
Seznam publikacij Založbe ZRC, ki bodo predstavljene na šesti redni novinarski konferenci v letu 2016. Ta 

bo v torek, 22. novembra 2016, ob 11. uri v Atriju ZRC. 

 

 

Naslov: Sinonimni slovar slovenskega jezika 

 
Avtorji: Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik 
Glavna urednica: Jerica Snoj 

Leto: 2016 

Jezik: slovenski  
 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

ISBN: 978-961-254-918-3 

Specifikacija: trda vezava • 21 × 29,7 cm • 1292 strani 

Cena: 89,00 EUR 

 

 

 

Pomeni besed in besednih zvez slovenskega jezika so v veliki meri slovaropisno prikazani v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika, ki je bil dokončan leta 1991 in z novejšim besedjem dopolnjen v drugi izdaji 

leta 2014. Pomenski opis danega jezika pa ni popoln, dokler ne omogoča pregleda nad sinonimi, tj. 

besedami in besednimi zvezami, ki so medsebojno v razmerju pomenske podobnosti in variantno 

ubesedujejo določeni pomen. Sinonimni slovar slovenskega jezika dopolnjuje pomenski opis slovenščine 

tako, da na 1292 straneh v 33 077 sinonimnih nizih prikazuje več kot 250 000 sinonimnih razmerij. Slovar 

prihaja k uporabnikom kot jezikovni priročnik, ki omogoča pomensko in zvrstno-stilno vrednotenje 

leksikalne izbire v slovenskem jeziku, bodisi pri ustvarjanju besedila, bodisi pri njegovem interpretiranju. 

 

 

Naslov: Zgodovina Brazilije 

 
Avtor: Boris Fausto 
Prevod: Barbara Juršič, Jasmina Markič 

Leto: 2016 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za kulturne in spominske študije 

ISBN: 978-961-254-953-4 

Specifikacija: trda vezava • 24,5 × 18 cm • 558 strani 

Cena: 28,00 EUR 

 

 

 

Zgodovina Brazilije Borisa Fausta je izčrpno in dostopno delo o preteklosti največje države Južne Amerike. 

Knjiga opisuje bogato zgodovino države od prihoda Portugalcev v novi svet v 16. stoletju in vse do začetka 

21. stoletja. Zgodovina Brazilije pokriva obdobje skoraj pol tisočletja, Fausto pa opisuje politične, 

gospodarske in kulturne spremembe ter dogodke, ki so zaznamovali življenje v državi, ki se je iz  

avtoritarnega režima razvila v sodobno demokracijo. Dolg proces se je še posebej intenzivno odvijal od 19. 

stoletja naprej, pomembno pa ga je zaznamovala neodvisnost leta 1822 ter vzpostavitev etnično izjemno 

raznolike nacije s skupnim jezikom, ki temelji tudi na zapuščini uničenja domorodskih ljudstev, suženjstva 

ter množičnega priseljevanja. Zadnje obdobje brazilske zgodovine je popisal Faustov sin Sergio, politolog, 

ki je v ozir vzel brazilsko svetovno gospodarsko vlogo, demokratični razvoj ter izzive sodobnega časa. 

 

 

 

 



Naslov: Kraji in časi v novogvinejski pokrajini 

 
Avtor: Borut Telban 
Leto: 2016 

Zbirka: Prostor, kraj, čas 10 

Jezik: Slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za antropološke in prostorske študije 

ISBN: 978-961-254-881-0 

Specifikacija: mehka vezava • 14,8 × 21 cm • 113 strani 

Cena: 12,00 EUR 

 

 

 

Različna prenovitvena gibanja v krščanstvu so v zadnjih desetletjih močno vplivala na melanezijske družbe 

in kulture. Čeprav imajo te družbe veliko željo po popolni transformaciji, naletijo v svojih prenovitvenih 

dejanjih na nepremostljivo oviro: trdno vez med načinom bivanja in kraji, kjer se to bivanje udejanja. Ljudje 

iz vasi Ambonwari v provinci Vzhodni Sepik na Papui Novi Gvineji se soočajo z enakim problemom, odkar 

je katoliško karizmatično gibanje decembra 1994 prišlo v vas. Njihova kozmologija in družbena 

organiziranost sta bili od nekdaj neločljivi od poti (migracij prednikov, porok, izmenjav, posvojitev) in 

krajev (starih in novih vasi, krajev, kjer ribarijo in lovijo, prepovedanih krajev), njihovo zgodovinskost pa je 

od nekdaj določal predvsem odnos posameznikov in skupin do posameznih poimenovanih lokacij sredi 

deževnega gozda. Ker so časi tesno prepleteni s kraji, si v pokrajino umeščene časovnosti posamezniki in 

skupine tudi lastijo, jih vidijo in se jih lahko dotaknejo. Knjiga zagovarja tezo, da je ravno mnogoterost 

utelešenih krajevnih časovnosti tista, ki jim pri nenehnih poskusih preoblikovanja življenjskega sveta 

povzroča največje težave. 

