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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 predmet 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 karticami ter preko predračuna. 

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

SPLOŠNI POGOJI



1/ Okrasno filigransko bodalo

lito masivno srebro, filigran, vdelane rdeče korale, žig, 
teža: 540 g, Alžirija, 20. stol., dolžina: 37 cm

 ― 540,00 €

2/ Tibetanski nož    
     
kovano srebro, 19./20. stoletje, dolžina: 30 cm

 ― 150,00 €

3/ Bidermajerska srebrna namizna po-
soda za sadje

tolčeno srebro, teža: 278 g, 1847, premer posode: 20 
cm, višina: 13 cm

 ― 320,00 €

4/ Mali srebrni krožnik z motivom ko-
ruze in buč  

kovano srebro, teža: 68 g, 2. pol. 19. stol., premer: 
12,5 cm

 ― 120,00 €



5/ Srebrna neobaročna košarica s 
steklenim vložkom 
   
prešano srebro, teža srebra: 204 g, ok. 1880, Avstrija, 
višina: 23 cm, premer: 14 cm

 ― 310,00 €

6/ Srebrni Yogya čajnik   
 
lito in tolčeno Yogya srebro, Indonezija (1930-1950), 
teža: 1079 g, višina: 20 cm
op.: Čajnik je bil osebno darilo indonezijskega kralja 
Sukarna slovenskemu diplomatu s kongresa afriških 
in azijskih držav leta 1955.

 ― 1.200,00 €

7/ Srebrna džezva in pladenj  
     
ročno gravirano in tolčeno srebro, Egipt, prva pol. 20. 
stol., teža obeh: 680 g, premer pladnja: 27,5 cm, višina 
džezve: 15 cm

 ― 600,00 €

8/ Srebrni čajnik v empir slogu  
    
srebro, kost, monogram: KG, neoempir, Avstrija, 2. 
pol. 19. stol., teža: 636 g, višina: 18 cm

 ― 760,00 €



9/ Neobaročni čajnik    
   
srebro (925/1000), ročno delo, teža: 558 g, Nemčija, 
višina: 24 cm

 ― 680,00 €

10/ Španski čevelj   
 
Damsko špansko okrasno streme v obliki čevlja (zara-
di bočnega načina damske ježe se je uporabljalo samo 
eno streme).
kovano srebro, baker, 19. stol. Španija/Južna Ameri-
ka, teža: 304 g, dolžina: 25 cm

 ― 280,00 €

11/ Srebrni nož za mazanje masla  
     
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, gravira-
na in pozlačena konica noža, Dunaj okoli 1900, dolži-
na: 18 cm, teža: 66 g

 ― 100,00 €

12/ Srebrni nož za mazanje masla  
     
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, gravira-
na in pozlačena konica noža, Dunaj okoli 1900, dolži-
na: 19 cm, teža: 73 g

 ― 110,00 €



13/ Srebrni nož za mazanje masla  
     
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, gravira-
na in pozlačena konica noža, Dunaj okoli 1900, dolži-
na: 19,5 cm, teža: 70 g

 ― 110,00 €

14/ Cedilo z ročajem     
    
kovina, posrebreno, vgraviran monogram, dolžina: 22 
cm

 ― 60,00 €

15/  Servirne vilice za školjke  
    
srebro, okoli 1900, žig oblikovalca: A. Gigante, teža: 
28 g, dolžina: 14 cm

 ― 40,00 €

16/ Cedilo z ročajem    
 
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, pozlata, 
Dunaj okoli 1900, dolžina: 16,5 cm, teža: 79 g

 ― 120,00 €



18/ Komplet nož in vilice za ribe  
     
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, Dunaj 
okoli 1900, nož in vilice imajo gravuro, skupna teža: 
288 g, dolžina noža: 26 cm, dolžina vilic: 25 cm

 ― 350,00

19/ Solatni pribor (žlica in vilice) 
 
dizajnerski predmet, izdelava: Vinzenz Mayer und 
Söhne (žig VMS; imeli so naziv cesarsko-kraljevih 
dvornih dobaviteljev: k. u. k. Hof- und Kammer-Ju-
weliere etc.), srebro, slonovina, Dunaj okoli 1900, sk-
upna teža: 133 g, dolžina obojega: 27,5 cm

 ― 180,00 €

20/ Lopatica za kolače/torte  
     
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, pozlata, 
Dunaj okoli 1900, skupna teža: 106 g, gravura, dolži-
na: 21,5 cm

 ― 130,00 €

17/ Servirne vilice za ribe   
    
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, pozlata, 
Dunaj okoli 1900, dolžina: 16 cm, teža: 55 g

