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članki in razprave 

Povojni prisilni odvzemi zasebnega 
premoženja 
Joži' /.oular 

V prispevku bomo obravnavali zaplembe, agrar- 
no reformo, nacionalizacije in druge oblike prisil- 
nega odvzema zasebnega premoženja v povojnem 
času v Sloveniji. Poudarek je na organih, ki so izva- 
jali le odvzeme ter na postopkih odvzemanja, to pa 
iz razloga, ker je prispevek namenjen predvsem ti- 
stim, ki imajo v zvezi s predvideno denacionaliza- 
cijo obilo dela z gradivom, ki je nastalo v povezavi 
s temi odvzemi. Njihov skupni imenovalec je ne- 
posredno povezan z izgradnjo novega družbenega 
reda. kakorkoli ga že imenujemo, zaradi česar so 
njegovi akterji zagovarjali tudi revolucionarne me- 
tode. Značilnost časa so številni predpisi, ki so ure- 
jali ta vprašanja, pogosto so jih spreminjali in do- 
polnjevali. Omenimo naj še to, da so dajali velik 
poudarek formalni pravilnosti postopkov, pri tem 
pa so odločbe pogosto slonele na neresničnih dejs- 
tvih, na neupoštevanju dejstev, ki so jih navajali 
prizadeti in na izsiljenih izjavah prič. Nadaljnje 
preučevanje prisilnih odvzemov1 bo moralo seveda 
odgovoriti tudi na vprašanje, kakšne so bile njihove 
ekonomske posledice, pa tudi kako so vplivali na 
spremembe v poklicni strukturi prebivalstva. Brez 
dvoma so v mnogočem spremenili podobo tedanje 
Slovenije. Upoštevati paje treba tudi dejstvo, da so 
povzročili odvzemi premoženja velike človeške 
pretrese in tragedije. Na to plat odvzemov je opo- 
zoril že pred mnogimi leti Anton Slodnjak. ko je v 
svoji knjigi Slovensko slovstvo ocenjeval delo Juša 
Kozaka iz leta 1947 Agrarna reforma.' Kol pripo- 
vednik je Kozak - tako Slodnjak -obtičal na povr- 
šini dogajanja ter po zgledu ruskih socialističnih 
realistov (Mihail Šolohov) opisoval povojne zaseb- 
ne in družbene spopade v dolenjskih vaseh, ne da 
bi se bil poglabljal v značaje in usode duševno in 
družbenopolitično razdvojenih ljudi. 

Zaplembe, to je prisilno odvzemanje zasebnega 
premoženja brez odškodnine, so izvrševali že med 
vojno partizanski organi. Tozadevne predpise, ki 
so jih izdali v Sloveniji, je objavil Makso Šnuderl v 
delu Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v 
Sloveniji.- 

Od predpisov iz časa pred 9. majem 1945, upo- 
rabljali pa so jih tudi še nekaj časa po vojni, mora- 
mo izpostaviti dva. To je bila uredba o vojaških so- 
diščih z dne 24. maja 1944. Izdal jo je Vrhovni štab 
NOV in POJ in seje nanašala na kazniva dejanja 
sodelovanja z okupatorjem in na kazniva dejanja 
zoper narod, ' Kot kazen je bila predvidena tudi za- 
plemba premoženja. Uredba seje uporabljala v po- 

vezavi z zakonom o vrstah kazni z dne K), julija 
I945.4 Drugi predpis je bil odlok AVNO.I o preho- 
du sovražnikovega imetja v državno svojino, o dr- 
žavnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zase- 
gi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno od- 
tujile, z dne 2 1. novembra 1944.s Po tem odloku je 
postalo državna lastnina »D vse imetje nemškega 
rajha in njegovih državljanov, ki seje nahajalo na 
ozemlju Jugoslavije, 2) vse imetje oseb nemške na- 
rodnosti z. izjemo onih Nemcev. ki so se borili v vr- 
stah Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih 
odredov Jugoslavije, ali ki so bili državljani nev- 
tralnih držav in sc med okupacijo niso vedli so- 
vražno. 3) vse imetje vojnih zločincev in njihovih 
pomagačev ne glede na njihovo državljanstvo, ime- 
tje vsake osebe, ki je bila s sodbo državljanskih ali 
vojaških sodišč obsojena na izgubo imetja v korist 
države.« Določbe tega odloka o začasnem upravlja- 
nju »imetja odsotnih oseb, ki so bile med okupacijo 
po sovražniku nasilno odvedene ali so same pobeg- 
nile ter imetja, ki je prešlo v last tretjih oseb pod 
pritiskom okupacijskih oblasti«, namreč s strani 
države, so bile z zakonom z dne 24. maja I9456 kar 
zadeva imovino, ki so jo lastniki morali zapustiti 
med okupacijo ali pa sojo okupator ali njegovi po- 
magači odvzeli, v načelu razveljavljene. O vračanju 
takega premoženja je odločalo sodišče. 

Predpisi, objavljeni po 9. maju 1945, so podrob- 
neje določili še bolj pa razširili osnove za zaplembo 
premoženja. Te določbe so bile: 

I) 4. in K), člen zakona o kaznivih dejanjih zo- 
per narod in državo z ^nc 25. avgusta I9457. ki sla 
prevzela tudi vsebino dotedanjih predpisov glede 
kaznivih dejanj sodelovanju z okupatorjem in zo- 
per narod. 

2.) 4. člen zakona o kaznovanju zločinov in pre- 
stopkov zoper slovensko narodno čast z. one 5. ju- 
nija 1945•. ki seje nanašal na »namerno izvršena 
dejanja, kijih sicer ni bilo mogoče označiti za vele- 
izdajo ali za pomoč okupatorju, pri izvrševanju 
vojnih zločinov, ki pa so škodovala ali bi utegnila 
škodovati ugledu in časti slovenskega naroda in 
njegovi odpornosti.« 

3.) 2(S. člen zakona o zaplembi imovine in o 
opravljanju zaplembe z dne 9. julija I945,9 ki seje 
nanašal na nepremično imovino »listih vojnih zlo- 
čincev in narodnih sovražnikov, ki niso bili več 
živi ali pa so zbežali, imovina pa jim ni bila zaple- 
njena, ali pa samo delno.« 

4.) 30. člen omenjenega zakona o zaplembi imo- 



vine in o opravljanju zaplembe /. dne 9. julija 1945. 
ki seje nanašal na imovino Nemškega raj h a in nje- 
govih državljanov ter na imovino oseb nemške na- 
rodnosti. Cilede tega. koga je bilo šteti kot osebe nem- 
ške narodnosti, je moralo objaviti predsedstvo 
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugo- 
slavije junija 1945 posebno razlago.10 

Zaplembo premoženja so izrekali, kadar je šlo za 
t.i. kazniva dejanja sodelovanja z okupatorjem oz. 
za kazniva dejanja /oper narod, vojaška sodišča in 
sicer do sprejema /akona o ureditvi in pristojnosti 
vojaških sodišč v jugoslovanski vojski z dne 24. av- 
gusta 1945" oz. /akona o ureditvi narodnih sodišč 
z dne 26. avgusta I945.12 V Sloveniji sta bili to vo- 
jaški sodišči ljubljanskega in mariborskega vojnega 
področja, in sicer kot retino, v velikih procesih pa 
kot izredno, prvo s senati v Ljubljani in Novem 
mestu, drugo s senati v Mariboru in Celju (poleg 
tega je delovalo še vojaško sodišče mesta Celja). 
Prvi večji proces se je začel preti vojaškim sodiš- 
čem v Ljubljani 23. junija 1945. n Postopke, ki so 
bili preti vojaškimi sodišči ob njihovi ukinitvi av- 
gusta 1945 v teku, in o katerih je bila i/rečena sod- 
ba na prvi stopnji, so morala dokončati nova voja- 
ška sodišča (divizijsko vojno sodišče v Ljubljani). 
Pred vojaškim sodiščem se je ka/enski postopek 
uvedel z obtožnico tožilca pri vojaškem sodišču, 
večinoma na podlagi kazenske prijave OZNE. Ka- 
dar je zasedalo izredno vojaško sodišče, je obtožni- 
co vlagal javni tožilec IV. armade. Pritožba je bila 
dopustna na višje vojaško sodišče Jugoslovanske 
armade. 

Po sprejemu omenjenih zakonov avgusta 1945 
so sodila v t.i. kaznivih dejanjih /oper narod in dr- 
žavo okrožna sodišča, v Sloveniji tedaj v Ljubljani. 
Novem mestu, Celju in Mariboru.14 Ljubljansko 
okrožno sodišče je imelo prvo obravnavo 22. sep- 
tembra 1945. Postopek se je uvedel / obtožnico 
javnega tožilca. Naj omenimo, tla seje organizacija 
javnih tožilcev, ki so imeli tedaj pristojnost ne le na 
področju sodstva, v tem času ravnala po organiza- 
ciji okrožnih narodnih odborov.15 Na sodbo je bila 
možna pritožba na Vrhovno sodišče v Ljubljani. 

/a zadeve t.i. zločinov ali prestopkov zoper slo- 
vensko narodno čast je bilo ustanovljeno sodišče 
slovenske narodne časti, in sicer na podlagi zakona 
z. dne 5. junija 1945."' 1er odpravljeno na podlagi 
zakona z dne 24. avgusta istega leta.1' Obstajalo je 
torej dobra dva meseca, imelo obravnave v senatu 
pelili sodnikov po okrožjih in sicer praviloma na 
sedežih okrožnih narodnih odborov (izjemoma po- 
sebej v Kranju /a kranjski okraj). Prva obravnava 
je bila v Ljubljani 4. julija 1945 in sicer proti čla- 
nom konsulte, ki jo je postavil visoki komisar /a 
Ljubljansko pokrajino 27. maja 1941.,!s Postopek 
pred tem sodiščem seje uvajal z obtožnico javnega 
tožilca Slovenije na prijavo kateregakoli javnega 
tožilca, OZNE, odborov OF oz. narodnih odborov, 
lahko pa tudi posameznikov. Na izrečeno sodbo ni 
bila možna pritožba. Sodišče je i/reklo veliko števi- 
lo sodb. Amnestija, objavljena istočasno z ukinitvi- 
jo sodišča slovenske narodne časti, se na odvzem 
premoženja • nanašala.1'' 

Kadar je šlo /a t.i. vojne zločince in narodne so- 
vražnike, če niso bili več živi ali pa so /bežali in m 

obstajala iz vojnega časa sodba o zaplembi njihove- 
ga premoženja, so izdajala odločbe oz. sklepe o za- 
plembi celotne premične in nepremične imovine 
okrajna sodišča, /a izdajo odločbe je zadoščalo po- 
ročilo oz. prijava okrajnega narodnega odbora, tla 
je prizadeta oseba sodelovala z okupatorjem (npr. 
kol domobranec), tla je ob osvoboditvi pobegnila, 
ali pa tla je bila ustreljena. Objavljeno je bilo urad- 
no tolmačenje, tla sodišče ni dolžno preiskovati, ali 
je bil obdolženi dejansko ustreljen, ubil ali je padci, 
pobegnil ali umrl. ker da so za to izključno pristoj- 
ni narodni odbori.20 

Za izvrševanje zaplemb imovine Nemškega rajha 
m njegovih državljanov 1er imovine oseb nemške 
narodnosti so morali okrajni narodni odbori (v me- 
stih na stopnji okraja ali okrožja pa mestni narodni 
odbori) postaviti okrajne (mestne) zapiembne ko- 
misije. Sestavljali so jih trije člani, po dva predstav- 
nika pristojne uprave narodne imovine in po en 
predstavnik za notranje zadeve okrajnega narodne- 
ga odbora.-1 Komisije so izdajale odločbe o za- 
plembi celotnega premoženja, premičnega in ne- 
premičnega, na podlagi uradno zbranih podatkov 
okrajnega narodnega odbora. Ker je bilo v zaplem- 
bo imovine Nemškega rajha. njegovih državljanov 
1er imovine oseb nemške narodnosti štelo tudi pre- 
moženje, ki so ga lastniki po 6. aprilu 1941 odtuji- 
li, je komisija za upravo narodne imovine pri pred- 
sedstvu Narodne vlade Slovenije / razglasom / dne 
IX. septembra 1945 pozvala pri/atlete, tla ji prijavi- 
jo vse take primere najkasneje tlo 15. oktobra tega 
leta. 22 /oper odločbo okrajne (mestne) komisije je 
bila možna pritožba na okrožno o/, federalno za- 
plembno komisijo. Komisije, katerih imenovanje 
je bilo objavljeno v Uradnem listu Slovenskega na- 
rodnoosvobodilnega svela in Narodne vlade Slove- 
nije z dne 26. septembra 1945,23 bi morale končati 
svoje delo tlo 15. septembra 1945. a so jim podalj- 
šali rok tlo 15. novembra lega leta (zakon / dne I L 
septembra 1945)-4. ponekod pa so tlelo opravljale 
ali pa st) bile na novo imenovane še v letu 1946.25 

V primerih zaplembe na podlagi zakona z dne 9. 
julija 1945 imovina torej ni bila odvzeta na podlagi 
kazenskega postopka, šlo je samo za odločbo. 

(¡lede obsega zaplemb razpolagamo s podatkom, 
ki gaje navedel Ivan Maček leta I94X. Po nepopol- 
nih podatkih naj bi obsegal državni sektor v LRS, 
ki je nastal na podlagi ekspropriacijc domačih in 
deloma tudi tujih kapitalistov v letu 1945 69% vse- 
ga investiranega kapitala v industriji. Sekvcslrirana 
podjetja so predstavljala še nadaljnjih 17% lega ka- 
pitala. Skupna površina zaplenjenih zemljišč pa je 
po ugotovitvah Božidarja Zakrajška znašala 
152.334 ha.26 

V nadaljevanju bomo govorili o postopku izvrši- 
tve zaplembe. Podrobnejša navodila je vsebovala 
že omenjena odredba ministrstva za pravosodje z 
dne 9. julija 1945. Zaplembo so izvrševala okrajna 
sodišča, ki so jih tlo objave zakona o ureditvi na- 
rodnih sodišč z dne 26. avgusta 1945 votlih delegati 
ministrstva za pravosodje. Ta so najprej izvedla 
popis in cenitev premoženja, o čemer so sestavili 
zapisnik ter izvzela iz zaplembe premoženje, nujno 
potrebno za preživljanje obsojenca in njegove dru- 
žine. 



V primerih zaplembe imovine Nemškega raj ha 
in njegovih državljanov ter imovine oseh nemške 
narodnosti pa je opravila popis in cenitev premo- 
ženja komisija za upravo narodne imovine. Nato je 
izdalo okrajno sodišče sklep o prenosu imovine \ 
državno lasi in odredbo o vpisu zaplembe v korist 
1)1 .1 oz, FLRJ \ zemljiški knjigi, odredbo o vpisu 
zaplembe v trgovinskem registru pa okrožno sodiš- 
če Okrajno sodišče je tudi pozvalo upnike, tla pri- 
javijo morebitne terjatve (/ objavo v uradnem 
listu).1' Osebe, ki so jih opredelili kot nemške dr- 
žavljane ter osebe nemške narodnosti, so v mesecu 
decembru 1945, deloma pa še v začetku leta 1946, 
tudi i/selili. Še pred pričetkom postopka /aplembe 
je lahko sodišče i/dalo sklep o prehodu imovine v 
začasno upravljanje pristojne uprave narodne imo- 
vine, pogosto pa je prihajalo tlo odvzemov premo- 
ženja mimo sklepov sodišča, ne le s strani uprav 
narodne imovine marveč tudi s strani drugih. Zato 
je bil na anketi, ki jo je sklicalo predsedstvo fede- 
ralne Komisije za upravo narodne imovine ì.\ìIC 23. 
maja 1945 sprejet sklep, da bo komisija ukrenila 
vse potrebno, tla bodo vsi nadrejeni organi, /lasti 
pa vojaške komande, narodna zaščita in O/NA in- 
formirani o tem. tla se izognejo vsakemu bodoče- 
mu poseganju v upravo narodne imovine. Ni čud- 
no, tla imamo i/ tega časa pogodbe, s katerimi so 
lastniki brezplačno odstopili podjetje državi, v 
upanju, tla si zagotovijo vsaj pogoje za preživetje.1'4 

ležišče izvajanja zaplemb je bilo na okrajnih 
upravah narodne imovine. Hile so podrejene 
okrožnim upravam 1er federalni komisiji za upravo 
narodne imovine ter so imele zelo široka pooblasti- 
la in obsežen upravni aparat. Uprave so poizvedo- 
vale in ugotavljale podatke o imovini, kije prihaja- 
la v poštev za odvzem, zbirale prijave, predhodno 
zavarovale in popisovale imovino, zbirale podatke 
o t.i. narodnih zločincih, ubežnikih in likvidiran- 
cih. optantih in osebah nemškega državljanstva in 
nemške narodnosti, zbirale gradivo za okrajne za- 
plembne komisije, odvzemale nemško imetje na 
podlagi odločb okrajnih zaplembnih komisij, pre- 
vzemale imovino, ki sojo zaplenila sodišča, odvze- 
male in popisovale imovino odsotnih oseb. ki je 
spatlala poti sekvester. upravljale zavarovano, za- 
plenjeno oz. sekvestrirano imovino ter izročale 
imovino novim uporabnikom.-1' Uprava ljudske 
imovine za okrožno mesto Ljubljana se je 9. marca 
1946 pritoževala, tla je morala sama napraviti pri- 
jave na sodišče za zaplembo imovine l.i. vojnih 
zločincev m narodnih sovražnikov, ki so bili meti 
vojno ustreljeni, ubiti, so umrli ali zbežali, čeprav 
so bili to dolžni storiti četrtin ljudski odbori.30 

Vodstvo in nadzor nati narodno imovino so s pred- 
pisi, ki so izšli tlo srede leta 1945 poverili resornim 
zveznim ministrstvom.31 rudi na ravni Federalnih 
enot in okrajev so v naslednjih mesecih upravo po- 
sameznih vrst imovine prenesli na odgovarjajoča 
ministrstva oz. oddelke narodnih odborov, uprava 
nezazidanih zemljišč in kmetijskih posestev pa je 
prešla na okrajne komisije za agrarno reformo (ze- 
mljiški sklati). Na podlagi pravilnika o organizaciji 
državne uprave narodne imovine z dne 16. avgusta 
1945'- so začeli upravo narodne imovine reorgani- 
zirati.  Njeno ukinjanje se je zavleklo v leto  1947. 