 

 

Naslov: Zamejska Koroška 

 
Avtorji: Andrej Bandelj, Jože Mihelič, Jernej Zupančič 
Leto: 2016 

Zbirka: Vodniki LGD Evropa 12 

Jezik: slovenski 

 

Založnik in izdajatelj: Založba ZRC 

Soizdajatelj: Ljubljansko geografsko društvo 

ISBN: 978-961-254-937-4 

Specifikacija: mehka vezava • 15 × 21 cm • 224 strani 

Cena: 20,00 EUR 

 

 

V vodniku je predstavljenih devet ekskurzij s severozahodnega dela slovenskega zamejskega prostora. 

Razvrščene so v obratni smeri urinega kazalca. Šest območij obiska (Ziljska dolina, Beljak z okoliškimi 

jezeri, Karavanke in Rož, Celovec in Gosposvetsko polje, južna pobočja Svinške planine in Velikovško 

čezdravje, Podjuna) v sodobnosti še lahko obravnavamo kot narodnostno mešana območja, dve območji 

(Labotska dolina, zgodovinski kraji severne Koroške) sta zaradi germanizacije ta status izgubili, območje 

pogorja Nockberge pa je že dolgo onstran severnega roba slovenskega narodnostnega ozemlja. Celotna 

avstrijska zvezna dežela Koroška se ponaša z bogato naravno, zgodovinsko in kulturno dediščino. Prežeta je 

z izrazitimi naravnimi lepotami, med katerimi lahko izpostavimo gore in jezera, pa tudi 

kulturnozgodovinskimi, kamor lahko uvrstimo privlačna stara mestna jedra, prvovrstno cerkveno dediščino 

ter slikovite, praviloma zelo dobro ohranjene gradove in skrbno vzdrževane grajske razvaline. Glavni sezoni 

sta pozimi, ko zaživijo prostrana smučišča, in poleti, ko se turisti preusmerijo k obalam tamkajšnjih, za 

avstrijske razmere zelo toplih jezer. 

 

 



Naslov: Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu 

 
Avtorji: Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gasperic, Mojca Ilc Kunc, Primož 

Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar 
Leto: 2016 

Zbirka: Geografija Slovenije 34 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika 

ISBN: 978-961-254-950-3 

Specifikacija: trda vezava • 17 × 24 cm • 127 strani 

Cena: 20,00 EUR 

 

 

Monografija se osredotoča na geografsko zamišljanje učencev in dijakov slovenskih šol slovenskih pokrajin 

ter na vpliv učnih načrtov in katalogov znanja izbranih predmetov ter učbenikov nanj. Izhajamo iz 

predpostavke, da imajo fotografije pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju individualnih in 

kolektivnih predstav o pokrajini. Pokrajino razumemo ne le kot preplet dejanskega in videnega, ampak tudi 

kot rezultat dojemanja in interpretacije. Za oblikovanje predstav je obdobje šolanja z vsemi informacijami, 

ki jih posreduje, izjemno pomembno. 

 

 

Naslov: Niti uporabni niti estetski objekt 

 
Avtorica: Petra Čeferin 
Uredil: Rado Riha 

Leto: 2016 

Zbirka: Teoretska praksa arhitekture 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Filozofski inštitut 

Soizdajatelj: Fakulteta za arhitekturo 

ISBN: 978-961-254-956-5 

Specifikacija: mehka vezava • 14 × 20 cm • 200 strani 

Cena: 17,00 EUR 

 

Ali arhitektura sploh še lahko zavzame držo odpora do režima globaliziranega kapitalizma, ki obvladuje 

današnji svet, ali pa je njena edina možnost, da deluje kot sestavni del njegovega mehanizma? Osnovno 

izhodišče knjige je, da arhitektura to dilemo vselej že pušča za seboj. Je namreč dejavnost, ki po svoji 

notranji strukturi deluje tako, da ni niti sestavni del mehanizma vsakokratnega danega sveta niti element 

odpora proti temu mehanizmu. Je dejavnost, oprta sama nase, dejavnost, ki ima zmožnost, da je in deluje v 

svetu ne glede na svet in njegove zahteve. Arhitekturo, ki v svetu udejanja to svojo zmožnost, v knjigi 

imenujemo »arhitektura kot kreativna praksa«. Knjiga je zaris takšne prakse arhitekture. V njej so razviti 

štirje koncepti ali nosilni elementi arhitekture, ki začrtujejo temeljno strukturno logiko arhitekture. Gre za 

logiko, glede na katero je zgrajena sama dejavnost arhitekture; in gre za logiko, ki določa način, kako se 

arhitektura pojavlja in deluje »zunaj sebe«, v svetu. Oba pomena sta neločljivo povezana med seboj: ker je 

arhitektura zgrajena na poseben način, ker je dejavnost, oprta sama nase, deluje v svetu tako, da ga od 

znotraj načenja. 

