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stripburger – Plodno gojišče neodvisnega & avtorskega stripa  
že več kot 30 let – www.stripburger.org, fb stripburgercomix, ig stripburger

STRIPBURGER raznolika stripovska prostranstva zagnano odkriva in širi že več kot 30 let. Na našem 
meniju so stripi za bralce vseh generacij – za staro, za mlado in za vse tiste vmes: izvirna stripovska 
dela domačih stripovskih avtoric in avtorjev, zgodovinski stripi in biografije, ljudske pravljice, 
poezija v stripu in prevodi temeljnih del sodobnega stripa, za povrh pa še mednarodna stripovska 
revija Stripburger, v kateri že tri desetletja objavljamo stripe z vsega sveta.   
Ob tem prirejamo tudi stripovske razstave, delavnice, pogovore, predavanja in druge dogodke, 
soustvarjamo domači stripovski festival Tinta, predstavljamo slovenski strip na tujem in 
spodbujamo ustvarjalnost mladih z natečajem Živel strip! Živela animacija!  
Tudi letos smo za naše zvesto bralstvo pripravili visoko hranljiv in gurmanski stripovski meni – 
poleg dveh vselej sočnih številk revije še sedem knjižnih novitet (od tega kar 4 prvence!), za sladico 
pa še polnovredno antologijo stripovskih preobrazb s prefinjenim literarnim okusom!  
 
STRASTNO POŽIRAŠ STRIPE? NAROČI SE NA STRIPBURGER! LAHKO SE NAROČIŠ SAMO NA REVIJO ALI CEL PAKET 

LETOŠNJIH IZDAJ – Z MASTNIM POPUSTOM! CELOLETNA IN ZAGARANTIRANO SVEŽA DOZA STRIPOVSKEGA ČTIVA PO 

EKSTRA PRIJAZNIH CENAH & DOSTAVA DIREKTNO NA DOM (GLEJ ZADNJO STRAN)! 
 

RIŠEŠ STRIPE? POŠLJI NAM JIH! BI RAD NAPISAL KAJ O STRIPU? PIŠI NAM! ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM Z 

VSEM, KAR POČNEMO? NAROČI SE NA NAŠ NOVIČNIK NA BURGER@MAIL.LJUDMILA.ORG.  

TE ZANIMA ŠE KAJ? OGLASI SE NAM. 

Če nas že poznate, lahko to stran mirno tudi preskočite.Kdo smo, kaj izdajamo & počnemo?



AŽBE POLŠAK: ZMAJ V BREZVETRJU 
mini album, zbirka 0, marec 2023 

v okviru projekta Živel strip! Živela animacija! 
www.zivelstrip.net 

»Sem Ažbe Polšak, zaenkrat srednješolec v 2. 
letniku na oblikovni, ki rad bere, ustvarja ter 
zabava ostale ljudi. Želim si postati manga avtor, 
ki bo prodal 10 milijonov kopij,« o sebi pravi avtor 
stripa Zmaj v brezvetrju, ki je za nagrado na 
našem mladinskem natečaju Živel strip! Živela 
animacija! prejel možnost izdaje mini albuma. V 
svojem stripovskem prvencu predstavi prese-
netljivo drugačno perspektivo na vsakdanjo 
srednješolsko rutino, ki se začne z nadležnim 
zvokom budilke in se ponavlja iz dneva v dan, ter 
pokaže, da se morda tudi v njej skriva smisel. 
 