Pri okrajnih ljudskih odborih so postav ili odseke za 
ljudsko imovino, ki so jim ostale premoženjsko- 
pravne zadeve. Vzporedno z reorganizacijo uprave 
narodne imovine je potekala tudi delitev njenih ar- 
hivov med organe, na katere so prenesli upravlja- 
nje narodne imovine, gradivo, potrebno za eviden- 
ce m v tožbah v zvezi z imovino, pa so izročili od- 
sekom za ljudsko imovino. Tožbe so trajale zelo 
dolgo časa. Kot posledica številnih reorganizacij 
političnih teritorialnih enot oz. družbenopolitičnih 
skupnosti je tudi gradivo o zaplembah prehajalo 
od organov enih enot na druge, se delilo in združe- 
valo glede na teritorialne spremembe. 

Delo ljubljanske mestne uprave narodne imovi- 
ne (tlo srede leta 1947) ponazarjajo naslednji po- 
datki o dotedanjih zaplembah premoženja na ob- 
močju mesta. Mestna zaplembna komisija je izdala 
2255 odločb o zaplembi nemškega imetja, od tega 
I 19 imetnikov ni imelo premoženja. 258 odločb pa 
je bilo razveljavljenih. Obsojenih ali pobeglih oseb. 
ki jim je sodišče izreklo kazen zaplembe, je bilo 
1412. otl teh 340 oseb ni imelo premoženja.33 

Večina zaplemb je bila sredi leta 1947 končana. 
Še vedno pa so prihajali predlogi za zaplembo pre- 
moženja oseb. ki so pobegnile ali pa glede katerih 
so naknadno ugotovili, tla so pobegnile ali tla so 
bile likv ¡turane. V velikem zaostanku so bila sodiš- 
ča glede izvrševanja zaplemb. Ta so morala po 
sklenitvi mirovne pogodbe z Italijo 15. septembra 

1()47 izdajati še odločbe o prehodu italijanskega 
premoženja na ozemlju Jugoslavije v last FLRJ (na 
podlagi zakona, sprejetega úm: 4. maja I94K).,4 

Po sprejemu ustave FLRJ v začetku leta 1946 so 
potrdili, delno spremenili in dopolnili zakonodajo, 
ki smo jo navajali v zvezi z zaplembami, vendar te 
spremembe oz. dopolnila niso več bistveno vpliva- 
la na potek zaplemb. Omenimo naj zakon o kazni- 
vih dejanjih zoper narod in državo z dne 16. julija 
194635 . zakon o zaplembi premoženaja in o izvr- 
ševanju zaplembe z dne 27. julija 1946"' 1er zakon 
o prenosu sovražnikovega premoženja v državno 
last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb z 
dne 31. julija 1946.37 V ta sklop sodi tudi dopol- 
njeni zakon o odvzemu državljanstva oficirjem in 
podoficirjem bivše jugoslovanske vojske, ki se no- 
čejo vrniti v domovino, pripadnikov vojaških for- 
macij, ki so služili okupatorju in pobegnili v ino- 
zemstvo 1er osebam, ki so pobegnile v inozemstvo 
po osvoboditvi.38 Prevzel je tlel materije, ki je bila 
prej vsebovana v zakonu o zaplembi imovine m o 
opravljanju zaplembe na podlagi določbe, tla ima 
izguba državljanstva za posledico zaplembo celot- 
nega premoženja. Omeniti moramo še the obliki 
odvzemanja zasebnega premoženja, ki so se ga po- 
služevali v povojnem času. Dopolnjeni zakon t) 
odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi so- 
vražnikove okupacije z dne 24. junija 1946•'' je 
predvidel prisilno izterjanje denarnih zneskov voj- 
nega dobička, tako tla so odvzeli določeno imovino 
»vojnemu dobičkarju«. Za vojni dobiček je štel ves 
presežek premoženja, ki ga je imela fizična ali 
pravna oseba na dan 9. maja 1945 več kot na dan 
6. aprila 1941. kolikor je bil rezultat gospodarskega 
ali drugega poslovanja meti vojno ali je bil prido- 
bljen  na  podlagi špekulacij in je presegel 25.000 



din. Sklepe o odvzemu vojnega dobička so izdajala 
okrožna sodišča. 

Zakon o pobijanju nedopustne špekulacije in 
gospodarske sabotaže z dne 23. aprila 1945. ki gaje 
nadomestil zakon o zatiranju nedovoljene trgovi- 
ne, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabota- 
že z dne I I. julija I9464()je predvideval tudi kazen 
zaplembo imovine, /a nedopustno špekulacijo je 
štel zakon iz leta 1945 vsako gospodarsko delova- 
nje, ki mu je bil namen, da se izkoristijo izredne 
razmere, nastale zaradi vojnega stanja in posledic 
fašistične okupacije in tako doseže nesorazmerna 
imovinska korist na škodo narodnih koristi, kol sa- 
botaža paje štelo vsako dejanje oz. opustitev deja- 
nja z namenom, tla bi se oviralo, onemogočilo ali 
spravljalo v nevarnost pravilno in hitro poslovanje 
gospodarskih in prometnih podjetij (obratov) ali 
kmetijskih gospodarstev, kakor tudi vse. kar bi mo- 
glo škodovati koristim narodnega gospodarstva ali 
državni gospodarski politiki. Zakon iz leta 1946 
navaja številne primere nedovoljene trgovine, 
nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. 
Kazen zaplembe so izrekala okrajna, če je šlo za 
smrtno kazen, pa okrožna sodišča. Na številnih 
procesih proti t.i. saboterjem. črnoborzijancem in 
špekulantom je bilo leta 1947 obsojenih preko 
4000 oseb. od katerih mnogi tudi na zaplembo 
premoženja.41 

Na podlagi same ustave (14. člen ustave I I.R.I z 
dne 31. januarja 1946 oz. 13. člen ustave LRS Z 
dne 16. januarja 1947) so bila razglašena za sploš- 
no ljudsko premoženje vsa rudna in druga bogastva 
v zemlji, vode, vštevši mineralne in zdravilne vode, 
viri naravne sile. sredstva železniškega in zračnega 
prometa, pošta, brzojav, telefon in radio. Na ta na- 
čin so bili vsi ti premoženjski objekti oz. pravice 
odvzeti privatnim lastnikom oz. upravičencem in 
so prešli na podlagi same ustave v splošno ljudsko 
premoženje. To je predstavljalo začetek nacionali- 
zacije, odvzema premoženja na podlagi odškodni- 
ne. Z zakonom o nacionalizaciji zasebnih gospo- 
darskih podjetij z tlne 5. decembra I94642 so bila 
razlaščena vsa zasebna gospodarska podjetja iz 42 
gospodarskih panog, ki so bila do tega dne z. ukazi 
prezidija zvezne ljudske skupščine oz. z ukazi pre- 
zidijev ljudskih skupščin republik razglašena za 
podjetja splošnega državnega pomena ali za podje- 
tja republiškega pomena.43 S tem zakonom so pre- 
šla V državni sektor velika podjetja, ki so bila v ro- 
kah l.i. zavezniškega in nevtralnega kapitala, poleg 
tega pa še večje število srednjih in manjših indu- 
strijskih podjetij. Nacionalizacija je zajela ludi ve- 
letrgovine. Za pravilno oceno prve nacionalizacije 
pa je treba poudariti, da je - kot smo že omenili - 
velik del podjetij v celoti ali delno poslal državna 
last že z zaplembami. Zalo so le zaplembe imeno- 
vali ludi »patriotična nacionalizacija«, ker je bil te- 
daj - po besedah Ivana Mačka -- razlaščen »dober- 
šen del nekoč vladajoče buržoazije zaradi svojega 
nacionalnega izdajstva, v katero sojo privedli njeni 
reakcionarni razredni interesi.«44 Opozoriti mora- 
mo na pogoste primere, koje bilo premoženje de- 
loma zaplenjeno, deloma pa nacionalizirano. 

Z. drugo nacionalizacijo z dne 28. aprila  I9484s 

so bila podržavljena vsa preostala privatna indu- 
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Ministrstvu   là   inluntriJo   in  rudarstvo 
Narodne  vlade  .llovenije 

Popis  Tovarne   latalaklh  <1>lov  V. l.'-l.:arihor-Tezno. 

Uni» h • no   pogodbe   nI   -   Jr^ovlnnkl. rup.i r.lcr   pa   Je   ne   :-me 
t-/.ro3Kli   zito  pri lagamo_ i zvleSek . 

To v ar r. • stoji ni l • rr, 1 
ljftno po okupatorski dru.'.bi VDIi 
G.m.b.Ff. (priloga 1), deloma . 
ali prisilno, deloma z razias1 

okuMtortkt&a Eupan*» Zemljino 
obSln: Raz v-m j«, kjer J« družba 
(priloga 2), Bohova, kjer le ku 
Lsrrltn*) Tezno, (k prilogi 3). 
hlfl», pri katerih manjkajo kupt 
brin  na  Dunaju  pri   prvi  om£M 

Razen  tega   le   ina  upe 
naselbino,   zgrajeno   iz   leaa,   V: 
od Mv.ie Luftkomaando xvii. Pogi 
pogodb« In zapisnik o prev 

JUSu, ki Je bilo prldob- 
Luftfahrtwerke Jteiamiark 

S, kupno pogodbo, prostovoljno 
venim odlokom marlborskrpa 
apada v ob e fig ka taaterakih 
Et vknjlzena kot lastnic» 

pne pogodbe in vknjlïbe niso 
PotSm le pO*tđuJ« stanovanjske 

e pogodb*, ker e« nahajajo naj- 
(priloga   b). 
«v«   tovarne  v  najemu   stanovanjsko 
tero   Je dne 27*1 •9*5 prevzela 

dbe  ni,   •••   pa  ••  dolorila 

Izvajanje  zaplembe   sovražnikovega   imetja. 

Upravo  Tovarne   leta Inicia delov Vljy-Maribor-Ta7.no 
vodi  materijalno-pravno  ing.   • •  •  1   i   h     Ulloft,   delegat, 
na   podlagi dekreta Ministrstva  za   industrijo   in  rudarstvo 
itev.   4ÍA/T  o& 9<6t19*5*t*  formalno  pravno  upravioenoat,   pa 
je   M  vloíen  dopis  ••  •••••••   sodleSa  z  dne  16.ñ.1f)4^,   lei  bo 
izdalo   odločbo  za  vpis  delegata  in  izbrie  prejfinih  poalovodij 
in prokuristov v  trgovinski  register  ter bo  to  objavilo  v 
Uradnem   listu. 

Zna-ÜaJ  druíbs,   rij"nih  ustanoviteljev   In  zastopnikov 
je   •••••   i?,   sedefa  drufbaj,   predvsem   sedel sv  dru*h j   preden  Jt 
prlalo  do  ustanovitve   samostojne družba  v  Mariboru   in  namena 
dxuîbe  (pril.1),   Enako   Jasno  razvidna  Je  njihova  eovrainost 
••••••   'ülovencen.   in  naftlm  zaveznikom  ¡e   iz  namena  druîbei 
ustanovitelji   Nemci   in  beg  poslovodeSih  ?.   oîjlm  krogom  soda- 
lavcev,   tudi   namaka  narodnosti. 

Smrt  fai i zrnu  -  svobodo  narodu   I 

Prilog«i-J-(f>  listov) DELEGAT 
«. ZA woumijo • ttfns 

MAlOONf VLAI>t ftßVBflJl 
<1»•    Militi   flirti*) 

lt   j}iu^    fay i\Z.<¿. /(.o/v,/. 

stri ja, kreditna in zavarovalna podjetja, rudarska 
podjetja, samostojne elektrarne, vinske kleli, skla- 
dišča s površino nad 70 m2, lastniki prevoznih 
sredstev, hoteli, privatne bolnice in sanatoriji ter 
kinematografi. Določena so bila z ukazi, s katerimi 
so bila proglašena kol podjetja, pomembna za 
zvezno ali republiško gospodarstvo.46 Izdal jih je 
prezidij ljudske skupščine LRS na predlog vlade 
I,RS. Ukazi so bili objavljeni istočasno z zakonom, 
lahko pa so prezidiji republiških ljudskih skupščin 
še tri dni po sprejemu zakona izdajali take ukaze, 
podjetja pa niso smela imeti značaja obrti. Skupno 
naj bi tedaj V Sloveniji prešlo v državni sektor 769 
podjetij. Po oceni Ivana Mačka naj bi se »prav z 
nacionalizacijo večjih in moderneje opremljenih 
mlinskih podjetij, žag z modernimi polnojarmcni- 
ki, večjih trgovskih skladišč in vinskih kleti ild. slo- 
venske kmečke delovne množice osvobodile veli- 
kega dela tistih tipičnih slovenskih vaških kapitali- 
stov, ki so v raznih oblikah, npr. z visokimi mlin- 
skimi mericami, s špekulantsko trgovino, z naku- 
pom lesa od kmetov itd. leta in leta izkoriščali rev- 
nega in srednjega kmeta.«47 

Odškodnina, ki naj bi jo dala država lastnikom 
nacionaliziranih podjetij, naj bi bila v vrednosti či- 
stih aktiv nacionaliziranega premoženja, kolikor so 
znašala na dan prevzema. Izplačali bi jo v državnih 
obveznicah. 

Postopek nacionalizacije je bil v tajnosti nalan- 
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čno pripravljen in v obeli primerih približno enak. 
Priprave na drugo nacionalizacijo sci se pričele že 
konec leta 1947. Istega dne, koje bil Sprejet zakon, 
so opravili prevzem. Vnaprej zaupno imenovani 
delegati ministrstva (po zakonu iz leta 1948 začas- 
ni upravitelji, ki so bili imenovani z dekreti pred- 
sedstva vlade) so morali na dan nacionalizacije 
izvršiti popis vsega premoženja, premičnega in ne- 
premičnega ter pravic in obveznosti podjetja. O 
prevzemu so sestavili zapisnik, ki ga je moral pod- 
pisali tudi dotedanji lastnik, nakar je moral delegat 
ministrstva oz. začasni upravitelj poskrbeti za ne- 
moteno nadaljevanje dela v podjetju. Redkokdaj so 
dotedanji lastniki upali odkloniti podpis. Dolgo- 
trajno je bilo reševanje izločitvenih zahtevkov biv- 
ših lastnikov. Lastninske pravice 1er druge pravice 
z dotedanjega lastnika na državo so morala prene- 
sti okrajna sodišča in drugi organi na zahtevo pri- 
stojnega operativnega upravnega voditelja podjetja. 

Tretja nacionalizacija z dne 28. decembra 
1958^8 je zajela najemne zgradbe in gradbena ze- 
mljišča, to je najemne stanovanjske hiše in najem- 
ne poslovne zgradbe, gradbena zemljišča v mestih 
in naseljih mestnega značaja. Za izvedbo te nacio- 
nalizacije so bile pri občinskih ljudskih odborih 
ustanovljene komisije za nacionalizacijo. Pritožbe 
so šle na komisije za nacionalizacijo pri okrajnih 
ljudskih odborih. 

Ze v letu 1945 je bil izdan zakon o agrarni refor- 

mi in kolonizaciji, 23. avgusta zvezni49 in na nje- 
govi podlagi 17. decembra 1945 še federalni zakon 
0 agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji.s,) /. 
njim so bila razlaščena brez odškodnine z vsemi 
Zgradbami in napravami, živino in premičninami 
veleposestva, zemljiška posestva bank. podjetji, 
delniških družb in drugih zasebnih pravnih oseb. 
zemljiška posestva cerkva, samostanov in verskih 
ustanov nad 10 ha (izjemoma so lahko ustanove z 
večjim družbenim ali zgodovinskim pomenom 
obdržale do 30 ha obdelovalne zemlje in do 30 ha 
gozda), proti odškodnini pa zemljiška posesl lastni- 
kov, ki po svojem glavnem poklicu niso bili kmetje 
in sicer tako. da so lastniku pustili 3 ha zemlje oz. 
5 ha gozda v predelih, kjer ni bilo obdelovalne 
zemlje, nadalje zemljiška posest kmetov, katerih 
skupna površina obdelovalne zemlje in gozda je 
presegala 45 ha. Pri tem so šteli lastnike kmetij, ki 
so imeli npr. tudi mesarijo, da po svojem glavnem 
poklicu niso kmetje. Za razlaščeni presežek zemlje 
je bila določena odškodnina v višini enoletnega 
hektarskega donosa. Predpis, ki naj bi ga izdal mi- 
nister za kmetijstvo glede načina ugotavljanja do- 
nosa, ni izšel nikoli. Razlaščena zemlja je prešla v 
zemljiški sklad agrarne reforme, s katerim je razpo- 
lagalo ministrstvo za kmetijstvo. Agrarno reformo, 
kije bila v glavnem zaključena do konca leta 1946, 
je izvajalo ministrstvo za kmetijstvo s pomočjo 5 
okrožnih in 28 okrajnih komisij za agrarno refor- 
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mo, ki jih je imenovalo z odločbo z dne 1 6. januar- 
ja 1946.51 

Glavno nalogo pri izvajanju agrarne reforme so 
imele okrajne komisije. Zbirale so (s sodelovanjem 
okrajnih in krajevnih ljudskih odborov) podatke o 
zemljiških posestvih, ki so jih razlastili, sklicevale 
komisijske razprave, na katerih so ugotavljali po- 
sestno stanje, izdajale odločbe o razlastitvi (pritož- 
ba je bila možna na okrožno komisijo), s posebno 
odločbo določale odškodnino, kadar je bila po za- 
konu predvidena ter izdajale odločbe o dodelitvi 
zemlje. Okrajna sodišča so morala izdati sklep o 
prepisu zemljišč v zemljiški knjigi na novega 
lastnika. 

V zvezi z agrarno reformo moramo opozoriti se- 
na zakon o razlastitvi posestev, ki so jih obdelovali 
koloni in viničarji^, in ki je bil sprejet istočasno z 
zakonom o agrarni reformi. Ta posestva so bila 
razlaščena z zgradbami, napravami ter živim in 
mrtvim inventarjem praviloma brez odškodnine. 
Organi z izvedbo tega zakona so bili isti kot pri 
agrarni reformi. 