 ― 80,00 €



21/ Cedilo za strežbo oliv   
    
posrebrena kovina, firma: WM. Rogers, dolžina: 19 
cm

 ― 30,00 €

22/ Par stojal za zobotrebce  
 
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. u. 
k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), srebro, pozlata, 
Dunaj okoli 1900, teža: 74 g, dim.: 9,5 x 3 cm

 ― 100,00 €

23/ Komplet dveh servirnih vilic 
 
srebro, Avstrija, druga polovica 19. stol., ročaj je ume-
telno oblikovan, teža: 74 g

 ― 80,00 €

24/ Par klešč za tretje orehov ali rakov 
    
izdelava: Vinzenz Mayer und Söhne (žig VMS; imeli 
so naziv cesarsko-kraljevih dvornih dobaviteljev: k. 
u. k. Hof- und Kammer-Juweliere etc.), zgornji del je 
kovinski, ročaji so pa srebrni, Dunaj okoli 1900, teža: 
151 g, dolžina: 16 cm

 ― 120,00 €



25/ Prijemalka za sladkor  
 
srebro, Dunaj, ok. 1850, gravura, teža: 98 g, dolžina: 
19,5 cm

 ― 150,00 €

26/ Posodica za bombone   
     
srebro (800/1000, lito in deloma ročno kovano), ok. 
1950, Padova, Italija, teža: 126 g, dim.: 19,5 x 10,5 cm

 ― 180,00 €

27/ Neobaročna posodica za bombone 
    
kovano srebro (800/1000), neobaročni slog, 19. stol., 
teža: 192 g, dim.: 14 x 10 cm

 ― 220,00 €

28/Košarica za bombone/sadje z mo-
tivom girland in ptic   

lito, rezano, gravirano srebro (800/1000), Nemčija, 
ok. 1900, teža: 189 g, premer: 17,5 cm, višina: 11 cm

 ― 250,00 €



29/ Kavni vrč    
 
srebro, slonovina, izdelava: Frank Brüder, 2. pol. 19. 
stol., teža: 400 g, višina: 18,5 cm

 ― 480,00 €

30/ Okroglo srebrno ogledalo  
     
kristalno brušeno ogledalo, tolčeno srebro (915/1000), 
1934, Španija, premer: 27 cm

 ― 350,00 €

31/ Rihard Jakopič: Sava   
     
risba s svinčnikom, dim.: 13,6 cm x 17 cm, sig. z 
žigom levo ob strani 
op.: Iz zapuščine umetnostnega zgodovinarja France-
ta Steleta.

 ― 900,00 €

32/ Rihard Jakopič: Štirje topoli  
    
risba s svinčnikom, dim.: 13,6 cm x 24,5 cm, sig. z 
žigom levo ob strani 
op.: Iz zapuščine umetnostnega zgodovinarja France-
ta Steleta.

 ― 1.200,00 €



33/ Loize Spacal: Videl sem bore rasti 
     
reliefna grafika, dim.: 32 cm x 24,5 cm, 1977, sig. in 
dat. d. sp.: L. Spacal 77 
op.: Po pesmi Srečka Kosovela.

 ― 200,00 €

34/ Loize Spacal: Jesen   
     
reliefna grafika, dim.: 32 cm x 24,5 cm, 1972, sig. in 
dat. d. sp.: L. Spacal 77 
op.: Po pesmi Srečka Kosovela.

 ― 200,00 €

35/ Štefan Planinc: Jabolko   
     
mešana tehnika/les, 1987, dim.: 17,5 x 16,5 cm, sig. in 
dat. d. sp.: Planinc 1987

 ― 480,00 €

36/ Štefan Planinc: Malo tihožitje s 
hruškami     

mešana tehnika/les, 1987, dim.: 14 x 21 cm, sig. ni
(op.: napis z datacijo in imenom na hrbtni strani)

 ― 420,00 €



37/ Loize Spacal: Sonce   
     
mozaik: keramika na pločevino, dim.: 20 cm x 14 cm, 
1964, sig. in dat. sr. sp.: Spacal 64

 ― 800,00 €

38/ Zoran Mušič: Motiv iz Gorice 
 
tuš risba/papir, 40. leta 20. stol., sig. d. sp.: MZ, dim.: 
20 x 20 cm

 ― 2.200,00 €

39/ Maksim Gaspari: Dekle z lončnico  
    
risba s svinčnikom, 1955, dim.: 23,5 cm x 19 cm, sig. 
in dat. sr. sp.: mg / 1955