mentor: David Krančan

24 ČB str., B6, 2 € 



JANEZ IN MARTIN RAMOVEŠ: AMERIKA 
stripovski album, zbirka Republika Strip #34 

spremna beseda: Damir Avdic, maj 2023

Leta 2021 izdani poljanski vestern Kontrabantarji 
dobiva nadaljevanje v stripu Amerika, v katerem se 
avtohtona domačijska povest prepleta s temačnim 
horrorjem – v stripu tako ne manjka tragičnih usod, 
bluesovskih soundtrackov, citatov iz Cvetja v jeseni 
in celo zombijev. Kljub temu da je v naslovu stripa 
izpostavljena Amerika, pa to ni strip o njej, ampak o 
tem, kako je izseljevanje v novi svet na prelomu iz 
19. v 20. stoletje zaznamovalo Poljansko dolino in 
njene prebivalce. Strip pred nas postavi žalostni 
življenjski zgodbi dveh nezakonskih otrok, ki sta na 
svoji koži občutila tako posledice izseljevanja kot 
prav nič idiličnega duha tistega časa, ki se izvrstno 
kaže tudi v temačni risbi. Pri ustvarjanju scenarija 
za strip je tudi tokrat sodeloval pesnik Janez 
Ramoveš, narisal pa ga je stripar Martin Ramoveš, 
ki obljubljata, da bosta o svoji domači Poljanski 
dolini in njenih teminah ustvarila še kakšno zgodbo. 
Komaj čakamo!

56 čb str., A4, 11 €  



STRIPBURGER #81 IN #82 
redni revijalni izdaji, junij IN december 2023

Življenje se s 30. letom šele začne, nas učijo reklame, marketinški guruji in razpisi za mlade 
umetnike, zato Stripburger tudi po dopolnjenem 30. rojstnem dnevu, ki smo ga praznovali v lanskem 
letu, nadaljuje tako s praznovanjem (Ker zakaj pač ne? Praznovanje vedno dobro dene.) kot z 
mladostno zagnanim predstavljanjem takšnih in drugačnih stripovskih kuriozitet, specialitet in 
delikates. Ker pač radi dobro jemo.  
Vsebine obeh Burgerjev, ki bosta izšla v tem letu, vam še ne bomo popolnoma razkrili, saj 
verjamemo, da ni lepšega kot odpreti svežo pečeno številko vaše najljubše revije ter se pustiti 
presenetiti, lahko pa vam damo častno prisego, da bomo obe izdatno napolnili s špehato bero 
poslastic iz domače grude in onkraj njenih meja, dodali še nekaj intervjujev, recenzij in ostalih 
besedil o stripu ter vse skupaj podmazali še z malo ajvarja in majoneze.   
K vragu dieta, naj živijo visokokalorični stripi! 

120 str.: 96 revija + 24 priloga, A4, 6 €     

Jota Mendes, 

izsek iz stripa 



MIKAEL ROSS: šola padanja (DER UMFALL)  
stripovski album, zbirka Ambasada Strip #28 

prevod: Marko Bratina, SEPTEMBER 2023 

Album, nagrajen z osrednjo nemško stripovsko 
nagrado Max & Moritz in do sedaj preveden že v 
številne jezike, v stripovsko književnost vnaša 
prepogosto prezrte zgodbe in glasove ranljivih in 
marginaliziranih skupin prebivalstva. Pripoved je 
namreč podana s perspektive mladega moškega z 
motnjo v duševnem razvoju in tako omogoča 
neposreden vpogled v njegovo življenje. Ko njegovo 
mamo zadane kap, se mora Noel – tako je namreč 
mlademu moškemu ime – odseliti iz domačega 
okolja, ki ga je bil do sedaj vajen, in se soočiti s 
številnimi spremembami.  
 
Kljub resni tematiki pa v stripu ne manjka humorja, 
različnih zabavnih zapletov in pripetljajev, zaradi 
katerih je zgodbo še toliko bolj vredno prebrati. 
Vsekakor gre za strip, ki bo navdušil tako mlade kot 
odrasle bralce! 

128 barvnih str., 21 x 26 cm, 19 € 



NEŽA ŠIVEC: ČREPINJE 
stripovski album, zbirka Republika Strip #35 

OKTOBER 2023

Stripovski prvenec Črepinje, pri ustvarjanju katerega je 
Neža Šivec, stripovska ustvarjalka mlajše generacije, ki je 
zaključila študij ilustracije na ALUO, izhajala iz svojih 
večletnih izkušenj z delom z brezdomci, odstira pogled na 
številne pereče družbene problematike. V stripu spoznamo 
Majo, ki zaradi nevzdržnih razmer doma vedno več časa 
preživlja na ulici. Namesto da bi hodila v šolo, tava naokrog 
in se zapleta v pogovore z brezdomci. Z enim od njih se tudi 
spoprijatelji, a kmalu spozna, da je ta preveč ujet v svoj 
težavni svet odvisnosti, da bi lahko z njim spletla globlje 
vezi.  
 