Božidar /akrajšek omenja, da so določila zakona 
o agrarni reformi v Sloveniji, razen na Primor- 
skem, zajela 2842 kmetijskih gospodarstev s skup- 
no površino 150.669 ha. Podatek se le malo razli- 
kuje od tega. kar je navedel Ivan Maček na II. kon- 
gresu KPS leta 1948, namreč, daje reforma zajela v 
agrarni sklad ok.75000 ha obdelovalne zemlje, to je 
9,4% vse obdelovalne zemlje v Sloveniji, ok. 29000 
ha pašnikov in ok. 50000 ha planin, kar je predstav- 
ljalo 13 oz. 6% celotnega fonda. Pomembnejša 
sprememba pa je nastala v gozdni posesti, saj je v 
agrarni sklad prišlo 25% vseh gozdnih površin. Če- 
tudi ni bistveno spremenila posestne strukture v 
kmetijstvu, paje agrarna reforma po besedah Ivana 
Mačka vendarle pomenila »hud udarec kapitalisti- 
čnim elementom na vasi. Njihova ekonomska moč 
v Sloveniji ni bila prvenstveno v posesti obdeloval- 
ne zemlje, temveč predvsem v gozdni in vinograd- 
niški posesti, v istočasnem udejstvovanju v trgovi- 
ni, predvsem v lesni, vinski, hmeljarski ter v gostil- 
niški, mesarski in žagarski obrti. Izvajanje agrarne 
reforme je kapitalističnim elementom razbilo tak- 
šne kombinacije gospodarskega udejstvovanja. V 
večini primerov jim je bila zemlja odvzeta, pozneje 
pa jih je zadela še nacionalizacija ali pa so bili pri- 
morani opustiti trgovino, gostilno in podobno, kar 
je bilo dotlej glavno sredstvo špekulacije in 
eksploatacije.«53 Se posebej je agrarna reforma pri- 
zadela Cerkev. 

Leta 1949 seje pričelo tudi prisiljevanjc kmetov 
za vstop v kmetijske obdelovalne zadruge. Edvard 
Kardelj je že leta 1947 v članku Kmetijsko zadruž- 
ništvo v planskem gospodarstvu zapisal, da bomo s 
tem med drugim odprli »edino možno pol h kon- 
čnemu obvladanju ostankov kapitalistične eksplo- 
atacije malega in srednjega kmeta k likvidaciji 
splošne gospodarske zaostalosti naše vasi.« V govo- 
ru v Litostroju 3. septembra 1947 je še poudaril,da 
»postaja   zadružništvo   orožje   ljudske   demokra- 
cije.« 54 

Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah z dne 6. 
junija I949s-S je predvidel kot najvišjo obliko kmeč- 
kih obdelovalnih zadrug način, da vložijo zadruž- 

niki kot delež, svojo zemljo in jo izročijo v skupno 
zadružno last. Nižja oblika kmetijskih obdeloval- 
nih zadrug paje bila ta, da so zadružniki zemljo, ki 
sojo vložili kot delež, obdržali in da so bili upra- 
vičeni do zakupnine in obresti od zemlje, čemur so 
se lahko tudi odpovedali. Pozorni moramo biti na 
razne pogodbe, s katerimi so dajali kmetje v najem 
kmetijski zadrugi svoja zemljišča npr. za dobo 10 
lei in sicer za prvih pet let brezplačno, za nadalj- 
njih pet Ici pa za plačilo najemnine po dogovoru, 
ki se bo sklenil naknadno po preteku prvih petih 
lei. /nano je, da so bile laka pogodbe na razne na- 
čine izsiljene. Neuspeh pri kmečkih obdelovalnih 
zadrugah je imel posledico, da je bil z zakonom o 
kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudske- 
ga premoženja in dodeljevanju zemlje kmetijskim 
organizacijam z dne 27. maja 195356 določen zemlji- 
ški maksimum. Kmetom je bila zajamčena 
lastninska pravica na obdelovalnem kmetijskem 
zemljišču v izmeri največ 10 ha na gospodarstvo. 
Prisilni značaj so imele tudi komasacije kmetijskih 
zemljišč na podlagi zakona z dne 26. novembra 
1957,57 k¡ so dosegle višekin v glavnem tudi konec 
v letih 1962-64. Zdenko Cepič ugotavlja, daje bil 
prav na področju kmetijstva opazen največji sovjet- 
ski vpliv in prenašanje njihove prakse, koje šlo za 
kolektivizacijo zemlje.58 

/a konce naj omenimo še osnovni zakon o razla- 
stitvah z dne I. aprila 194759, ki je bil večkrat spre- 
menjen in dopolnjen, zanj pa velja v načelu dru- 
gačna oznaka kol za doslej obravnavane predpise, 
ker je bil predviden kot osnova za odvzem premo- 
ženja iz. razlogov splošne korisli. 
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4/45 1er zakon o javnem tožilstvu / dne 22.7.1946, lir. 
lisi FLRJ, št. 60/46. — 16. Ur. list SNOS m NVS, šl. 
7/45.— 17. Ur. lisi SNOS m NVS. šl. 29/45. — IX. Slo- 
venski poročevalec /. dne 5.7.1945. — 19. Ur. lisi SNOS 
in NVS, št. 29/45. — 20. Avtentično tolmačenje zakona 
o zaplembi in o opravljanju zaplembe z dnu 3.8.1845, 
Ur. lisi DFJ, šl. 56/45. — 21. 30. člen zakona o zaplembi 
in o opravljanju zaplembe. Ur. lisi DFJ, šl. 40/45. —22. 
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Dr. list SNOS in NVS. objave, sir. 60. — 23. I Jr. lisi 
SNOS in NVS. St. 38/45. — 24. Dr. lisi DFJ, št. 70/4?. 
— 25. Objava o razrešitvi in imenovanju nove tročlanske 
okrožne oziroma okrajne komisije za izdajo odločb o 
podržavljenju nemškega imetja / dne 26.6.1946, Ur. lisi 
SNOS in NVS. št. 49/46. -Odločba o zaplembi premože- 
nja Ivana Kržišnika / dne 15.3.1946, Zgodovinski arhi\ 
Ljubljana, enota v Školji Loki. OI.O Skofja Loka. premo- 
ženjske /adeve. — 26. Kan Maêek. Pripombe k razvoju 
socialističnega sektorja v naši industriji, v: O graditvi 
socialističnega gospodarstva v Federativni republiki 
Jugoslaviji, Gradivo za strokovne izpite, Sekretariat vla- 
de LRS /a personalno službo. Ljubljana 1950, str. 204.- 
Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana 
1979. str. 889. — 27. Objave v Ur. Listu SNOSin NVS 
od priloge k 4L kosu / dne 6.10.1945 dalje.- Odredba o 
objavljanju sodnih objav o zaplembi imovine / dne 12. 
januarja 1946, Ur. list FLRJ. št. 17/46. — 28. Zgodovin- 
ski arhiv Ljubljana. ¡VILO Ljubljana, premoženjske /ade- 
ve. — 29. Pravilnik za poslovanje okrožne uprave narod- 
ne imovine /a okrožno mesto Ljubljana. Zgodovinski arhiv 
Ljubljana. MI.O Ljubljana, premoženjske /adeve. — 
30. Poročilo o stanju uprave ljudske imovine za okrožno 
mesto Ljubljana. 9.4.1946. Zgodovinski arhiv Ljubljana. 
MI.O Ljubljana, premoženjske zadeve. — 31. Odločbe / 
dne 26.4.1945, Ur. list DFJ, št. 28/45; 12.5.1945. Ur. lisi 
1)1.1. št. 33/45; 15.6.1945. Ur. list DFJ, št. 42 45.- Na 
ravni okrajev so trgovske obrate prenesli na oddelek /a 
trgovino in preskrbo, obilne obrale na oddelek za indu- 
strijo in obrt, zgradbe na upravo zgradb in zemljišč, finan- 
čne zadeve pa na finančni oddelek. — 32. Ur. list DFJ, 
št. 63/45. — 33. Referat o poslovanju odseka za ljudsko 
imovino pri občem oddelku MI.O. po 15.7.1947, Zgodo- 
vinski   arhiv   Ljubljana.   MI.O,   premoženjske   zadeve. 
— 34. Ur. lisi FLRJ, št. 38/48. — 35. Ur. list FLRJ, št. 
59/46. — 36. Ur. list FLRJ, št. 6146. — 37. Ur. list 
FLRJ. št. 63/46. — 38. Ur. list FLRJ, št. 86/46. — 39. 
\U\ list FLRJ, št. 52/46. Osnovni zakon / dn^- 24.5.1945. 
Ur. list DFJ, št. 14/45.—40. Ur. list 1)1 L št. 26/45. Ur. 
list FLRJ,št. 56/46. —4L Zgodovina Slovencev,str. 895 
(Božidar Zakrajšek). — 42. Ur. list FLRJ, št. 98/46. — 
43. /a splošna državna podjetja Ur. list FLRJ, šl. 59/46 
in več individualnih odločitev, /a republiška podjetja Ur. 
lisi LRS. šl. 60/46, 66/46. 76/46 in 79/46. — 44. O gra- 
ditvi socialističnega gospodarstva, str. 203,- Zdenko Ce- 
pič, Nekatere značilnosti gospodarske politike v obdobju 
1945-1952, Prispevki /a zgodovino delavskega gibanja 
XXXV. Ljubljana 1985. šl. 1-2. str. 148. — 45. Ur. list 
FLRJ, št. 35/48. — 46. Ur. list LRS, št. 18/48, 19/48. 
20/48, 31/48, —47. O graditvi socialističnega gospodar- 
stva, str. 205. — 48. Ur. lisi FLRJ, št 52/58. — 49. Ur. 
lisi DFJ, št. 64/45, Ur. lisi FLRJ, št. 24/46. —50. Ur. list 
SNOS in NVS, št. 62/45, Ur. list LRS, št. 30/46. -   51. 

Ur. list SNOS in NVS. št. 7/46. — 52. Ur. list SNOS m 
NVS. št. 62/45. — 53. Zgodovina Slovencev, str. 889. - 
O graditvi socialističnega gospodarstva, str. 191. - O 
agrarni reformi prim. Unii prispevek Zdenka Cepiča v 
Enciklopediji SLovenije 1. Ljubljana 1987. str. 20- 
54. O graditvi socialističnega gospodarstva, str. 352 - 
354. —^55. Ur. list FLRJ, št. 49/49,- O prisili za pristop 
h kmečkim obdelovalnim zadrugam na območju kranj- 
ske občine prim, prispevka Pavla Subica. Razvoj kmetij- 
stva v občini Kranj (1900 - 1953), Kranjski zbornik 
1985, str. 181-184 ter Nade llolvnski. Kmetijstvo na ob- 
močju Šenčurja in sosednjih vasi v letih 1945 do 1980. 
Kronika 35. 1987. šl. 1-2. str. 86. — 56. Ur. list FLRJ. 
št. 22/53. — 57. Ur. lisi LRS. šl. 43/57. — 58. Zdenko 
Cepič. Nekatere značilnosti, str. 158. — 59. Ur. lisi 
FLRJ, šl. 28/47. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Zwangsabnahmen des Privateigentums nach dem 
• ríe« 
.loie Zontar 

Der Beilrag behandelt die Grundlagen, worauf nach 
dem Krieg Abnahmen des Privateigentums von Personen 
durchgeführt wurde, denen feindliches Handeln während 
des Krieges vorgeworfen wurde, die Organe, die die Besch- 
lagnahmestrafe verhängten bzw. die Beschlagnahmeent- 
schlüße ausstellten, die Verfahren der Beschlagnahme- 
durchführung und die Tätigkeit der Volksvermogensver- 
waltung. Gesondert werden die Eigentumsbeschlagna- 
hmen aufgrund des Gesetzes zur die Kriegsgewinnabna- 
hme unti des Gesetzes zur Abschaffung unzulässi- 
ger Spekulation und Wirtschaftssabotage erörtert ( I 946). 

In tien Jahren 1946 unti 1948 folgte tlie Nationalisie- 
rung tier privaten Wirtschaftsunternehmen, inwiefern sie 
teils oder völlig schon durch Beschlagnahme /um Staat- 
seigentum geworden ist. 

Die tlritle Nationalisierung in 1958 umfaßte Mietge- 
bäude und Baugrundstücke. In 1945 wurde das (iesel/ 
zur Agrarreform unti Kolonisierung erlassen. In 1949 be- 
gann man die Landwirte /u zwingen, in die bäuerliche 
Bearbeitungsgenossenschaften einzutreten. Als das nicht 
gelungen ist, wurde mit (iesel/ über tlie landwirtschaf- 
tlichen und Grundfonds des allgemeinen Volksvermö- 
gens unti tlie Grundzuteilung den landwirtschaftlichen 
Organisationen im Jahre 1953 das Grundmaximum von 
10 ha des Bearbeitungslandes auf einen Haushalt festge- 
setzt. Binen Zwangscharakter halten auch tlie Zusam- 
menlegungen tier landwirtschaftlichen Grundstücken 
aufgrund des Gesetzes von 1957. 

komisija /a upravo narodne imovine in 
zaplembe imetja 
Nastanek in organizacija KUNI 
Branko Radulovič 

Konfiskacija ali zaplemba je prisilni odvzem ce- 
lotne imovine ali pa ločno določenega tlela v korist 
države, brc/ vsake odškodnine. Zaplembe so se kol 
prva oblika prisilnih odvzemov zasebnega premo- 
ženja pojavile v postopkih nove povojne oblasti. Že 

meti vojno so bili sprejeti razni otlloki in navodila, 
tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji, ki so obra- 
vnavali prisilne odvzeme sovražnikovega imetja, 
imetja ljudi nemške narodnosti in domačih velepo- 
sestnikov, ki so sodelovali z okupatorjem (v Slove- 
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niji je tak odlok o razlastitvi tujih veleposesti z dne 
6. aprila 1942. nadalje odlok o dodeljevanju in 
upravljanju zemlje izseljenih Kočcvarjev tudi iz 
leta 1942- 14. junija 1942). 

Vsekakor najpomembnejši pravni predpis, na 
podlagi katerega seje izvršila konfiskacija imovine, 
je odlok Avnoja o prehodu sovražnikove imovine v 
državno last. o državnem upravljanju imetja odsot- 
nih oseb in o zasegu imetja, ki so ga okupatorske 
oblasti prisilno odtujile, z. dne 21. novembra 1944. 
ki pa je stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu 
DFJ, št. 2-25/45. 

V Sloveniji je bila na prvem zasedanju SNOS 
ustanovljena Komisija za upravo razlaščene imovi- 
ne pri predsedstvu SNOS. kije takoj po ustanovitvi 
začela z delovanjem in izdajati razne predpise o za- 
jetju sovražnikove imovine. Po končani vojni seje 
komisija reorganizirala in tudi preimenovala v Ko- 
misijo za upravo narodne imovine pri predsedstvu 
SNOS. Dolžnosti komisije so bile predvsem enotno 
upravljanje razlaščene imovine ter skrb za njeno 
vzdrževanje in upravo koristi, ki izvirajo iz zaple- 
njene imovine. 

KI J NI je bila ob koneu vojne dejansko razpušče- 
na. ker so bili medvojni člani komisije in predsed- 
nik razporejeni drugam, tako da komisija takoj po 
vojni dejansko ni mogla poslovati. Dokončno seje 
komisija organizirala in začela z. sistematičnim de- 
lom šele v oktobru 1945. 

Po pravilniku z dne 20. aprila 1944 (Ur.l.LRS, 
št. 6/47 pril. 47) in z dne 16. avgusta 1945 
(Ur.1.DFJ. št. 63/45) se je predvidelo, da preide 
uprava zaplenjenega imetja neposredno na pristoj- 
na ministrstva. Izročitev bi se morala izvršiti s po- 
pisom in inventarjem zaplenjenega imetja, vendar 
se tak prenos imetja v Sloveniji ni nikoli izvršil, ker 
to ni bilo pod neposredno upravo KUNI, ampak že 
od vsega začetka pod upravo resornih ministrstev 
ali organov ljudskih odborov. V KUNI je prevlado- 
valo mnenje, naj posamezne komisije po federalnih 
enotah izvajajo upravo zaplenjenega imetja samo- 
stojno na podlagi uredb, ki so jih same izdajale 
(ARS. fond KUNI. lase. splošne zadeve, zapisniki 
in poročila). 

Iz. tega je razvidno, da je že takoj po vojni priha- 
jalo do nesporazumov med centralno oblastjo, v 
tem primeru Državno upravo narodnih dobara, in 
med Komisijo za upravo narodne imovine. 

V smislu omenjenega pravilnika je KUNI odre- 
dila, da uprava preide na strokovna ministrstva 
oziroma na pristojne strokovne odseke po okrožjih 
in okrajih. Rok. kije bil določen za prenos pristoj- 
nosti, je bil prvotno 15. september 1945, pozneje 
pa je bil podaljšan do 15. novembra istega leta. 
Vendar do prenosa ni prišlo, ker so organi KUNI 
upravljali le z. zemljiškimi posestvi, in še to le do 
njihove izročitve zemljiškemu skladu za agrarno 
reformo oz. agrarnim komisijam. 

NOTRANJA ORGANIZACIJA KUNI 
Ob koneu vojne je bil oddelek oz. komisija za 

upravo narodne imovine razdeljena na iste oddel- 
ke kot med vojno. Organizacijsko je bila KUNI 
sestavljena iz. oddelkov, ki so se delili na odseke in 
odseki na referate. Uprava je obsegala predsedstvo. 

obči oddelek (tajništvo), pravni oddelek, oddelek za 
razvid (evidenco) in statistiko in kontrolni oddelek. 

1. Obči oddelek je bil sestavljen iz odseka za iz- 
gradnjo organizacijskega aparata in koordinacijo 
dela, personalnega odseka, administrativnega odse- 
ka za računovodstvo in ekonomal. 

2. Pravni oddelek je bil razdeljen na odsek za 
pravni razvid in pravno zajetje narodnega imetja 
1er na odsek za pravna mnenja in pravne spore. 