 

Ena od temeljnih tez knjige je tako, da se ravno v tej samostojnosti arhitekture skriva njen potencial, da 

prebije okvire danega sveta. 

 

 

 

 



Naslov: Guardians of the Spoon 
 

Naslov: Guardians of the Spoon 
Fotografije: Manca Juvan 

Avtorji besedil: Saša Petejan, Urška Strle 

Predgovor: Slavoj Žižek 

Leto: 2016 

Jezik: Angleški 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za kulturne in spominske študije 

ISBN: 978-961-254-920-6 

 

Specifikacija: kartonska škatla • 21,1 × 26,8 cm • 112 strani 

Cena: 49,00 EUR 

 

Fotografska monografija govori o ohranjanju spomina na internacijo v italijanskih koncentracijskih 

taboriščih med drugo svetovno vojno. To je bil čas, ko je Kraljevina Italija okupirala del ozemlja Kraljevine 

Jugoslavije, tovrstna taborišča pa uporabljala kot instrument političnega in rasnega nasilja. Knjiga je del boja 

proti vsebolj razširjeni zgodovinski amneziji v Italiji in drugod: ljudi ne preseneča samo spoznanje, da je bil 

Mussolinijev režim agresorski, ampak tudi da je vzpostavil mrežo stotin taborišč v Italiji in na ozemlju 

današnje Slovenije in Hrvaške. Natančno število taborišč in žrtev ostaja neznano. 

 

Knjiga 'Varuhi žlice' osvetljuje kosce usod slovenskih žrtev v italijanskih fašističnih taboriščih in želi dati 

glas politično povzročeni izgubi zgdovinskega spomina. Nenazadnje je knjiga sama delo spomina in 

spominjanja. Obenem je tudi poskus izrekanja spoštovanja žrtvam, tistim, ki so se iz taborišč vrnili ter 

njihovim svojcem. 

 

Naslov: Valvasor. Njegove korenine in potomstvo do danes 

 
Avtor: Boris Golec 

Leto: 2016 

Zbirka: Thesaurus memoriae Dissertationes 13 

Jezik:slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

ISBN: 978-961-254-955-8 

Specifikacija: trda vezava • 20 × 28 cm • 506 strani • 3 rodovna debla 

Cena: 38,00 EUR 

 

 

 

Po izidu monografije (2015) o rodbini Valvasor od začetkov do ugasnitve rodbinskega imena je pričujoče 

delo drugo v zbirki Thesaurus memoriae. V ospredju sta polihistor Janez Vajkard v luči svojih prednikov in 

družinskega okolja ter njegovo celotno potomstvo do današnjih dni, za katero je do leta 2006 zmotno 

veljalo, da je najverjetneje usahnilo že v prvi generaciji in da Valvasor nima živečih potomcev. Knjiga je 

razdeljena na tri dele. V prvem so strnjena glavna spoznanja o Valvasorjevi življenjski poti, vključno s 

prikazom njenih senčnih plati. Drugi del je posvečen njegovi primarni družini in prednikom po obeh starših, 

katerih korenine segajo tudi v Italijo in Avstrijo, v tretjem pa je prikazanih vseh trinajst generacij potomcev. 

Posebej je predstavljen odnos potomcev do Janeza Vajkarda skozi vse rodove do danes, ko ga po avtorjevem 

odkritju, koga so imeli za prednika, ponovno spoznavajo. Od več kot sto živečih potomcev – večinoma 

živijo v Avstriji, na Slovenskem pa ni nikogar od leta 1941 – je za svojo genealoško zvezo s kranjskim 

polihistorjem vedel namreč le eden. 