Črepinje naj bi po ljudskem verovanju prinašale srečo in 
samo upamo lahko, da se bo tudi Majina zgodba končala 
srečno.

Cca. 80 ČB str., A4-, 15 € 



TA LJUDSKE V STRIPU: MARJAN MANČEK, JURE ENGELSBERGER IN ANKA KOČEVAR 
3 knjižice po motivih slovenskih ljudskih pravljic, zbirka Minimundus (#23, #24, #25)  

OKTOBER 2023 

Trije raznovrstni domači ustvarjalci s področja 
ilustracije, stripa in animacije – Anka Kočevar, 
Jure Engelsberger in Marjan Manček – bodo za 
našo priljubljeno zbirko Ta ljudske v stripu 
ustvarili novo (že četrto) trojico stripovskih 
knjižic po motivih slovenskih ljudskih pripovedk, 
ki v stripovsko literaturo uvajajo najmlajše 
bralce, predstavljajo poklon tradicionalni zaklad-
nici ljudskega pripovedništva ter ga na svež, 
avtorski in humoren način skušajo približati 
novim generacijam.  
 
Marjan Manček bo v stripu upodobil ljudsko 
pripovedko O srajci srečnega človeka, v kateri na 
smrt bolni kralj po vsem svetu išče človeka, ki ne 
bi bil nikoli nezadovoljen, temveč zmeraj z vsem 
zadovoljen. Pa takšen zadovoljni človek sploh 
obstaja in ali ga bodo kraljevi sli zmožni najti? 
 

Anka Kočevar si je za svoj strip izbrala pravljico 
Ánzili, poimenovano po imenu glavnega junaka, 
ki je silno rad spal. Tako rad je spal, da ga 
nikakor niso mogli spraviti iz postelje, četudi so 
se vsi še tako močno trudili. No, skoraj nikoli … 
Le kaj je tisto, kar ga je premamilo, da je končno 
vstal iz tople postelje? 
 
Jure Engelsberger pa se je odločil za gorenjsko 
ljudsko pravljico o čevljarju, ki ni samo mojster 
svojega poklica, temveč tudi pravi premetenec, s 
katerim ni dobro češenj zobati – uspe mu 
premagati ne le tatove in hudiča, ampak celo 
smrt. Kako je prefriganemu čevljarju to uspelo, 
pa boste izvedeli v pravljici Smrt in čevljar, ki jo 
boste kmalu lahko brali tudi v stripu. 
 
Jure Engelsberger: Smrt in čevljar >> 



3 x 36 barvnih str., 15 x 15 cm, posamezna knjižica: 9 €, komplet: 24 €

Besedila: Ana Bogataj

Program in izdaje revije 

Stripburger sofinancira Javna 

agencija za knjigo RS. 

Še nisi naročnik?  

Na Stripburger se  lahko 

naročiš kadarkoli med le-

tom, izbiraš pa lahko med 

TREMI NAROČNIŠKIMI PAKETI 

(glej zadnjo stran).   

 

Naročniki imajo 30 % popusta 

pri nakupu vseh Stripburger-

jevih izdaj.   

Pridržujemo si pravico do 

spremembe programa in vsega 

ostalega.

Distribucija (knjižnice, knji-

garne): Buča knjigotrštvo



STRIP PREOBRAZBE  
zbirka kratkih zgodb v stripu, Republika Strip #36 

NOVEMBER 2023 

Vas zanima, kako se literatura bere v stripu?  
 
Ker smo bili tudi pri Stripburgerju podobno radovedni, 
smo si skupaj z LUD Literatura omislili projekt Strip 
preobrazbe, s katerim smo kratki prozi dali možnost, 
da zaživi v novem mediju – v stripu. V ta namen smo k 
sodelovanju povabili deseterico slovenskih stripovskih 
avtoric in avtorjev različnih generacij, ki je po izbranih 
kratkih zgodb sodobnih slovenskih pisateljic in 
pisateljev ustvarila svoje izvirne stripovske stvaritve. 
Preobrazbe kratkih zgodb v stripu tako niso zgolj 
interpretacije literarnih del, ki ohranjajo vso potrebno 
spoštljivost do originala, ampak s svojo vizualno 
pripovedno močjo ter součinkovanjem besedila in risbe 
ponujajo popolnoma svežo bralsko izkušnjo.  
 