3. Oddelek za razvid (evidenco) in statistiko je 
obsegal odsek za evidenco in odsek za statistiko. 
Odsek za evidenco pa seje delil še na naslednje re- 
ferate: 

a) referat za splošno evidenco narodnega imetja 
b) referat za specialno evidenco industrijskih in 

rudarskih podjetij 
c) referat za specialno evidenco trgovinskih, pre- 

mičnih in bančnih podjetij 
d) referat za specialno evidenco poljedelskih gos- 

podarstev in gozdov 
e) referat za specialno evidenco zgradb 
I) referat za specialno evidenco premičnin. 
4. Kontrolni oddelek je bil razdeljen na odsek za 

splošno kontrolo in likvidacijo podjetij ter na od- 
sek za koordinacijo kontrolne službe. Oba odseka 
sta se delila še na referate: 

a) referat za splošno kontrolo in likvidacijo po- 
djetij 

b) referat za koordinacijo kontrolne službe 
c) referat za ocenjevanje in ugotavljanje gospo- 

darsko-finančnega efekta pri posameznih imetjih 
in narodnega imetja na splošno 

d) kontrola nad izvajanjem načrtov državnega 
gospodarskega sveta. 

Kontrolni oddelek je bil pri KUNI ustanovljen 
neodvisno od direktiv in smernic DUND in je bil 
prvi tak oddelek v Jugoslaviji. Nastal je iz nepo- 
sredne potrebe uprave, zaradi nerednosti, zlorab, 
zločinov, slabe uprave ali koordinacije dela. Načr- 
tovana je bila upravna kot tudi pravna kontrola 
(ARS, fond KUNI, fase, splošne zadeve, poročila o 
delu posameznih oddelkov). Naloge oddelka so bile 
predvsem ugotavljanje izvrševanja predpisov na te- 
renu in ugotavljanje, kaj bi bilo treba storiti, da bi 
se stvari pravilno izvajale. Kontrolni oddelek je de- 
loval od začetka novembra 1945 do marca 1946. 
Pozneje seje delo oddelka omejilo predvsem na ra- 
čunsko kontrolo, ker je DUND zahtevala poročila 
o gotovinskih sredstvih narodne imovine. Kontrol- 
na služba je delovala samo na sedežu KUNI, od 
okrožij je le mariborsko organiziralo svojo kontrol- 
no službo, ki pa je s svojim delovanjem kmalu pre- 
nehala. 

KUNI oz. FUNIS je načeloval predsednik, ki ga 
je v odsotnosti nadomestil načelnik občega oddelka 
oz. tajništva. Predsednika in načelnike oddelkov je 
postavljalo predsedstvo NVS (SNOS), uradnike in 
druge uslužbence pa tudi predsedstvo NVS, toda 
na predlog predsednika uprave. Kot pomožni orga- 
ni uprave so na področju okrožij poslovali odseki 
za upravo narodnega imetja pri okrožnih NOO, na 
sedežih okrajev in krajev pa referenti za upravo na- 
rodne imovine, ki so jih postavljali okrajni oz. kra- 
jevni NOO. 



1.4 

LIKVIDACIJA KUNI 
Po nalogu gospodarskega svela /vezne vlade 

l'I.RJ v Beogradu in na podlagi okrožnice predsed- 
stva NVVS z dne 25januarja 1946 (št. 167/2/46) so 
morale vse federalne uprave narodnega imetja za- 
ključiti svoje poslovanje do 1.marca 1946. 

Likvidacija uprav narodne imovine po posamez- 
nih okrajih seje morala i/vesli lakoj. (j. še pred 1. 
marcem 1946 in to v celotnem obsegu. V /ve/i / li- 
kvidacijo so se dotedanjim upravam narodne imo- 
vine in ljudskim odborom naložile sledeče naloge: 

1. Zaključiti seje moral zaplembni postopek po 
28. in 30. členu zakona o konfiskaciji. 

2. Sestaviti seje morala splošna evidenca o celot- 
nem imetju, ki seje nahajalo pod upravo, ne glede 
na to, kdo ga je dejansko upravljal. 

3. Opravili seje morala cenitev celotnega narod- 
nega imetja. 

4. Zbrali, oceniti in izterjati seje moralo vse bre- 
me in vsi dohodki ter imetje, ki je bilo izročeno v 
upravo drugim organom. 

Zelo pomembna je bila reorganizacija upravnega 
aparata, kar je pomenilo, da so posamezne uprave 
narodne imovine po okrajih oziroma okrožjih pred 
likvidacijo prevzeli v upravo posamezni gospodar- 
ski odseki oziroma gospodarski odseki po okrajih: 

- Na sedežu okrožij so okrožni LO določili člana 
izvršnega odbora, kije kol poverjenik prevzel vod- 
stvo, nadzor in odgovornost /a upravo narodnega 
imetja po posameznih gospodarskih oddelkih. 

- Na sedežu okraja so okrajni LO določili: 
a) člana i/vršnega odbora, ki je kot poverjenik 

prevzel vodstvo, nadzor in odgovornost /a upravo 
narodne imovine pri gospodarskem odseku okraja 

b) referenta za pravne zadeve, ki je v okviru gos- 
podarskega odseka deloval kol plačan uradnik. 
Njegovo delo je obsegalo nadzor in evidenco nad 
upravo narodnega imetja kot tudi pravno najema- 
nje bodočih zaplemnih primerov na področju okra- 
ja. 

Omenjenim organom je do dokončne likvidacije 
pri delu pomagal aparat KUNI, ampak le do I. 
marca, tj. do datuma, do katerega je morala bili 
KUNI brezpogojno likvidirana. 

Prevzem imetja KUNI po okrajih oziroma okro- 
žjih so opravili gospodarski odseki pri okrajih LO. 
Prevzem imetja bi moral bili opravljen najkasneje 
do 15. februarja 1946. Vsi gospodarski odseki po 
okrožjih so prejemali navodila od ustreznih mi- 
nistrstev. 

Vsa reorganizacija je bila zamišljena v smislu 
zmanjšanja aparata, ki je reševal vsa vprašanja v 
zvezi z zajemanjem in likvidiranjem zaplenjenih 
imetij tei" s lem zmanjšanje personalnih stroškov. 

Po likvidaciji KUNI seje tudi v Sloveniji kakor v 
vseh ostalih republikah pri predsedstvu vlade osno- 
val Oddelek za upravo narodnega imetja, ki je bil 
organizacijsko razdeljen na isle odseke; na terenu 
so bili pri okrožnih odborih imenovani poverjeniki 
za narodno imovino. Prenos uprave narodne imo- 
vine v upravo strokovnih oddelkov je bil samo na- 
videzen, formalen, ker gospodarski odseki niso 
imeli na razpolago usposobljenega kadra, zato so 
delo opravljali isli kadri kot prej. Finančne zadeve 
je v začetku leta 1947 na podlagi okrožnice S-pov. 

176/4/46 z dne I 7 januarja 1947 prevzel odsek za 
likvidacijo narodnega imetja pri ministrstvu za fi- 
nance VLRS. Na okraj je prešlo pravno zastopstvo. 
prenehalo je delovanje poverjeništva za upravo na- 
rodnega imetja, posli poverjeništva so prešli na taj- 
ništvo okraja. 

Še v letu 1947 so likvidacijo narodnega imetja 
ovirale naslednje okoliščine: 

1. Država je z odlokom Avnoja z óne 2 I .novem- 
bra 1944 in s poznejšimi predpisi prevzela obvez- 
nosti zaplenjenih imetij do višine njihove vredno- 
sti. Zaradi tega so bili potrebni predpisi, ki bi regu- 
lirali vprašanje postopka in vire. iz katerih naj dr- 
žava izplačuje svoje obveznosti. Ukinjeni oddelek 
uprave narodnega imetja pri PV LRS je jeseni 
1946 izdelal osnutek uredbe o likvidaciji obvezno- 
sti, ki jih je država prevzela z zaplembami in ta os- 
nutek je bil poslan v Beograd 

2. Zaplenjena zemljišča agrarnega značaja je iz- 
ročila v zemljiški sklad agrarne reforme že KUNI. 
Agrarna reforma je prevzela in razdelila ta zemljiš- 
ča, prosta bremen in obveznosti. Člen 13 zveznega 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji z dne 
23.avgusta 1945 (Ur.l.DL.I, št.605/64) je predvide- 
val, da bo to vprašanje rešeno s posebnim zako- 
nom, vendar v letu 1947 tak zakon še ni bil sprejet. 

3. Prečiščeno besedilo zakona o zaplembi z dne 
27,julija 1946 (Ur.l. I URI. št. 61) je predvidelo vr- 
nitev imetja zaplenjencu, če seje zaplembni posto- 
pek ustavil, ali če je bila zaplemba z naknadno od- 
ločbo razveljavljena, in sicer v naravi, če pa to ni 
bilo mogoče, je morala država plačati vrednost 
imetja. Podrobnosti ureditve tega predpisa pa pre- 
pušča 2. odstavek 6. člena navedenega zakona pra- 
vilniku, ki naj bi ga izdalo finančno ministrstvo. V 
začetku leta 1947 pravilnik še ni bil izdelan, kar je 
oviralo hitro in ločno likvidacijo narodnega imetja. 

4. Vprašanje prodaje premičnin, kije tudi ovira- 
lo likvidacijo narodnega imetja, je bilo rešeno z do- 
pisom Generalnega sekretariata PV LRS z dne 26. 
februarja 1946 S-268/1 3-47. 

Oddelek za upravo narodne imovine pri PV LRS 
je deloval do konca leta 1947. koje ministrstvo za 
finance likvidiralo Upravo narodne imovine. 

ZAPLEMBNI-: KOMISIJI; 
SLSTAVA 

N NJIHOVA 

Na nižjih nivojih kot so okrožja in okraji, so bile 
za operativne in tudi za ostale potrebe ustanovljene 
zaplembne komisije, ki so bile na podlagi čl. I (toč- 
ka I in 2) odloka Avnoja in po čl. 30 Zakona o 
konfiskaciji dolžne izrekati zaplembe. Komisije so 
se odvisno od pristojnosti delile na: 

a) prvostopenjske komisije, ki so bile lahko: 
okrajne komisije, ki so poslovale na sedežih 
okrajev in okrajne mestne komisije, ki so poslovale 
na sedežih mest na stopnji okraja. Okrajne in 
mestne komisije so bile izključno prvostopenjske, 
kar pomeni, da so izdajale zaplembne odločbe. 

b) drugostopenjske komisije so bile: okrožne ko- 
misije, ki so poslovale na sedežih okrožij, in pokra- 
jinska oz. federalna komisija, kije poslovala na se- 
dežu KUNI, na nivoju federalne enote. Obe komi- 
siji sta delovali  le kot drugostopenjski pritožbeni 
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komisiji, in sicer okrožne za reševanje pritožb zo- 
per odločbe okrajnih komisij, medtem ko je fede- 
ralna komisija poslovala kot druga pritožbena in- 
stanca za reševanje pritožb zoper odločbe mestnih 
komisij. 

Vse zaplembne komisije so poslovale v tričlanski 
sestavi, tako na prvi kot na drugi stopnji. Komisije 
so imele po dva predstavnika nadrejene Uprave na- 
rodnega imetja in enega predstavnika notranje 
uprave (čl. 30 Zakona o konfiskaciji). Komisija, ki 
je reševala pretežno pravne posle, je bila sestavlje- 
na po sledečem principu: 

a) prvi član komisije je bil delegat pristojnega 
okrajnega sodišča inje moral biti pravnik 

b) drugi član je moral biti referent za narodno 
imetje na sedežu okraja 

c) tretji član paje bil predstavnik notranjega od- 
seka, ki gaje imenovala notranja uprava. 

Po istem načelu so bile sestavljene okrožne ko- 
misije kot pristojna instanca, federalna komisija pa 
je bila sestavljena iz dveh pravnikov, ki ju je ime- 
novala komisija, tretjega člana paje v komisijo de- 
legiralo Ministrstvo za notranje zadeve. Člani za- 
plembnih komisij so bili zapriseženi uradniki, ki 
so prisegli okrajnemu oz. okrožnemu NOO, člane 
federalne (pokrajinske) komisije pa je zapriseglo 
predsedstvo NVS. Pristojnosti komisij glede za- 
plemb so se nanašale na zaplembo imetja iz. čl. I 
(točka 1 in 2) odloka Avnoja. 

Predenje bila izdana zaplembna odločba, je bilo 
treba dognati nekatere podatke, kot so ime in pri- 
imek ter vse ostale osebne podatke lastnika zaple- 
njenega imetja, podatke o narodnosti in glavne po- 
datke o premoženjskem stanju. Zaplembna odloč- 
ba je bila akt. ki je samo ugotavljal, da je na teme- 
lju odloka Avnoja imetje že prešlo v državno last. 

Oblika odločbe je bila smiselno enaka kot pri za- 
časni odredbi, ki ji je vedno sledila zaplembna od- 
ločba. Odločba seje morala s potrdilom o sprejemu 
vročiti: 

a) lastniku ali pooblaščencu 
b) okrajnemu sodišču zaradi zaznambe v zemlji- 

ški knjigi 
c) okrožnemu sodišču zaradi zaznambe v trgov- 

skem registru, če je šlo za imetje družbe 
d) resornemu ministrstvu, kije imelo zaplenjeno 

imetje v upravi 
e) KUNI v Ljubljani 
I) javnemu tožilcu. 
Na teh naslovih, predvsem na sodiščih, bi se mo- 

rala dobiti dokumentacija o zaplembah imovine. 
Po izvršeni zaplembi seje imovina po narejenem 

popisu predala pristojni upravi narodne imovine 
v upravo in razpolaganje in povzročila v zemljiški 
knjigi spremembo lastništva in prenos imovine na 
državo. 

no gradivo pa 1. marca 1946 priključeno Ministr- 
stvu za finance, katerega naloga je bila, dajo likvi- 
dira. Zaradi tega je bilo gradivo KUNI ob prevze- 
mu v 50-tih letih del fonda Ministrstva za finance 
in do danes ni bil formiran samostojen fond KUNI, 
ki hrani predvsem gradivo o zaplembah imovine. 
Gradivo KUNI je bilo treba najprej izločiti iz fon- 
da Ministrstva za finance. Delo z gradivom Komi- 
sije za upravo narodne imovine je v svoji začetni 
fazi, zato vam lahko posredujem le grobe informa- 
cije o obsegu in vrstah gradiva v tem fondu. 

Najobsežnejši del fonda KUNI so zaplembne 
odločbe po zaporednih številkah od I - 12800. 
Druga vrsta so zaplembe nemškega imetja in imetja 
oseb nemške narodnosti po okrajnih zaplembnih 
komisijah. Sledijo: 

odločbe o zaplembah premičnega imetja, sumar- 
ni popisi zaplenjene imovine po okrožjih in okra- 
jih glede na vrsto zaplenjene imovine (premičnine, 
stanovanjske hiše, kmetijske površine ipd.), gradivo 
o zaplembah imovine Kočevarjev in družbe Emo- 
na. 

Zelo pomembno je gradivo glede glavne pokra- 
jinske oz. federalne uprave v Ljubljani (gradivo 
KUNI) kot so okrožnice, zapisniki sej. navodila, 
korespondenca z DUND (Državno upravo narod- 
nih dobara v Beogradu). Obsežen tlel gradiva so 
imovinski akti s posameznimi zadevami in celotno 
dokumentacijo o zaplcmbncm postopku od začas- 
nih odredb zaplembnih odločb, sodb sodišč, doku- 
mentacije zaplenjene imovine. 

Zelo zanimivo, ampak na žalost še nepregleda- 
no, je tudi gradivo Zavoda za upravo zaplenjene 
imovine upornikov pri pokrajinski upravi za Slo- 
venijo, ki gaje komisija prevzela v likvidacijo inje 
bila pristojna za vrnitev odvzete imovine lastni- 
kom. 

Spisovne evidence o gradivu komisije niso ohra- 
njene v celoti, fragmentarno so ohranjene imenske 
kartice, ki pa pri delu z gradivom fonda KUNI na 
žalost niso uporabne. Ohranjene so imenske karti- 
ce za sledeče okraje: Brežice. Dravograd. Gornja 
Radgona, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kranj, 
Ljubljana (od črke L naprej), Ljutomer, Laško, 
Lendava. Maribor-mesto, Maribor - desni breg, 
Maribor- levi breg, Metlika. Ormož. Rakek. Treb- 
nje. Vsega gradiva fonda KUNI, kije tako rekoč v 
ustanavljanju in ki se nahaja v Arhivu Republike 
Slovenije, je 121 fasciklov oz. tehničnih enot. tj. 
okrog 18 tm. 

Gradivo, ki se nanaša na zaplembe, hrani večina 
regionalnih arhivov, fond KUNI pa se nahaja tudi 
v arhivu INZ, kjer pa hranijo največ gradiva o de- 
lovanju KUNI med vojno. 

GRADIVO KOMISIJI-ZA UPRAVO 
NARODNL IMOVINL. KI SE NAHAJA V 
ARHIVU REPUBLIKE SLOVLNIJL 

Na koncu bi rad spregovoril še nekaj besed o ar- 
hivskem gradivu Komisije za upravo narodne imo- 
vine, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije. 
KUNI je bila v začetku leta 1946 v likvidaciji, nje- 

ZUSAMMHNIASUNG 

Die Kommission für Volksvermögensverwaltung und 
Guthabebeschlagnahmen 
Branko Radulovič 

Die jugoslawischen Nachkriegsbehörden haben gleich 
nach dem linde des Krieges und der Revolution in 1945 
mit dem geplanten Privateigentumsabnahmen angelan- 



gen. Schon während ties Krieges wurde die Kommission 
für Volksvermögensverwaltung beim Präsidium ties slo- 
wenischen Volksbefreiungsrates mit dieser Absicht ge- 
staltet. Die Kommission fing erst nach dem Krieg mit 
ihrer Tätigkeit an, Sie war aus vier Abteilungen zu- 
sammengesetzt und zwar der allgemeinen, tier Abteilung 
fur Evidenz und Statistik, tier Rechts- und Aufsichtsab- 
teilung. Im Rahmen der Kommissionen wirkten auch dei 
Bcschlagnahmekommissioncn für operative Bedürfnisse. 
Die Bcschlaunahmekomniissionen wirkten als zweistufi- 

ge Kommissionen. Die erste Stufe waren die Bezirks- mul 
Stadt-Beschlagnahmekommissionen, die Kommissionen 
auf tier zweiten Stufe, die nur als Berufungsinstanz fun- 
gierten, waren die Kreiskommissionen und die Bundes- 
beschlagnahmekommission. 