 ― 170,00 €

40/ Irwin: Merilo 1:5   
 
Natečaj za opremo NSK ambasade v Pekingu, meša-
na tehnika, 1994, dim.: 51 cm x 40 cm

 ― 1.600,00 €



41/ Stane Cuderman: Madona  
     
skica za poslikavo Frančiškanske cerkve v Kamniku, 
oglje/papir, okoli 1940, dim.: 50 x 40 cm, sig. ni 

 ― 500,00 €

42/ France Mihelič: Dafne   
    
tuš risba, dim.: 41 x 29 cm, 27. 7. 1997, sig. in dat. 
desno spodaj
op.: Eno izmed zadnjih Miheličevih del, ki umrl av-
gusta 1998.

 ― 400,00 €

43/ Ludvik Schara: Tromostovje in 
Prešernov trg 
  
akvarel, dim.: 31 x 24,5 cm, sig. d. sp.: Lud. Schara

 ― 150,00 €

44/ Srebrna ikona Matere Božje  
     
Rusija, Arhangelsk, 1838, les, poslikava, kovana srebr-
na pločevinasta prevleka (oklada), žigosano in datira-
no na spodnjem robu, dim.: 32 x 27 cm

 ― 1.200,00 €



45/ Tone Kralj: Ivan Cankar  
    
rdeča glina z glazuro, Tovarna Dekor, višina: 40 cm 

 ― 400,00 €

46/ Judovski simbolni obesek premika-
joča riba  
  
steklo, srebro, dolžina: 3,5 cm

 ― 60,00 €

47/ Ogrlica iz koral   
 
rdeče korale, dolžina 54 cm, 20. stol.

 ― 100,00 €

48/ Pasni sponi     
    
Cloisonne emajl, posrebrena kovina, art deco, 30. leta 
20. stol., Azija, dim.: 8 x 5,5 cm

 ― 70,00 €



49/ Značka s podobo svetnika (sveti 
Anton Padovanski)  
 
neo-barok, srebro, konec 19. stol.

 ― 20,00 €

50/ Plaketa: Mednarodno ocenjevanje 
žganih pijač Ljubljana 

pozlačen bron, 1964, oblikoval: Pengov, podpis na 
plaketi, reliefni motiv pana z vrčem in kozarcem, 
premer: 6 cm

 ― 50,00 €

51/ Plaketa: Španski borci  
 
1936-1959, Voluntarios internacionales de la libertad, 
kovina, premer: 5 cm

 ― 100,00 €

52/ Medalja: General Rudolf  Maister 
     
medenina, na sprednji strani je reliefna podoba Mais-
tra in napis general Rudolf  Maister osvoboditelj 
severne slovenske meje, zadnja stran je relief  Jugo-
slavije in napis: Jugoslavija 1918-1968, premer: 4 m

 ― 40,00 €



53/ Lot KPM     
    
a) pepelnik, porcelan, modra holandska poslikava, naslikan 
logo KPM, spodaj napis: Made in Holland, namenjen ka-
jenju na letalu, dim.: 8,5 x 6,5 cm, višina: 2 cm
b) Manšetni gumbi za pilotsko uniformo, modri emajl, po-
zlačena kovina, motiv: logo KPM
c) Pripomoček za ugašanje cigaret v obliki holandskega 
mlina z logom KPM, kovina, višina: 5 cm

 ― 150,00 €

54/ Art deco pečatnik   
     
monogram M.K., motiv kitarista, kovina, višina: 5,7 
cm

 ― 70,00 €

55/ Miniatura pivskega vrča kot igrača 
    
barok, srebro, žig spodaj, višina: 4,6 cm
op.: Vrček ima pokrov, ki se odpira.

 ― 170,00 €

56/ Pisemski nož   
 
srebro, biserna matica, Anglija, 19. stol., dolžina: 18 
cm 

 ― 90,00 €



57/ Štirje podstavki za vinske 
steklenice     
 
secesija, keramika s poslikavo, kovina, premer: 11 cm

 ― 120,00 €

58/ Potovalno stojalo za fotografijo v 
obliki knjige 
   
srebro, dimenzija zaprte knjige: 4,7 x 3,8 cm

 ― 30,00 €

59/ Obesek v obliki nemškega ovčarja 
za verižico žepne ure 
  
pozlačena medenina, dim.: 4,5 x 2,5 cm

 ― 20,00 €

60/ Broška z mahovitim ahatom
      
srebro (925/1000), mahoviti ahat, druga pol. 19. stol., 
dim.: 4 x 3,5 cm

 ― 150,00 €