Tudi stripi so prvovrstna literatura! 

Posebna izdaja, cca. 160 ČB str., A4, 19 €

Matej Kocjan - Koco in Nejc 

Gazvoda: Birokracija



Ekstra specialen izbor stripov!  Svojevrstnost, raznolikost in izvrstnost! 
Pikantne vsebine in razkošna razgibanost stilov! Vse to in še več prinaša Dirty 
Thirty, več kot 300-stranska mednarodna antologija stripov iz dolgih in pestrih 
prvih tridesetih let revije Stripburger, v kateri so zbrana dela več kot 70 
domačih in tujih stripovskih avtorjev in avtoric. Z njo se boste dodobra nasitili 
tudi tisti najbolj lačni stripov. Njami!

PRIMOŽ KRAŠNA: DOMOV. NASLEDNJA POSTAJA MARIBOR  
stripovski album, Zbirka O #30 

Le kdo od nas si ne želi občutka pripadnosti, sprejetosti in varnosti? Prvi del 
trilogije Primoža Krašne pred nas razgrinja spomine prvoosebnega 
pripovedovalca na njegova mladostna leta, ko si je najbolj od vsega želel 
preseči občutek izkoreninjenosti, ki ga spremlja vse življenje, in najti takšno 
mesto pod soncem, kjer bi se vsaj začasno počutil kot doma. Odlično 
stripovsko čtivo, ki preseneča s svojo vsebinsko in vizualno kompleksnostjo! 

DIRTY THIRTY. TRIDESET LET NA SCENI 
posebna jubilejna izdaja revije Stripburger

se sveze iz 
pretekle 

sezone! 

vv

392 str. (296 stripi + 96 priloge), A4-, 30 €

204 barvne str., 29 x 15,5 cm, 19 €



Plačal-a bom po prejetju računa. V primeru, da v 8 dneh po prejetju ne poravnam računa, dovoljujem 
uporabo svojega imena in lika v hard core stripu s krutim koncem.  

Strinjam se, da me obveščate o dejavnosti Foruma Ljubljana. 

PRIIMEK:

TEL.: PODPIS:

STRIPBURGER/ FORUM LJUBLJANA 
METELKOVA 6, SI-1000 LJUBLJANA, BURGER@MAIL.LJUDMILA.ORG, 031 401 556 

WWW.STRIPBURGER.ORG, FB: @STRIPBURGERCOMIX, IG: @STRIPBURGER 

V

IME:

NASLOV:

E-MAIL:

naroCilnica

 
BREZPLAČNA POŠTNINA! ZA NAROČILA IN VSE OSTALO PIŠI NA BURGER@MAIL.LJUDMILA.ORG.

NAROČAM: 
DVOJNI STRIPBURGER 2023 = 12 € 

2 REVIJALNI IZDAJI: STRIPBURGER #81 in #82 
 

STRIBURGER DELUXE 2023 = 56 € (REDNA CENA: 86 €) –35 % 
9 PUBLIKACIJ: STRIPBURGER #81 & #82, AŽBE POLŠAK: ZMAJ V BREZVETRJU, JANEZ IN MARTIN 
RAMOVEŠ: AMERIKA, MIKAEL ROSS: ŠOLA PADANJA, NEŽA ŠIVEC: ČREPINJE, TA LJUDSKE V STRIPU: 
MARJAN MANČEK, JURE ENGELSBERGER IN ANKA KOČEVAR 
 
STRIPBURGER DELUXE SPECIAL 2023 = 68 € (REDNA CENA: 105 €) –35 % 
10 PUBLIKACIJ: STRIPBURGER #81 & #82, AŽBE POLŠAK: ZMAJ V BREZVETRJU, JANEZ IN MARTIN RAMOVEŠ: 

AMERIKA, MIKAEL ROSS: ŠOLA PADANJA, NEŽA ŠIVEC: ČREPINJE, TA LJUDSKE V STRIPU: MARJAN MANČEK, 
JURE ENGELSBERGER IN ANKA KOČEVAR + STRIP PREOBRAZBE  