Das Schriftgut tier Kommission für Volksvermögens- 
verwaltung unti tías Schriftgut beliefs der Beschlagna- 
hmen befinden sich m verschiedenen Archiven, unter an- 
derem auch im Archiv der Republik Slowenien. 

Komisija za upravo narodne imovine 
Hrane Kozina 

Delo evidenčnostatističnega oddelka 
Navodilo za ocenjevanje narodnega imetja 
Problemi dela KUNI 

Iz poslovnika evidenčnostatističnega oddelka 
KUNI pri PSNOS je razvidno, daje bila naloga lc- 
tega oddelka: 

- zbrali podatke o vsem imetju, ki je že bilo in je 
še prihajalo v državno last na podlagi odloka Av- 
noja z. dne 21. novembra 1944. 

Po tem odloku je prešlo v državno last: 
- vse imetje nemške države, nemških državlja- 

nov, jugoslovanskih državljanov nemške narodno- 
sti, razen tistih, ki so se bojevali v osvobodilni bor- 
bi in pa imetje vojnih zločincev in oseb, ki so po- 
begnile pred NOV. 

Nemško imetje je prešlo v državno last na podla- 
gi zaplembnih odločb oziroma na podlagi pravno- 
močnih rešitev na pritožbo, imetje vojnih zločin- 
cev in pobeglih oseb pa na podlagi zaplembnih ob- 
sodb vojaških ali pa sodišč slovenske narodne časti. 

KUNI tega premoženje neposredno ni upravlja- 
la, ampak je bila pravzaprav nekak filter, kije pre- 
čiščeval zajeto imetje in ga oddajal resornim mi- 
nistrstvom po vrstah imetja in sicer: 

kmetijska posestva Ministrstvu za kmetijstvo 
gozdna posestva Ministrstvu za gozdarstvo 
industrijska in rudarska podjetja ministrstvu za 

industrijo in rudarstvo 
trgovino in obrt Ministrstvu za trgovino in pre- 

skrbo 
oziroma pristojnim gospodarskim odsekom 

okrožnih, okrajnih in krajevnih uradov in ustano- 
vam. 

/a vse narodno imetje je moral evidenčni odde- 
lek voditi točno evidenco in skrbeli za popis, za ta 
namen paje sestavljal razne popisne obrazce. 

Prvi postopek dela evidenčnega oddelka je bilo 
zbrati vse podatke o prehodu imetja v državno last, 
zato seje omejil predvsem na naslednje podatke: 

- prejšnji lastnik oziroma naziv podjetja 
- razlog, zakaj njegovo imetje preide v državno 

lasi in kdo ga trenutno upravlja 
- na podlagi katere končnovcljavnc odločbe ozi- 

roma rešitve je njegovo imetje prešlo v državno 
last. 

V drugem postopku po dokončnem prehodu v 
državno last pa evidence ni več zanimalo, kdo je 
prejšnji lastnik, pač pa je prešlo delo k točnemu 
popisu zajetega imetja. Ustvariti je bilo potrebno 
točen pregled imetja po vrstah (agrarna posestva, 
stavbna zemljišča, rudniki ...) ne oziraje se na to. 
kdo je bil prejšnji lastnik. 

Vsako imetje, ki je bilo zaplenjeno in je KUNI o 
njem dobila kakršnokoli obvestilo ali dopis, je v 
evidenčnem oddelku dobilo svojo zaporedno šte- 
vilko in mapo. v katero so se vlagali dopisi, ki so se 
nanašali nanj. Mape so se imenovale imovinski 
akti. Na zunanji strani vsakega imovinskega akta je- 
bi lo zabeleženo: 

- vrsta imetja ali naziv podjetja. 
- ime in priimek bivšega lastnika 
- zadnji naslov, kraj, okraj in okrožje, kjer se 

imetje nahaja, 
- razlog in vrsta zasežbe, 
- sodišče, ki je izreklo zaplembo, številka in da- 

tum razsodbe, 
- vrednost imetja ali podjetja (to se je v večini 

primerov ugotovilo naknadno). 
- zaplembna odločba oziroma rešitev na to od- 

ločbo. 
- oblast, ki to imetje upravlja, 
- ime in priimek upravitelja ali delegata. 
S tem sta bila v bistvu združena prvi in drugi po- 

stopek dela evidenčnega oddelka z nekaterimi do- 
datki. 

Posamezna zasežena imetja so dobila zaporedno 
številko v istem vrstnem redu, kot so prišla v evi- 
denco, ne oziraje se na ime bivšega lastnika in na 
predmet. Menili so tudi, da bo marsikatero imetje, 
ki je bilo zaseženo ali zavarovano, zopet vrnjeno 
lastniku in bo evidenčna številka izpadla, /aradi 
legaje bilo nesmotrno vleči zaporedne številke ne- 
prestano dalje in zato je začela numeracija vsako 
leto znova. Da se številke ne bi podvajale, sta se 
vstavili na začetku evidenčnega števila zadnji dve 
številki tekočega leta. Računalo se je, da bo za- 
plemb v letu več kol 1000. zato so rezervirali za te- 
koča števila štiri mesta.   Tako je dobil prvi akt v 
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letu 1946 na primer številko 460001. V tem prime- 
ru je segla evidenca za tekoče leto lahko do števila 
9999. 

Vsi imovinski akti so se vlagali po vrstnem redu 
številk v omare, police ali registratorje. Da seje na 
podlagi imena prejšnjega ali prvotnega lastnika na- 
šel določen akt, je obstajala posebna evidenčna 
kartoteka. Na kartotečnih listih je bila označena re- 
gistrska številka imovinskega akta, ime lastnika, 
kraj, okraj in okrožje, pod tem pa vsebina ali pred- 
met imovine. Posamezni lastniki so bili razvrščeni 
po abecednem vrstnem redu. Poleg te kartoteke sta 
obstajali še krajevna in predmetna kartoteka. 

Krajevna kartoteka. Služila je v glavnem za stati- 
stične namene, da se prikaže predvsem, koliko 
imetij je bilo zaseženih v tem ali onem kraju, oziro- 
ma, kaj se tam nahaja. Navodilo za registracijo in 
evidenco zaplenjenih imetij je natančno predpiso- 
valo tudi obliko in velikost kartic. Med drugim se 
je priporočalo, da ima vsak jezdec oziroma nasta- 
vek označbo kraja, okraja in okrožja (različna bar- 
va). Krajevne označbe so bile na levi strani, označ- 
be okrajev in okrožij pa na desni. 

Predmetna kartoteka. Imela je namen, da se naj- 
dejo določene vrste zaplemb in se ugotovi, kje po- 
vsod se to imetje nahaja. Tu je šlo za razdelitev po 
vrsti imetja, /ato seje priporočal decimalni klasifi- 
kacijski sistem. Pri tem sistemu seje dana materija 
razdelila na deset temeljnih vrst, vsaka vrsta pa zo- 
pet na deset podvrst. Za klasifikacijo imetij je prišla 
v poštev sledeča razvrstitev: 

0 - splošna ali sestavljena (kompleksna) imetja 
1 - zemljišča 
2 - zgradbe 
3 - oprema 
4 - živali 
5 - blago 
6 - denarne vrednote 
7 - obveznosti. 

Podskupina 1 - zemljišča, se je delila: 
10 - mešana zemljišča 
I 1 -agrarna zemljišča 
12 -gozdovi 
I 3 - vinogradi 
14 - stavbna zemljišča 
I 5 - neplodna zemljišča 
Enako so se delile tudi ostale vrste. 
Predmetna kartoteka je služila v glavnem za sta- 

tistične namene. Tudi tu so uporabljali jezdece ali 
nastavke, glavna skupina je imela le-te na levi, 
podskupina pa na desni strani. Podoben popis je 
opravljal tudi statistični urad, zato KUNI kasneje 
ni vodil kartoteke popisa zaseženih imetij. Pokaza- 
lo se je, da se je pri svojem delu statistični urad 
ubadal z velikimi problemi predvsem zato, ker po- 
datki velikokrat niso bili točni in zanesljivi. 

Pri evidencah je igrala pomembno vlogo tudi 
označba razloga in vrste zaplemb ter pavšalna oce- 
nitev velikosti kmečkih posesti. Razlogi za zasežbo 
imetij so bili označeni: 

• = imetje Nemškega rajha in nemških državlja- 
nov 

8 = imetje oseb nemške narodnosti 

( = imetje vojnih zločincev, nasprotnikov in 
vseh, ki so sodelovali z okupatorjem 

Cl = imetje oseb, ki so zaradi tega v preiskoval- 
nem zaporu 

C2 = imetje oseb, ki so bile obsojene na zaplem- 
bo imetja 

D = imetje oseb, ki so pobegnile 
E = imetje oseb, katerim je imetje odtujil okupa- 

tor in jim še ni bilo vrnjeno 
F-" = imetje oseb, katerih imetje je bilo razlaščeno 

na podlagi zakona o agrarni reformi 
(i = imetje oseb, ki so imetje prostovoljno odsto- 

pile državi. 
Označevanje vrste zasežb: 
I -državna lasi (imetje je prešlo definitivno v dr- 

žavno last) 
II - državna uprava (imetje utegne priti v držav- 

no last) 
III - sekvester (začasna državna uprava v prime- 

rih, da imetje načelno ne preide v državno last) 
Tako so prišle pod vrsto zaplemb naslednje kate- 

gorije: 
[ = A + B + C2 + F + G 
ll = ( I +D 
ni = i; 

Označbe kategorij z velikimi črkami je uvedel 
statistični urad pri predsedstvu vlade Slovenije, vr- 
ste zaplemb paje uvedela DUNI). 

Za poslovanje je bil uporabljen sistem kartoteč- 
nih omaric Kardex, ki jih je KUNI prevzela od biv- 
še limone, ravno tako, kot je prevzela od te družbe 
registrske omare in kartotečne skrinjice. 

Imovinskih aktov je bilo vsak dan odprtih pov- 
prečno od 50 - 100, prav toliko pa tudi dvojnih 
kartotečnih listkov (bivši lastniki imetja po katego- 
rijah). Imenske kartoteke so bile sestavljene po za- 
četni črki prejšnjega lastnika, imovinske pa po 
okrožjih, okrajih in krajih. Poročilo o porazdelitvi 
dela evidenčno-statističnega oddelka KUNI z dne 
30. oktobra 1945 navaja, da je bilo predvidenih 
okoli 17.100 pravnomočnih rešitev okrožnih in 
približno 400 zaplemb mestnih zaplembnih komi- 
sij. Še v začetku leta 1946 (20.2) se je pri KUNI 
pričakovalo okoli 25.000 zaplembnih odločb. Ob- 
staja tudi podatek iz leta 1946, da bo vseh zaplem- 
bnih odločb okoli 36.000, vendar se mi zdi ta 
podatek precej pretiran. 

Delo evidenčno-statističnega oddelka je obsega- 
lo: 

I ) razdeljevanje pošte, 
2) odpiranje novih spisov in vlaganje splošnih 

spisov v mape, 
3) vlaganje zaplembnih odločb, komisijskih za- 

pisnikov in sodnih odločb, 
4) reševanje pošte v zadevah industrije, 
5) vodenje kartoteke industrijskih imetij, 
6) vodenje kartoteke obrtnih, trgovskih in gostin- 

skih storitev, 
7) vodenje kartoteke denarnih zavodov, delnic, 

denarnih vlog, 
8) vodenje kartoteke zaplembnih odločb po čl. 

28, 
9) vodenje kartotek zaplembnih odločb po čl. 30, 
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10) vodenje kartotek zaplcmbnih odločb obso- 
jencev in redigiranje seznamov oseb, obsojenih na 
zaplembo imetja, 

11) zbiranje premičninskih prevzemnih listov 
(stanovanjska oprema..), 

12) ustvarjanje kartoteke agrarnih posestev, 
stavb in stavbnih zemljišč, 

13) izdajanje spisov ostalim oddelkom in vlaga- 
nje vrnjenih v omare. 

V septembru 1945 so dobili od DUND popisne 
obrazce za industrijska in rudarska podjetja, goz- 
dna posestva, zgradbe in stavbna zemljišča, obrtna 
in trgovska podjetja ter za denarne zavode in zava- 
rovalnice. Ti obrazci so bili v Sloveniji delno po- 
enostavljeni in dopolnjeni, saj ob začetnem delu 
evidenčni oddelek pri KUNI ni računal, da bo 
DUND v Beogradu zahtevala tudi takojšnjo oceni- 
tev vseh imetij. Zato so bili obrazci v Sloveniji na- 
knadno prilagojeni tako, da so navajali vrednost 
imetja v opombi. Ta vrednost seje morala navesti 
po stanju na dan popisa. Ce točna ocenitev ni bila 
možna, seje navedla vsaj približna vrednost in viši- 
na morebitnega tujega kapitala v procentih. Tudi 
pri popisu kmetijskih površin in zgradb seje zahte- 
val podroben popis, ki pa naj bi ne odstopal od de- 
janske vrednosti za več kot 10 %. Navedene popis- 
ne liste oziroma pole so morali izpolniti krajevni 
ali okrajni ljudski odbori po danih navodilih, ki so 
jih dobili zastopniki okrožnih uprav na skupnih 
konferencah. 

Obstajala je tudi kartoteka delničarjev 1er popis 
delnic po delniških družbah, iz katerih je razvidno: 
naziv delniške družbe, višina glavnice, število del- 
nic, lastniki in število delnic, kijih lastnik posedu- 
je. Vse delniške družbe so razvrščene po abecedi. 

Urejena je bila tudi kartoteka upnikov denarnih 
zavodov in lastnikov vlog ter imetij na tekočih ra- 
čunih in depozitov, ki so prišli pod zaplembo. Naj- 
večji obseg je že v začetku leta 1946 dosegla karto- 
teka delnic, vrednostnih papirjev in denarnih vlog, 
obsegla je že preko 8.000 kartotečnih listkov. 

V evidenčno-statističnem oddelku se je vodil 
tudi abecedni seznam sodb obsojencev. 

Dejansko stanje, vsaj glede na evidenco, ki smo 
jo s tem fondom prevzeli v Arhiv Republike Slove- 
nije, paje dokaj klavrno. Evidenc je zelo malo in še 
te so v glavnem nepopolne in s tem neuporabne, 
/ato bo tudi gradivo uporabno šele tedaj, ko bomo 
popisali vse zaplembe (imensko). 

Po navodilih DUND iz Beograda in po odločbi 
gospodarskega sveta je bilo treba v najkrajšem času 
oceniti narodno imetje, /ato so tudi v Sloveniji po 
okrožjih sklicevali konference referentov za upravo 
narodne imovine. Tako so bile za ljubljansko, no- 
vomeško, celjsko in mariborsko okrožje od 4. do (). 
februrarja 1946 sklicane konference, kjer so refe- 
renti posredovali navodila okrajnim in krajevnim 
referentom. 

Navodila za ocenjevanje: 
I. Ocenitev zemljišč seje izvršila na podlagi cen 

iz leta 1939 + 30 % po naslednjih področjih: 
• - obdelovalna zemlja - celotno območje Slo- 

venije se razdeli v tri razrede: 
I. razred: poljedelske ravnine: Prekmurje, I*1 nj~ 

sko. Dravsko, Sorsko, Ljubljansko in Krško polje 
1er Savinjska dolina 

2. razred: poljedelski predeli v ostalih krajih v 
dobri in srednji legi 

3. razred: obdelana zemlja v hribovskih krajih in 
slabih legah, ki ne spada v 2. razred 

Ocenjevali so po m-. Kjer izmera ni bila znana, 
se je ugotovila približna površina in cena. pri 
cernerse vrednost ni smela razlikovati od dejanske 
za več kot K) %. Podana je tudi tabela za m2 zem- 
ljišč- njiv, travnikov, pašnikov, zelenjavnih in sad- 
nih vrtov ter hmeljnih nasadov, in sicer cena glede 
na razred. 

• - vinogradi: predeli se razde le v tri skupine po 
vinorodnih okoliših: 

1. skupina: Ljutomer - Ormož, Slovenska Bistri- 
ca, Maribor (Pekre), (iornje Slovenske gorice. Ha- 
loze 

2. skupina: Srednje Slovenske gorice, Cior- 
nja Radgona, Konjice, Dolnja Lendava, Bizeljsko, 
Trška gora. Sv. Križ, Krško, Metlika 

3. skupina: vsi ostali vinorodni okoliši. 
Ocenjevali so po m-, glede na skupino vina: sort- 

no, mešano, šmarnica, izabela. 
C - gozdovi oziroma gozdni svet: ceni se po m- 

in to v vsej Sloveniji enako: 
1. iglasti gozdovi 
2. listnati gozdovi 
3. mešani gozdovi 
4. hrastovi gozdovi. 
II. Cenitev zgradb in stavbišč - ocenijo se po na- 

vodilih za ocenjevanje vojne škode. Po istem navo- 
dilu se ocenijo tudi premičnine z izjemo pohištva 
in stanovanjske opreme. 

Cenitve so opravljala: 
1. Ljudska sodišča za imovino oseb. ki so bile 

obsojene po 2X. členu o zaplembi. 
Pri vsakem okrajnem sodišču seje postavilo več 

ocenjevalnih komisij: za območje vsakega KLO 
postavi sodišče 2- 3 eenilnice. K cenitvam so pova- 
bili tudi predstavnika KLO in ljudskega tožilca. Pri 
ocenjevanju trgovinskih, obrtnih in industrijskih 
podjetij ter veleposeslev pa se je postavil delegat 
oziroma upravnik, kije sestavil podroben inventar 
in opravil cenitev s pomočjo cenilca posamezne 
stroke. 

2. /aplembna komisija za imovino oseb. ki so 
bile obsojene po 30. členu o zaplembi. 

Okrajni ljudski odbori so ponavadi sklicali na 
svojih sedežih referente za upravo narodnega imet- 
ja pri KLO. Vsak KLO je moral popisati vse imet- 
je, ki se je nahajalo pod državno upravo, in to za 
vsako stroko posebej. 