 

 



Naslov: Srednjeveške računske knjige za Slovenijo 1. Deželnoknežji obračuni za Kranjsko 1436–1448 / 

Landesfürstliche abrechnungen für Krain 1436–1448 

 
Uredil: Matjaž Bizjak 
Leto: 2016 

Zbirka: Thesaurus memoriae Fontes 12 

Jezik: nemški • slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa 

ISBN: 978-961-254-948-0 

Specifikacija: mehka vezava • 20 × 28 cm • 180 strani 

Cena: 24,00 EUR 

 

 

Zametki habsburške posesti na Kranjskem sodijo v sklop ozemeljskih pridobitev v vzhodnoalpskih deželah, 

ki jih je vzpenjajoča se dinastija iztržila iz bojev s češkim kraljem Otokarjem II. Přemyslom proti koncu 13. 

stoletja in so jih kasneje še razširili. Čeprav je v okvir habsburškega dinastičnega teritorija že v osemdesetih 

letih 14. stoletja spadal večji del kranjskega ozemlja, pa je bil gospodarski temelj (posest, ki je prinašala 

dohodke) bistveno manjši. Dobršen del ozemlja so bremenili fevdi in zastave. Ob sprostitvi enega od 

obsežnejših sklopov zastavljene posesti sredi tridesetih let 15. stoletja so nastali obračuni kranjskih 

komornih gospostev, in sicer za gospostva: Kamnik, Gamberk, Goričane, Ig, Višnja Gora, Štatenberk, Novo 

mesto, Kostanjevica z uradoma Raka in Vivodina, Pazin, Završje in Vranja. Obračuni predstavljajo izjemen 

vir za gospodarsko zgodovino poznega srednjega veka, obenem pa se v njih zrcali razgibano obdobje 

habsburškega evropskega vzpona in Friderikove vojne s celjskimi grofi. Knjiga prinaša tekstnokritično 

edicijo obračunov s spremljajočo uvodno razpravo s področja posestne, upravne in politične zgodovine. 

 

 

Naslov: Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA . 

Splošna različica za vse dejavnosti 

 
Avtorici: Lilijana Šprah, Saša Zorjan 
Leto: 2016 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut 

ISBN: 978-961-254-947-3 

Specifikacija: internetna objava • pdf • 96 strani 

 

 

 

 

Splošna različica e-OPSA je namenjena zaposlenim v različnih sektorjih (vzgoja, izobraževanje, 

predelovalne dejavnosti, IKT, trgovina, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kmetijstvo, idr.). Priročnik je 

poleg tega, da seznanja uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni 

tako v svojem delovnem okolju kot izven njega, tudi uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih 

preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v 

delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje tudi povezave do uporabnih spletnih 

strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo 

ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju 

obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno poglavje priročnika je namenjeno navodilom za delo s 

spletnim orodjem e- OPSA, s pomočjo katerega se izdela ocena psihosocialnih obremenitev zaposlenih in 

tveganja za razvoj prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti nasilju na 

delovnem mestu. 

Priročnik je sestavni del novega, prosto dostopnega spletnega orodja za obvladovanje psihosocialnih tveganj 

in absentizma (e-OPSA; www.opsa.si). 



Naslov: Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA. 

Prilagojena različica za dejavnosti zdravstvenega in socialnega sektorja 

 
Avtorice: Saša Zorjan, Sanja Cukat Krilić, Lilijana Šprah 
Leto: 2016 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut 

ISBN: 978-961-254-945-9 

Specifikacija: internetna objava • pdf • 100 strani 

 

 

 

 

 

Naslov: Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA . 

Prilagojena različica za dejavnosti javnega sektorja 

 
Avtorice: Saša Zorjan, Sanja Cukut Krilić, Lilijana Šprah 
Leto: 2016 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut 

ISBN: 978-961-254-946-6 

Specifikacija: internetna objava • pdf • 100 strani 

 

 

 

 

 

Naslov: Ritualno komuiniciranje. Od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije 

 
Avtor: Eric Rothenbuhler 
Prevod: Dejan Jontes, Breda Luthar, Maruša Pušnik 

Leto: 2016 

Jezik: slovenski 

 

Založnika: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani • Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za kulturne in spominske študije 

ISBN: 978-961-235-794-8 

Specifikacija: mehka vezava • 15 × 21 cm • 222 strani 

Cena: 21,00 EUR 

 

 

 

Kjerkoli in kadarkoli ljudje koordinirajo svoje delovanje in kadar se prilagajajo drugim in širšemu 

družbenemu svetu, bomo našli ritualno (ritualistično ali ritalizirano) komuniciranje. To je knjiga o ritualu, o 

literaturi o ritualnih študijah, o uporabi pojma ritual v literaturi o komunikacijskih študijah, o ritualu kot 

komunikacijskem fenomenu in o komuniciranju kot ritualnem fenomenu. Ukvarja se z rituali kot stvarmi, 

ritualnimi načini ukvarjanja s stvarmi in ritualom kot konceptom. Gre za bibliografski esej in teoretsko 

obravnavo. Morda si je zadala preveč ciljev na tako majhnem prostoru. 