Sedeži zaplembnih komisij: 
Okrajne komisije so poslovale na sedežih okra- 

jev. Okrajne mestne komisije so poslovale na sede- 
žih mest na stopnji kraja ali okrožja. Prve so ime- 
novali okrajni NOO, druge pa mestni NOO. To so 
bile prvostopenjske komisije. 

Drugostopenjske: okrožne komisije so poslovale 
na sedežih okrožij, pokrajinska komisija pa na se- 
dežu KUNI. 

Okrožne komisije je imenoval okrožni NOO. 
pokrajinsko pa KUNI. Obe sta poslovali le kot 
drugostopenjski komisiji, in sicer okrožna le za re- 



18 

sevanje pritožb zoper odločbe okrajnih komisij, 
medtem ko je pokrajinska komisija poslovala kot 
druga stopnja za reševanje pritožb okrajnih 
mestnih komisij. Pritožba se je vedno vložila pri 
tisti komisiji, ki je i/dala odločbo na prvi stopnji. 

Po pravnomočnosti zaplembne odločbe so se 
le-te v ročile: 

1. lastniku ali pooblaščencu, v primeru njegove 
odsotnosti se je odločba vročila skrbniku na čin /. 
opozorilom, da mora vročiti pritožbo: 

2. okrajnemu sodišču zaradi zaznambe v zemlji- 
ški knjigi: 

3. okrožnemu sodišču zaradi zaznambe v trgov- 
skem registru, če je šlo za imetje družbe; 

4. ministru, ki ima dotično imetje v uprav i: 
5. KUNI v Ljubljani: 
6. javnemu tožilstv u. 
KUNI je (naj bi bila) organ, ki je po upravni pla- 

ti opravljala nadzor nad zajemanjem imetja, skrbe- 
la za evidenco m razvrščanje tega imetja, zlasti pa 
pazila na to. da se imetje ne porazgubi in tla preide 
v resnici v roke države, /atoje tudi 27. člen zakona 
o zaplembi imovine in o izvrševanju zaplembe z 
dne 9. junija 1945 določil, tla druge narodne oblasti 
brez poprejšnje odobritve KUNI ne smejo ne meti 
zaplembnim postopkom ne po prehodu zaplenjene 
imovine v državno last. od te imovine ničesar vzeti, 
ne v last ne v rabo. Zakon o zaščiti narodne imovi- 
ne m njenem upravljanju določa v členu 3, tla 
mora vsak. ki ima narodno imetje, dobiti pismeno 
dovoljenje zvezne oziroma federalne UNI za raz- 
polaganje z imetjem, prav tako paje bilo naročeno 
vsem osebam, javnim oblastem in ustanovam, tla v 
30 dneh prijavijo vse narodno imetje, ki ga imajo 
na dan objave zakona o zaščiti narodnega imetja. 

Tako govore pozitivni predpisi, praksa paje šla 
največkrat svojo pot. /ato so bili deloma krivi po- 
manjkljivi predpisi, deloma pa nerazumevanje pro- 
blemov. V glavnem so se pokazale težave pri raz- 
deljevanju narodnega imetja. Posamezna zvezna 
ministrstva so izdajala odredbe ali pa so izšli celo 
zakoni, po katerih so bile določene vrste narodnega 
imetja dodeljene v upravo posameznim ministr- 
stvom. Na podlagi tega so posamezna ministrstva 
tudi v Sloveniji izdajala odloke o tem. katero ime- 
tje spatla v njihovo pristojnost. Prišlo je tlo tega. tla 
so dobila posamezna imetja tri. štiri ali celo pet de- 
legatov. Poleg tega so ministrstva smatrala . tla so 
upravičena upravljati vso imovino bivšega lastni- 
ka, ne glede na to. ¡z česa se sestoji. Spričo tega je 
moralo nujno priti do sporov, nejasnosti, itti. Da 
bi se stvar vendarle rešila, je bila 6. decembra 1945 
v Ljubljani sklicana konferenca vseh ministrstev. 
vendar ni dala pričakovanih rezultatov. Naj ome- 
nim čisto na kratko le nekatera minislrstva. kjer je 
prihajalo tlo kršitev in nesporazumov glede kom- 
petent' pa ludi nepravilnosti pri razdeljevanju ime- 
tja. 

V upravi organov KINI so bile stanovanjske 
zgradbe. Po naročilu vlade I .RS je otltlelek /NI z 
dne IN julija 1946 izročil stanovanjske zgradbe v 
upravo m užitek KI.O. Ti so morali zgradbe tudi 
obnavljati, vendar so se posebej v večjih mestih 
(Maribor, Ljubljana. Celje) srečevali z velikimi 
problemi, ker sla bila vzdrževanje in obnova zelo 

neracionalna, /ato KLO tega niso mogli opravljati, 
pač pa se je v glavnem pojavljala tendenca, tla se 
čimveč zgradb obdrži v javni upravi. Poslavlja se 
vprašanje, kakšen stanovanjski fond je bil sploh od- 
dan K LO. 

Zaplenjena gradbena podjetja je zajelo ministr- 
stvo za gradnje in jih je od vsega začetka upravljalo 
državno gradbeno podjetje Gradiš. Kljub pozivom 
in urgencam, KUNI ni poslal nobenega popisa in 
ocenitev niti imen podjetij, ki naj bi jih bilo okoli 
SO. 

Pereč problem je bil obračun trgovskih obratov. 
Tu seje izvajala uprava po dveh linijah. Del trgo- 
vin je zajelo ministrstvo za trgovino in preskrbo 
neposredno, oziroma njegovi nižji organi, tlel trgo- 
vin pa je prevzela KUNI. ki je ugotov ila. tla je bilo 
blago ministrstva za trgovino in preskrbo v veliki 
večini prodano zadrugam, obračunov pa v glavnem 
ni bilo. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je poti 
svojo upravo zajelo zemljišča - predvsem vclcposc- 
stva, večina ostalih agrarni!, zemljišč paje ostala v 
upravi organov za UNI. Pozneje je bilo zemljišče v 
smislu zakona o agrarni reformi z dne 3. avgusta 
1945 in 17. decembra 1945 izročeno zemljiškemu 
sklatlu za agrarno reformo oziroma drugim skla- 
dom. Agrarne komisije so v mnogih primerih pre- 
koračile svoje kompetence in razpolagale tudi s sta- 
novanjskimi m poslovnimi zgradbami 1er zadruž- 
nim imetjem, V več primerih so samovoljno razpo- 
lagale tutli z zemljišči industrije. Ker so bile v več 
primerih odnesene zemljiške knjige, katastrski po- 
datki in mape ali pa so bili ti dokumenti meti vojno 
uničeni, je bilo zelo težko podati celotno evidenco 
zemljišč iz narodnega imetja. Agrarnemu sklatlu je 
bil izročen tudi izkupiček prodanega vina. Podat- 
kov o cenah v glavnem ni. 

V zvezi z mirovnimi pogodbami, zlasti pri dolo- 
čanju plačila reparacij, je postalo /elo pereče vpra- 
šanje, koliko in kakšen inozemski kapital ¡C inve- 
stiran pri nas. Iz državnih interesov je bilo potreb- 
no urediti sistematsko zbiranje podatkov o tujem 
kapitalu. Obstajala je sicer kartoteka inozemskega 
kapitala v Jugoslaviji (pred vojno), vendar OZNA. 
kije to kartoteko po vojni prevzela. KUNI te kar- 
toteke ni izročila, tudi ne po večkratnem posredo- 
vanju. 

Meti O/NO in KUNI je nasploh prihajalo tlo 
precejšnjih trenj. Na konferenci predstavnikov mi- 
nistrov m drugih ustanov ter KUNI dne 4. oktobra 
1945. kjer se je razpravljalo o tej lemi, so meti dru- 
gim sprejeli naslednje sklepe: da so ludi organi 
OZNE dolžni upoštevati vse zakonite predpise, tla 
so dolžni pomagati okrajnim oziroma okrožnim 
komisijam z vsemi potrebnimi informacijami, da 
so dolžni KI !NI javiti vse primere nezavarovanega 
nemškega imetja, ne pa da jih zavarujejo sami. da 
ne smejo ovirati organov zaplenibnih komisij pri 
prepisovanju m evidentiranju nemškega imetja m 
da postavi O/NA svojega delegata, ki bo v stalnih 
slikih s KINI. Uprava narodne imovine za glavno 
mesto Ljubljano pa se v poročilu za konferenco 
predstavnikov okrožnih organov ^nv 9. novembra 
1945 navaja meti drugim »... tla ima največje teža- 
ve uprava za imovino, kije prešla nekontrolirano v 
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uporabo O/NK in vojaških edinic. Predmetov, ki 
so jih Ic-tc prisvojile po večini ni možno ugotoviti. 
Od odvzetega imetja ni možno dobili nikakršnih 
podatkov, ker so vsi poskusi dela pri lem spodlete- 
li«. Isto poročilo tudi navaja, »da se mora izvršitev 
zaplembe imovine Nemcev vršiti ob prisotnosti 
predstavnikov KI ¡NI, ker bi se sicer po dosedanjih 
izkušnjah O/NA polastila stanovanj in boljše 
opreme, KI ¡NI pa bi preostalo le delo in ničvredna 
navlaka«. Po uvedbi preiskave bi O/NA morala 
stanovanje ali hišo zapečatili, ključe pa oddati 
upravi, vendar je iz več dopisov razvidno, tla je 
O/NA samostojno razpolagala s stanovanji in hi- 
šami kakor tudi z vsem inventarjem. 

Kako je bilo z vojsko? Navodilo z dne 7. julija 
I''46 med drugim navaja »... da se oficirjem .1•. ki 
so prebili v NOB 2-4 leta in ki so dobili pohištvo 
in druge hišne potrebščine od uprav narodnega 
imetja, oprosti dolg popolnoma ali delno, da li- 
stini, ki nimajo pohištva oddelek za upravo narod- 
ne imovine omogoči, da ga dobe po imovinskem 
stanju, brezplačno, po znižanih cenah ali na obro- 
ke«. To so bila navodila sredi leta 1946, ki so pov- 
zročila precej kritik, ker dajo vse ugodnosti samo 
oficirjem JA, ne pa tudi ostalim borcem, aktivi- 
stom in vojnim invalidom. Iz poročil okrožnih za- 
plembnih komisij za leto 1945 je razvidno, da so te 
komisije imele velike težave prav z nepremičnina- 
mi, ki so jih O/NA in oficirji .IA odnašali brez 
vsakršnega popisa. Dogajalo se ¡e, ila so se bivši 
lastniki vrnili iz taborišč ter prepoznavali svoje po- 
hištvo, ki je bilo odneseno iz njihovih hiš ali stano- 
vanj. Prihajalo je ilo situacij. ko seje pohištvo tudi 
nekajkrat selilo. 

SKUP 
Namesto sklepa bi morda odprl le še nekaj vpra- 

šanj, kijih v svojem referatu nisem mogel predsta- 
viti, ali pa sem jih predstavil zgolj površno, vendar 
so se v obdobju zaplemb zelo jasno kazala in so se- 
že takrat ukvarjali / njimi posamezniki oziroma 
komisije: 

- nalaganje in upravljanje z dohodkom iz narod- 
nega imetja in iz imetja pod sekvestrom (vinogradi, 
trgovine, hmelj) 

- problem narodnega imetja v rokah vojnih enot 
ter pristojnosti glede tega imetja. 

- revizija dodelitve premičnin osebam brez evi- 
dence KUNI 

- ocenjevanje trgovskega blaga 
- uporaba lesa iz. narodnega imetja (nekontroli- 

rana sečnja v gozdovih bivših lastnikov) 
- vprašanje izplačila alimentov, preživnin in po- 

kojnin 
- požarno zavarovanje imetja 
- problem zgradb in hotelov v letoviških krajih. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dil- Kommission für Volksvermögensverwaltung 
Hrane Kozina 

Die Tätigkeit der statistischen Fviden/abteilung, die 
Anweisung zur bewertung des Volksvermögens und die 
bei der Tätigkeit der Kommission Tür Volksvermögens- 
verwaltung (KUNI) auflaucheden Probleme sind die drei 
Bereiche, die kurz in diesem Beitrag dargestellt sind. Im 
ersten Teil des Referats ist die Evidenzabtei lug vorge- 
stellt, im /weiten sind Anweisungen /ur Bewertung des 
Volksvermögens angegeben und im dritten Teil sind nur 
im kurzen die Probleme geschrieben, die KUNI bei ihrer 
Arbeit traf. 

Arhivsko gradivo o za p I cm ha h in 
nacionalizacijah v fondu Ministrstva /a 
industrijo in rudarstvo 
I esna Gotovina 

V svojem koreferatu se bom omejila samo na ar- 
hivsko gradivo Ministrstva za industrijo in rudar- 
stvo. 

Arhivsko gradivo ministrstva je bilo prevzeto v 
Arhiv Republike Slovenije v letih od 1952 - I960 
brez prevzemnih zapisnikov v zelo neurejenem sta- 
nju, /a ustanovitev ministrstva so potekale organi- 
zacijske priprave že pred koncem vojne pri Odseku 
za industrijo in obrt pri Predsedstvu SNOS ki je 
bilo ustanovljeno decembra 1944. Ta odsek je pri- 
pravil načrte za organizacijo bodočega ministrstva, 
navodila paje dobil oil Poverjeništva za trgovino in 
industrijo NKO.I. Ta odsek je opravljal med vojno 
naslednje naloge: 

- izdeloval načrt za ministrstvo. 

-zbiral statistične podatke o rudarstvu, industriji 
in obrti. 

- na neosvobojenem ozemlju postavljal svoje za- 
upnike. 

Ministrstvo je bilo ustanovljeno z ukazom o ime- 
novanju Narodne vlade Slovenije 5. maja 1945. 
Najpomembnejši nalogi ministrstva sta bili posta- 
vitev upravnega aparata in prevzem podjetij, ki so 
bila zaplenjena, nacionalizirana ali pa so prišla z 
začasno odredbo v upravo Ministrstva za industrijo 
in rudarstvo. 

S temi vprašanji seje ukvarjal obči oddelek Mi- 
nistrstva za industrijo in rudarstvo ter imel dve na- 
logi: 

a) izvedbo podržavljanja imetja »narodnih so- 
vražnikov«. 
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b) organizacijo in /biranje prijav vojne škode. 
K temu oddelku je sodil pravni odsek ministr- 

stva, ki seje ravno tako ukvarjal s temi vprašanji. 
Zelo pomembna je bila okrožnica vsem delega- 

tom Ministrstva /a industrijo in rudarstvo ter 
vsem odsekom /a industrijo pri okrožnih odborih 
OF ter ONOO z dne 30. julija 1945 (zaupna št. I,- 
IMO 45-Dr.P/). 

Takoj po koncu vojne so vsa oblastva. enako 
tudi ministrstvo /a industrijo in rudarstvo, izdala 
dekrete o postavitvi delegatov nad imetjem vseh 
oseb /a katere je bila določena konfiskacija v smis- 
lu I. člena odloka /\vnoja, z dne 21. novembra 
1944. in listih oseb. katerih imetje je bilo zavarova- 
no v smislu 2. čl. istega odloka. Ti dekreti so bili 
i/dani po enotnem obrazcu ne glede na to ali je šlo 
/a lastnino Nemcev in vojnih zločincev ali /a 
lastnino, s katero upravlja država do vrnitve prave- 
mu lastniku. V tej okrožnici so opozorili delegate. 
daje potrebno ločevati naslednje vrste lastnin: 

1) lastnino nemške države in nemških državlja- 
nov, neglede na njihovo narodnost 1er imetje oseb 
nemške narodnosti z izjemo Nemcev, ki so sodelo- 
vali v NOB, 

2) imetje vojnih zločincev in njihovih pomaga- 
čev. ne glede na njihovo državljanstvo, ki preide v 
državno lasi šele na podlagi pravnomočne obsodbe 
oz. izreka o konfiskaciji njihovega premoženja. 

3) imetje odsotnih oseb. katerih lastnino prevza- 
me drŽava začasno v svoje varstvo. 

Delegatom in okrožnim odborom je bila dana 
naloga, naj ugotovijo imovino, ki iz kakršnihkoli 
razlogov še ni bila evidentirana, okrožni odbori oz. 
njihovi industrijski oddelki naj istočasno navedejo 
tudi osebo, ki bi bila primerna za delegate. »Točen 
pregled lastnine« je bil brezpogojno potreben za 
ureditev vprašanja prehoda lastnine v državno last. 
oz. če je šlo za osebe iz. čl. 2 odloka /\vnoja za vrni- 
tev lastnikom. 

Kar je zadevalo osebe nemške narodnosti so po- 
trebovali najbolj izčrpne podatke o vedenju med 
okupacijo. Poročati je bilo potrebno ali so bili člani 
kulturbunda, kateri jezik so uporabljali pri poslo- 
vanju, odnos do slovenskih nameščencev in delav- 
cev, eventualno razlikovanje med plačami tujcev 
in slovenskih delavcev. Potrebno je bilo navesti dr- 
žavljanstvo oseb nemške narodnosti. »Posebna ka- 
tegorija so bili Zidje«, Če so bili nemški državljani, 
jih je bilo potrebno obravnavati kot nemške držav- 
ljane, posebej še. če je bilo njihovo ravnanje izra- 
zito proti slovenskim narodnim interesom, /ato 
naj se načelno ne bi delalo razlike med »Nemci. 
/'.idi m nežidi«. Vsak delegat je moral najkasneje v 
treh dneh po prejemu te okrožnice, na podlagi vse- 
ga gradiva, ki ga je imel. podati izčrpno poročilo o 
lastniku oz. o vodstvu podjetja v času predaprilske 
Jugoslavije in zlasti meti okupacijo. Ko sem pregle- 
dovala poročila sem ugotovila, da se delegati niso 
držali roka. Pregledali je bilo potrebno ludi delni- 
ške družbe, ker so se te osnovale predvsem i/ poli- 
tičnih vzrokov pred drugo svetovno vojno. 

Poročila so morala biti sestavljena v treh izvo- 
dih, lai izvod poročil, ki so zadevala obrt m ki so 
jih obravnavala okrožja, je ostal pri okrožju, en iz- 
vod pristojemu okrožnemu javnemu tožilcu in en 

izvod okrožni Komisiji za upravo narodne imovi- 
ne. »To je bilo potrebno storiti brez ozira na to ali 
je bil iz poročil podan razlog za možnost kazenske- 
ga postopka ali ne«. 

Pri podjetjih, katerih lastniki niso bili Nemci, so 
morali delegati smiselno zbirati vse podatke glede 
njihovega vedenja med vojno, podobno kol pri 
Nemcih. Iz vseh podjetij je morala biti točno raz- 
vidna karakteristika podjetja oz. njihovih lastni- 
kov, neglede na njihovo državljanstvo m njihovo 
narodnost. 

Ministrstvo je delegatom dalo nalogo, da pri 
družbenih firmah (D.D.. D.z. O.Z) razrešijo vseh 
funkcij vse dotedanje funkcionarje (upravni, nad- 
zorni svet in prokuriste). Razrešitev je bilo potreb- 
no izvesti formalno-pravno, tako da je bila razvid- 
na tudi iz javnih knjig (trgovski register, zemljiška 
knjiga). Prav tako je bilo potrebno zaznamovati 
uredbo delegata v javnih knjigah, kjer je šlo za po- 
sameznega lastnika podjetja. 

Ministrstvo za industrijo in rudarstvo ni bilo 
samo upravitelj zaplenjene oz. nacionalizirane 
lastnine, temveč je bilo tudi eden glavnih pobudni- 
kov za izvedbo zaplemb in nacionalizacij podjetij, 
ki so bila v njegovem interesu. 

Arhivsko gradivo, ki ga vsebuje Ministrstvo za 
industrijo in rudarstvo: 

ZAPLEMBE 
1. Delegat ministrstva je poslal občemu oddelku 

ministrstva prepis sodbe m zaplembnega odloka, 
overovljen prepis sodbe vojaškega sodišča ali dru- 
gega pristojnega sodišča, ki je reševalo posamezen 
primer. 

2. Med gradivom so tudi overovljeni prepisi od- 
ločb okrajnih ali mestnih zaplembnih komisij, ki 
so bile izdane proli nemškemu Reichu, državlja- 
nom nemškega Reieha. osebam nemške narodno- 
siti. na podlagi I. čl. točke I m 2 odloka Avnoja z. 
dne 21. novembra 1944 o prehodu sovražnikovega 
imetja v državno last. 

3. Pred zaplembo so lule izvedene prepriprave za 
zaplembo, zalo so v gradivu poročila delegatov o 
predpripravah na zaplembo podjetja. 
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4. Delegati ministrstva so pošiljali Komisiji za 
upravo narodne ¡movine dopise o pripravi za iz- 
vedbo zaplembe sovražne lastnine. 

5. Delegati ministrstva so morali sestaviti komi- 
sijske zapisnike o pregledu premičnin in nepremič- 
nin. 

6. Delegati ministrstva so pošiljali tudi podatke o 
višini in stanju kapitala v posameznem podjetju 
pred zaplembo in o nastalih spremembah med voj- 
no. 

7. Delegati so pošiljali ministrstvu podatke na 
okrožnico št. 1-1610/45 z dne 30.julija 1945. 

«S. V posamezni mapi je tudi dokazno gradivo 
proti lastniku podjetja. 

9. Ministrstvo in njegovi delegati so preverjali, 
ali so bile zaplembe izvršene in opozarjali okrajne 
zaplembne komisije, ila zaplembo čimprej izvršijo. 

K). V gradivu so vpisi podjetij v trgovski register 
in novonastale spremembe. 

I 1. Podatki o ukinitvi podjetja oz. priključitvi k 
drugemu podjetju, 

12. Podatki o postavitvi in zamenjavi delegatov. 

2. Zapisniki o izvedbi nacionalizacije. 
3. Poročila o pregledu tovanj. 
4. Delegati so zbirali podatke za ocenitev nacio- 

naliziranih podjetij. 
5. Pritožbe lastnikov zaradi izvedbe nacionaliza- 

cije. 
6. Pritožbe Kontrolni komisiji pri Predsedstvu 

vlade LRS (predsednica V. Tomšič). 
7. Spisi o odškodnini, ki naj bi jo dobili lastniki 

nacionalizirane lastnine. 
8. Prošnje za izplačilo akontacije lastnikov' na- 

cionaliziranih podjetij. 
9. Prošnje za dodelitev rente oz. akontacije. 
K). Po ukazu o določitvi gospodarskih podjetij 

republiškega pomena z dne 12. septembra 1946, št. 
60/222 je naredilo ministrstvo seznam podjetij re- 
publiškega pomena. 

VIRI 
Arhivsko gradivo fonda Ministrstva za industrijo in ru- 

darstvo I.RS št. 226, Arhiv Republike Slovenije. 

NACIONALIZACIJE 
1. Prepisi odločb o nacionalizaciji podjetij po za- 

konu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih pod- 
jetij z dne 5. decembra 1946 (4.1. 612/46. št. 
98/677). 

/USSAMMHNFASSUNU 

Das Archivgut betreffend dir Beschlagnahmen und 
Nationalisierungen im Bestand dis Ministeriums für 
Industrii' und Bergwesen dir Volksrepublik Slowenien 
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Im Beitrag werden die Grundangaben über die Grün- 
dung, Organisation und Tätigkeitsbereiche, die vom Mi- 
nisterium für Industrie unii Bergwesen der Volksrepublik 
Slowenien erledigt wurden, angegeben. Es werden auch 
die Arten des Beschlagnahmen und Nationalisierungen 
betreffenden Schriftgutes aufgeführt. So kann man im 
Zusammenhang mit Beschlagnahmen die Entschluss- 
abschriften, Urteile und Beschlagnahmenerlässe, Kom- 
missionsprotokolle hinsichtlich der Übersicht des bewe- 
gliehen und unbeweglichen Gutes, Berichte über die 
Eigentümer bekommen. Hinsichtlich der Nationalisie- 
rungen sind im Archivgut zu bekommen: die Entsclüsse- 
abschriften betreffs der Unternehmennationalisierung, 
die Protokolle über die Unternehmenübernahme, die Be- 
richte über die l'abrikenübersiehte. die Beschwerden der 
Eigentümer bei der Ubersichtskommission beim Präsi- 
dum ikv Regierung der Volksrepublik Slowenien wegen 
iler Durchführung der Nationalisierung, die Aklen im 
Zusammenhang mit der Entschädigung, die der Eigentü- 
mer bekommen sollte, die Ansuchen für Entschädigung- 
oder Rentenauszahlung. 

Gradivo Republiški' komisije za vprašanja 
razlastitve pri Ministrstvu za finance LUS 
• Uenka Kačičnik-Gabrič 

Med gradivom Ministrstva za finance sem pri 
popisovanju naletela na gradivo Komisije za vpra- 
šanja razlastitve, ki je delovala v okviru ministr- 
stva. ( ¡radivo, ki je v teh lasci k I i h, se nanaša na Te- 

meljni zakon o razlastitvi z dne 1. aprila 1947. 
Objavljen je bil v Uradnem listu FLRJ, št. 
28-209/47. Predstavljal je zakonsko osnovo za de- 
lovanje Komisije za vprašanja razlastitve, ki je bila 
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številke. Pri večini manjkajočih spisov je sicer 
označeno, kam so jih nato odložili in na katero šte- 
vilko se navezujejo, vendar številke ne tečejo te- 
koče. Pri sedanjem trendu iskanja dokumentov o 
razlastitvi to predstavlja posebno oviro, zato sem se 
pri nadaljnji obdelavi gradiva odločila za nov popis 
z računalnikom, ki mi bo omogočil še razne vrste 
indeksov, iskalcem dokumentov pa bistveno po- 
magal, da bodo dokumente našli v čim krajšem 
času. 

OPOMlik: 
1. Ministrstvo za finance LRS, Republiška komisija za 
vprašanja razlastitve. Okrožnica republiške komisije za 
vprašanja razlastitve pri Ministrstvu za finance I,RS, 
244-1 14/5-1950. — 2. Vlada Ljudske republike Sloveni- 
je, predsedstvo. Navodilo vsem oblastnim in okrajnim 
ljudskim odborom, ljudskim odborom mest Ljubljane, 
Maribora. Celja, S-pov. 69/2-49. — 3. Ministrstvo za li- 
nanec LRS. Republiška komisija za vprašanja razlastive. 
lase. 3. 1 14/5- Navodila /vezne komisije za vprašanja 
razlastitve pri Ministrstvu za finance LI.R.I. — 4. Mi- 

nistrstvo za finance LRS, Republiška komisija za vpraša- 
nja razlastitve, lase. 3, 128/2-195 I. Okrožnica (prepis). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Schriftgut «1er KcpiiMikkommission für 
Enteignungsfragen heim Finanzministerium 
. Uenka Kačičnik-Gabrič 

Die Republikkommission für Lntcignungsfragen beim 
Fi nazm in isterilì m tier Volksrepublik Slowenien wurde 
mit der Absicht gegründet, die Evidenzen zu führen und 
in großem Maße auch darum, die Entscheidungen be- 
treffs der sich auf die Grundenteignungen beziehenden 
Schlüsselangelegenheiten zu treffen. Die Enteignungen 
waren die einzige sich auf die Abnahmen beziehende Ka- 
tegorie, die für die Enteigneten schon im voraus 
Entschädigungen in verschiedenen formen (in einem an- 
deren Grundstück, im Geld oder in Staatschuldscheinen) 
vorgesehen haben. Das Schriftgut tier Kommission wird 
im Archiv tier Republik Slowenien im Hestcnd des 
Finanzministeriums aulbewahrt. Ls umfaßt neun Faszi- 
kel. 

Ministrstvo za kmetijstvo LRS, Oddelek 
/a agrarno reformo, 1945-1951 
Žarko Štriimbl 

Ob sprejetju zakona o agrarni reformi in koloni- 
zaciji1 seje upoštevalo: 

l.)dajc bilo v rokah malih kmetov, ki jih je bilo 
3/4 (z do 10 ha zemlje), samo 29% zemlje oziroma 
1/4; 

2.) tla je imela veleposestniška skupina v lasti 
1/5 vse zemlje s po tudi preko 50 ha zemlje; 

3.) skupina, ki je imela med 20 do 50 ha, je šte- 
la 7% vseh kmečkih in nekmečkih lastnikov, takt) 
v hribovitem, goratem kol ravninskem predelu, 
le-ti pa so imeli v svojih rokah 45% vse zemlje; 

4.) skupina, ki je imela v lasti med 10 do 20 ha, 
jo je bilo 16% inje imela v lasti 1/4 vse zemlje: 

5.) najštevilnejša skupina, ki je imela v lasti 2 do 
10 ha. je štela 43% ali skoraj polovico vseh kmetov, 
v lasti paje imela le 1/4 vse zemlje in 

6.) skupina, ki je štela 1/3 vseh kmečkih po- 
sestnikov in so imeli do 2 ha zemlje, je imela v lasti 
samo 3.5% vse zemlje, to so bili tako imenovani 
bajtarji in prav tem so dodeljevali zemljišča v izko- 
riščanje. 

Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji je na nek 
način tudi ščitil delavce in male kmečke obrtnike - 
rokodelce, saj jim je dovoljeval, da obdržijo v lasti 
toliko zemlje kot kmetje. Zakon je ščitil tudi kmeč- 
ke izseljence, ki so pred vojno odšli v tujino, ker se- 
na lastni zemlji niso mogli preživeli in jih je zakon 
štel za kmete. 

Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji je urejal 
naslednja področja: 

I. V splošnih določilih (3. člen)je zakon določal, 
da je za razlastitev merodajno zemljiškoknjižno in 
katastrsko stanje na dan 10. julija 1945, razen pri 
dedovanju po smrti lastnika, kjer je bik) določeno, 
da vsi dediči skupaj obdržijo toliko, kolikor bi 
obdržal umrli lastnik, presežek pa preide v zemlji- 
ški sklati. Zakon (4. člen) je oškodoval zakonske 
pare na način, tla je vedno, razen, koje šlo za stili- 
no ločitev, pojmoval zemljiško posest kot eno zem- 
ljiško posest, v primeru, ko paje imel eden zakon- 
cev kol glavni vir dohodka družine nekaj drugega, 
seje posestvo štelo za nekmečko. Za poklic mlado- 

I astniki površina šlevilt) posestev v% skupna površina v% 

bajtarji 
mali kmetje 
srednji kmetje 
veliki kmetje 
veleposestniki 

do 2 ha 51.137 33 % 43.437 ha 3,5 % 
2 do 10 ha 66.487 43,1 % 333.513 ha 26  % 
10 do 20 ha 24.470 15,8 % 344.021 ha 26,9 % 
20 do 50 ha 10.785 7 % 306.579 ha 24  % 
nad 50 ha 1.749 1,1 % 251.086 ha 19,6 % 

vsi lastniki 1 54.628 1.278.636 ha 



letnih osebje zakon štel poklic staršev. Pri solastni- 
ški zemlji pa je za osebe, ki so imele zemljo 
na več zemljiških posestvih, smatral njihovo celo- 
kupno zemljiško posest za eno celoto. Pri razlastit- 
vi in dodelitvi zemlje (5, člen) seje moralo ugotav- 
ljati stanje bremen in dolgov kot tudi služnostne 
pravice, katerih obstoj je bil nujno potreben, kakor 
tudi tiste služnostne pravice, ki so se kot nepotreb- 
ne ukinile. Nove služnostne pravice naj bi bile le 
izjemoma. 

2. Pri razlastitvah je šlo za veleposeslva (7. člen). 
to je za kmetijska in gozdna posestva z već kot 25 
lia obdelovalne zemlje ali 45 ha skupne površine. 
Pri veleposestvih je treba poudariti, daje šlo v bi- 
stvu za popolno razlastitev, to je za razlastitev z 
vsemi gospodarskimi in negospodarskimi zgradba- 
mi in napravami, živim in mrtvim kmetijskim in 
gozdnim inventarjem brez odškodnine, vključno s 
hišnim inventarjem, ki je bil potreben za redno 
obratovanje (inventar pisarne, ki je služila bivši 
upravi posestva, postelje, itd., ki so ga uporabljali 
delavci, kuhinjski inventar) in z vsemi zalogami 
pridelkov in lesa. Razlastitve so obsegale tudi žage 
in vinske kleti. Raz.laščale so se tudi kmečke agrar- 
ne skupnosti, živinorejske zadruge in skupni srenj- 
ski pašniki, (crkvena posestva (9. člen) v okviru 
ene župnije so se štela za eno celoto, to je predvsem 
zemljiška posestva župne cerkve in vseli njenih po- 
družnic, vsa cerkvena nadarbinska zemlja, ki sojo 
uživali župniki, kaplani, itd., ki seje nahaja v okvi- 
ru župnije. Nadalje so se raz.laščale tudi verske za- 
puščinske ustanove z. vsem živim in mrtvim inven- 
tarjem, neodvisno od ostale cerkvene zemlje, /a 
nekmete (II. člen) so se šteli lastniki zemljiških po- 
sestev z manj kot 25 ha obdelovalne zemlje oziro- 
ma manj kol 45 ha skupne površine, če po svojem 
glavnem poklicu niso bili kmetje, /a kmete (12. 
člen) so se šteli lastniki zemljiških posestev, ki so 
bili po glavnem poklicu kmetje, in so stalno živeli 
na svojem posestvu in so zemljo tudi sami obdelo- 
vali s svojo družino, /a kmete se niso štele tudi 
družine, ki so zaradi upravičenih razlogov najema- 
le tujo delovno silo. /a kmete so se šteli še vrtnarji 
in določeni izseljenci. Površina, ki jo je kmet lahko 
obdržal, pa seje določala glede lege zemljišč, kvali- 
tete zemlje, vrste kultur, oddaljenosti zemlje od 
prometnih sredstev itd. /a hribovite predele je bilo 
predvideno posedovanje večjih površin. 

3. V zemljiški sklad ( 14., 15. in 16. člen) so prišla 
vsa posestva, ki so bila zaplenjena na podlagi odlo- 
ka Avnoja (21.1 1,1944) in zemljiška posestva na- 
rodnih sovražnikov, zaplenjena s pravnomočnimi 
sodnimi razsodbami in odločbami, ki so bila takrat 
v upravi KUNI. /. okrožnico Predsedstva NVS, št. 
167/2, z dne 25. januarja 1946 je prešla neposredna 
uprava zaplenjenih zemljiških posestev in inven- 
tarja od Uprave narodne imovine na okrajne in 
okrožne ljudske odbore. V zvezi z nujnostjo agrar- 
ne reforme in notranje kolonizacije je Ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdarstvo sporazumno s KUNI 
tudi razdelilo obstoječi živi in mrtvi kmetijski in- 
ventar razlaščenih in zaplenjenih posestev okraj- 
nim komisijam za agrarno reformo.3 

Nadalje je prišla v zemljiški sklad še zemlja, ki jo 
je država izločila iz svoje lastnine (zemlja bivših 

občin, banovine in drugih javnopravnih ustanov, 
ki je prešla v državno last). Težnja je bila. da bi se- 
na ta način v čim večji meri zadovoljilo zahtevam 
agrarnih interesentov po zemlji, država pa naj bi 
obdržala le tista zemljišča, ki bi bila potrebna za 
vzorna državna kmetijska posestva, invalidske do- 
move, otroške kolonije, sirotišnice, kaznilnice, šol- 
ska poslopja, kmečke zadružne domove, športna 
igrišča in druge splošno koristne namene ter za vo- 
jaške potrebe. Država naj bi glede tega tudi obdrža- 
la lastnišvo nad vsemi gozdovi. 

Zemljiški sklad je bil urejen z uredbo (Ur. I. DFJ, 
št. 72, 21.9.1945), kjer so ustanovili sklad stano- 
vanjskih in kmetijskih zgradb, sklad hišne opreme, 
sklad kmetijskega inventarja in živine ter sklad se- 
men, hrane in lesa. Ti skladi pa so prešli pod okraj- 
ne in okrožne komisije za agrarno reformo. 

4. Pri dodelitvi zemlje so se najprej upoštevali 
agrarni interesenti brez zemlje (17. člen) in tisti, ki 
so prebivali v kraju, kjer se je zemlja podeljevala, 
nato seje upoštevalo tiste z malo zemlje. Poseben 
privilegij pa so že takrat uživali borci, invalidi in 
žrtve fašističnega terorja. Maksimum je bil 5 ha 
(18. člen), a od tega ne več kot 1-2 ha vinogradov 
in sadovnjakov. Upoštevala seje tudi lega zemljišč. 
kvaliteta zemlje, kultura in oddaljenost zemljišč od 
prometnih sredstev kot tudi število družinskih čla- 
nov prosilcev. Predvideno je bilo tudi poseljevanje 
zaokroženih parcel, kar je pomenilo svobodno iz- 
vajanje reforme, zamenjave parcel agrarnih intere- 
sentov z lastniki, ki niso bili agrarni interesenti na 
način, da se odgovarjajoči del zemlje lastnikov, ki 
niso bili agrarni interesenti, pritegne v zemljiški 
sklad, iz. katerega se jim v zamenjavo dodeli zemlja 
v odgovarjajoči površini na drugem mestu. 

Kmečkim sorodnikom (19. člen) so podeljevali 
le tisto zemljo, ki sojo nekmetje prejeli od svojih 
kmečkih sorodnikov po dedni ali pogodbeni poti 
ali kot doto. laka zemlja se je dodeljevala samo 
enemu sorodniku. Posebej je bilo opredeljeno, da 
so podeljene ohišniee delavcem državna last (21. 
člen), sadovnjaki pa podeljeni zadrugam. Viničar- 
je je država silila v povezovanje z. zadrugami (24. 
člen). 

5. /a izvajanje agrarne reforme je bilo ustanov- 
ljenih na podlagi 31. člena Zakona o agrarni refor- 
mi in kolonizaciji v Sloveniji z odločbo komisije za 
agrarno reformo šest okrožnih komisij za agrarno 
reformo. V okviru okrožnih pa so delovale okraj- 
ne komisije za agrarno reformo, bilo jih je 37. 
Okrožne in okrajne komisije za agrarno reformo so 
bile naslednje:4 

I. Okrožna komisija za agrarno reformo Celje 
1. Okrajna komisja za agrarno reformo Celje - 

mesto. 
2. Okrajna komisija za agrarno reformo Celje - 

okolica. 
3. Okrajna komisija za agrarno reformo Sloven- 

ske Konjice. 
4. Okrajna komisija za agrarno reformo Šmarje 

pri Jelšah. 
5. Okrajna komisija za agrarno reformo Trbov- 

lje, 
6. Okrajna komisija za agrarno relormo Šoštanj - 

Gornji Grad (odločbe govorijo o Okrajni komisiji 
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za agramo reformo Mozirje ali pa Okrajni komisiji 
za agrarno reformo za Šaleško - Savinjski okraj), 

11. Okrožna komisija za agrarno reformo Mari- 
bor 

7. Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor 
- mesto. 

8. Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor 
- levi breg. 

9. Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor 
- desni breg (v nekaterih odločbah je označeno za 
Maribor - levi breg in Maribor - desni breg kar 
Maribor-okoliea). 

K). Okrajna komisija za agrarno reformo Ptuj, 
I 1. Okrajna komisija za agrarno reformo Murska 

Sobota. 
12. Okrajna komisija za agrarno reformo Gornja 

Radgona 
13. Okrajna komisija za agrarno reformo Preva- 

Ije (v odločbah je dodano še Dravograd), 
14. Okrajna komisija z agrarno reformo Dolnja 

Lendava, 
15. Okrajna komisija za agrarno reformo Ljuto- 

mer. 
16. Okrajna komisija za agrarno reformo Sloven- 

ska Bistrica, 
17. Okrajna komisija za agrarno reformo Poljča- 

ne (sedež je bil v Slovenski Bistrici, uradni list ne 
navaja ustanovitve teh dveh okrajnih komisij). 

III. Okrožna komisija za agrarno reformo Novo 
Mesto 

I cS. Okrajna komisija za agrarno reformo Novo 
mesto. 

19. Okrajna komisija za agrarno reformo Krško, 
20. Okrajna komisija za agrarno reformo Treb- 

nje. 
21. Okrajna komisija za agrarno reformo Črno- 

melj, 
22. Okrajna komisija za agrarno reformo Kočevje, 
IV. Okrožna komisija za agrarno reformo za ljub- 

ljansko okrožje 
23. Okrajna komisija za agrarno reformo No- 

tranjsko - Rakek, 
24. Okrajna komisija za agrarno reformo Školja 

Loka, 
25. Okrajna komisija za agrarno reformo Ljub- 

ljana - okoliea 
26. Okrajna komisija za agrarno reformo Jeseni- 

ce. 
27. Okrajna komisija za agrarno reformo Grosup- 

lje, 
28. Okrajna komisija za agrarno reformo Kam- 

nik. 
29. Okrajna komisija za agrarno reformo Kranj, 
V. Okrožna komisja za agrarno reformo okrožno 

mesto Ljubljana 
30. Okrajna komisija za agrarno reformo mesto 

Ljubljana. 
Okrožna komisija za agrarno reformo Postojna je 

bila ustanovljena pozneje, leta 1948, skupaj z 
okrajnimi komisijam i5 : 

VI. Okrožna komisija za agrarno reformo Postoj- 
na 

31. Okrajna komisija za agrarno reformo Idrija, 
32. Okrajna komisija za agrarno reformo Gorica. 

34. Okrajna komisija za agrarno reformo Ilirska 
Bistrica. 

35. Okrajna komisija za agrarno reformo Sežana, 
36. Okrajna komisija za agrarno reformo Tol- 

min, 
37. Okrajna komisija za agrarno reformo Postoj- 

na. 
Podatke, vloge agrarnih interesentov in vse zade- 

ve, naslovljene na okrajne komisije za agrarno re- 
formo, so za izvršne odbore okrajnih komisij zbira- 
li krajevni ljudski odbori. Izvršni odbori so izdajali 
odločbe o razlastitvah, sprejemali so tudi prošnje in 
pritožbe agrarnih razlaščencev, naslovljene na 
okrožne komisije in jih s svojimi stališči posredo- 
vali okrožni komisiji. Okrajna komisija je imela za 
posvetovanje še plenum okrajne komisije, ki je 
sprejemal sklepe v obliki predlogov. Tako okrajno 
komisijo so sestavljali predsednik, namestnik, se- 
kretar in eden ali dva pomočnika. Torej je sklepalo 
o razlastitvi posameznega razlaščenca največ pet 
ljudi, čeprav je bilo predvideno, da pomembnejše 
razlastitve in dodelitve zemlje predloži komisija še 
plenumu, ki pa je bil spet sestavljen iz izvršnega 
odbora in 8-14 predstavnikov agrarnih interesen- 
tov. 

Postopek pri izvajanju agararne reforme je bil 
glede na krajevne razmere naslednji: 

Po prejeti prijavi lastnikov jih je okrajna komisi- 
ja izročila geodetu, ki je kontroliral podatke na 
podlagi zemljiške knjige in katastrskih operatov, 
hkrati je bil sklican tudi zbor agrarnih interesentov 
v kraju, kjer je ležalo posestvo, /bor agrarnih inte- 
resentov je moral najprej sklepati o predlogu za 
razlastitev in nato o predlogu za razdelitev zemlje 
med agrarne interesente. Ce ne bi prišlo ilo kon- 
čnega sklepa, bi ga naknadno oblikovala agrarna 
komisija. Hkrati s predlogi pa so morali okrajni ko- 
misiji dostaviti tudi prošnje agrarnih interesentov. 
Sledilo je zaslišanje vseh strank in zapisnik o tem. 
Na podlagi tega (prijave lastnika, kontrolirane in 
izpopolnjene od geodeta, predloga zbora agrarnih 
interesentov, zapisnika o zaslišanju lastnika ter 
ugotovitev vseh okoliščin) je komisija izdala odloč- 
be o razlastitvi zemlje, odločbe o dodelitvi zemlje 
pa je izdala komisija po pravnomočnosti razlastit- 
vene odločbe. Pritožbe razlaščencev je reševala 
okrožna komisija, ki je tudi izdala dokončno od- 
ločbo. 

Razlastitvene odločbe so pošiljali razlaščencu, 
krajevnemu ljudskemu odboru in ministrstvu za 
kmetijstvo, če pa je šlo za gozdno gospodarstvo pa 
še ministrstvu za gozdarstvo. Dodelitvene odločbe 
so dostavljali agrarnim interesentom, pristojemu 
ljudskemu odboru in ministrstvu za kmetijstvo. 
Krajevni ljudski odbori so razglasili odločbe isti 
dan, ko so jih prejeli. Določeno je bilo tudi, da se 
uvede razlastitveni postopek najprej za velcpose- 
stva, posestva bank, podjetij, delniških družb, pose- 
stva brez lastnika ter cerkvena posestva, šele nato 
pa za ostala posestva. 

Trideseti člen zakona je dajal ministru za kmetij- 
stvo absolutno pravico do razveljavitve ene ali 
druge odločbe, če je menil, da se je nepravilno iz- 
vedla in jo je lahko vrnil na nižjo stopnjo v ponov- 
no obravnavo. 
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6. Kolonizacijo (32. in 33. člen) je izvajalo mi- 
nistrstvo za kmetijstvo. 

7. Popis inventarja (36. in 37. člen) sc je moral 
izvršili še pred izdajo razlastitvenih odločb. 

Omeniti je potrebno še Uredbo o likvidaciji raz- 
merij, nastalih z zaplembo premoženja (Ur.l.FLRJ, 
št. 23 - 196/49. 11.3.1949). Tu je ministrstvo za 
kmetijstvo terjalo od okrajnih, mestnih ljudskih 
odborov ter od okrajnih in okrožnih komisij za 
agrarno reformo, da morajo le-te zato. ker niso 
imele ustreznih podatkov o obstoječih obveznostih 
m terjatvah zaplenjenih posestev niti niso razpola- 
gale s točnimi podatki referati za narodno imovino 
pri okrajnih (mestnih) ljudskih odborih, prijaviti 
pristojim okrajnim sodiščem vsa zaplenjena in z 
agrarno reformo prevzeta zemljiška posestva z za- 
značbo bivšega lastnika, razen onih iz 32. člena na- 
vedene uredbe, /ato naj bi za vsa navedena zaple- 
njena posestva stavili pri pristojnem sodišču preti- 
log, da se uvede likvidacijski postopek glede obvez- 
nosti in terjatev posameznega posestva. Isto je ve- 
ljalo tudi za zaplenjena zemljišča, ki so bila že do- 
deljena v upravljanje državnim uradom, ustano- 
vam ali podjetjem. Mejni datum je bil 19. junij 
I 949''. 

Omenili je potrebno še Zakon o razlastitvi pose- 
stev, ki so jih obdelovali koloni in viničarji7. saj so 
izvajali ta zakon organi za agiamo reformo. 

(ìlede izločitve zemljišč iz zcmnljiškcga sklada 
po I I. členu zveznega zakona o agrarni reformi je 
bilo določeno, da se morajo določiti zemljišča, ki 
naj bi jih vsaka državna gozdna uprava zadržala za 
svoje režijske potrebe ob upoštevanju načela, naj 
imajo gozdne uprave le toliko poljedelskih ze- 
mljišč, tla krijejo potrebe, upoštevajoč, tla so na- 
čelno vsi deputati ukinjeni. Tu je šlo za zagotovi- 
tev zemlje tistim gozdnim čuvajem, katerih službe- 
ni okoliš je bil oddaljen od krajev, kjer so si lahko 
nabavljali življenjske potrebščine, tla bi to ne ovi- 
ralo izvrševanje njihovih služba 

Fond ministrstva za kmetijstvo 1945 - 1951 
agrarna reforma obsega približno 40 škatel. Gradi- 
vo v celoti še ni urejeno, ureja pa se po okrajnih 
komisijah za agrarno reformo. V fondu se nahajajo: 

1. Odločbe o razlastitvah, ki so jih izdajali okraj- 
ni ljudski odbori, poverjenišlva za kmetijstvo na 
podlagi 6. člena in 12. člena v zvezi 3., 4. in 13. 
členom Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji in 
uradnih ugotovitev komisijske razprave, ki so se iz- 
vajale različno, po katerem seje smatralo za razlaš- 
čeno v korist zemljiškega sklada po 14. členu tega 
zakona nati 45 ha skupne površine posestev na ob- 
močju LRS. 

2. Iste odločbe, kot so jih izdajali krajevni ljudski 
odbori, so izdajale tudi okrajne komisije za agrarno 
reformo. 

3. Odločbe, ki so jih izdajale okrožne komisije za 
agrarno reformo na pritožbe razlaščencev, so bile v 
glavnem negativne s pripisom, tla proti tej odločbi 
ni pritožbe. 

4. V odločbah, ki so jih izdajali okrajni ljudski 
odbori (Kočevje) o prehodu agrarne skupnosti v 
občeljudsko premoženje na podlagi I. člena Zako- 
na o agrarnih skupnostih, so praviloma navedeni 
še bivši solastniki zemljišča. 

5. Fond obsega za nekatere okrajne komisije za 
agrarno reformo še seznam plačanega, oddanega in 
drugega inventarja. 

6. Odločbe, po katerih so okrajni ljudski odbori 
po 16. členu Zakona o agrarni reformi tudi dodelje- 
vali zemljišča v upravljanje s pripisom prejšnjega 
lastnika. 

7. Fond obsega tudi zemljiški sklad agrarne re- 
forme, blagajniško poslovanje, prodajo inventarja, 
razna poročila in potrdila. 

cS. V fondu se nahajajo še razna poročila o odho- 
du kolonistov v Vojvodino in Apaško dolino. 

9. V fondu je tudi seznam razlaščenih oseb biv- 
ših italijanskih družb in posestev oseb, ki so ob 
priključitvi Primorske k Jugoslaviji pobegnile v 
Italijo. 

OPOMBE 
I. Ur. list SNOS m NVS. ši. 62-396/45. men Za- i. m. usi ;->i4w:s m ¡vvs, si. o¿-3vo/43. — l. Komen /a 
•••• o agrarni reformi. AS. Ministrstvo za kmetijstvo 
Agrarna reforma, splošne zadeve. — 3. I.RS, MK\ Pre- 
vzem zaplenjenih zemljiških posestev m inventaria od 
Uprave narodne imovine, Ljubljana, S. 3.1946. AS. M K 
Agrarna reforma, splošne zadeve. — 4. Uradni list SNOS 
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/akona • agrarni  reformi. AS.  M •. Agrarna reforma, 
splošne zadeve, 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Ministerium für Landwirtschaft der Volksrepublik 
Slowenien 1945- 1951, Agrarreformabteilung 
/.iirko Sinmil'l 

Im Rahmen des Ministeriums für Landwirtschaft 1445 
1951 waren im Jahre 1946 die Kreis- und Bezirkskom- 

missionen für Agrarreform tätig, außer im Slowenischen 
Küstenland, wo sie wegen spezifischer Verhältnisse erst 
im Jahre 1948 zu wirken begannen. Da das Schriftgut 
völlig ungeordnet war und sieh in verschiedenen Faszi- 
keln befand, so daß kein Übersieht darüber möglieh war 
und es wegen der Besonderheil schwer das Ordnungs- 
system festzusetzen war. wurde das Schriftgut nach den 
Ortskommissionen und der Abe- Ordnung der Enteigne- 
ten geordnet. Im Bestand befinden sieh die Grundent- 
eignungen betreffende Entschlüße der Bczirks-und Kivis- 
kommissionen, Besehwerden. Grundverteilung unter die 
intcressenten usw. 

Gradivo o agrarni reformi in kolonizaciji v 
fondu Ministrstva za finance 
Marjan Zupančič 

Po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji 
(Ur.l.DFJ, št.64/45, Ur.l.FLRJ, št. 24/46, 101/47, 
105/48.21/56,55/57 in Ur.l.SFRJ, št. 10/65) oziro- 
ma po republiškem zakonu o agrarni reformi in 
kolonizaciji (Ur.l.I.RS, št. 62/45, 30/46, 10/48, 
17/58. 17/59, 18/61 in Ur.l.SRS, št. 22/65), ki sta 
uresničevala 19. člen Ustave FLRJ iz leta 1946 so 
bila razlaščena: 

1. ve I e posest va 
2. zemljiška posestva bank, podjetij, delniških 

družb in drugih zasebnih pravnih oseb, 
3. zemljiška posestva cerkva, samostanov, ver- 

skih in drugih ustanov, 
4. zemljiška posestva, ki so med vojno iz katere- 

gakoli razloga ostala brez. lastnika in brez pravnega 
naslednika. 

5. presežek zemljiških posestev nekmetov, ki 
niso veleposestniki (nad 3 ha obdelovalne zemlje 
oziroma 5 ha gozda). 

6. presežek kmečkih posestev nad 20 do 35 ha 
obdelovalne zemlje in nad 10 do 25 ha gozda, tako 
da skupna obdelovalna površina obdelovalne ze- 
mlje in gozda ne presega 45 ha. 

Razlaščeni gozdovi so postali praviloma družbe- 
na lastnina in so ostali do danes, ostala kmetijska 
zemljiišca pa so po pogojih zakona prešla v pose- 
ben zemljiški sklad, iz kasterega seje zemlja dode- 
ljevala agrarnim interesentom, ki niso imeli zemlje 
ali pa so je imeli malo. Zemlja je bila dodeljena 
tudi raznim državnim posestvom, zadrugam. .ILA 
itd. 

Zemljiška posestva, našteta pod točkami 1-4, so 
bila razlaščena brez odškodnine, za razlaščeni pre- 
sežek kmetov in nekmetov pod točkama 5 in 6 pa 
bi morala biti plačana odškodnina v višini enolet- 
nega donosa na hektar. Republiški zakon o agrarni 
reformi in kolonizaciji je omenjeni odškodninski 
predpis zveznega zakona ponovil, dodal pa le. da 
bo način ugotavljanja donosa predpisal minister za 
kmetijstvo. Republiški upravni organ za kmetijstvo 
takega predpisa ni nikdar izdal, tako je ostalo danes 
tako aktualno vprašanje odškodnine za razlaščeni 
presežek zemljišč odprto. Odškodnina upravičen- 

cem ni bila nikdar izplačana. Z. uveljavitvijo zako- 
na o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.SRS, št.26/73) sta 
med drugimi določbami republiškega zakona o 
agrarni reformi in kolonizaciji prenehali veljati 
tudi določbi II. in 12. člena tako. da republiških 
predpisov o odškodnini za razlaščene presežke ze- 
mljišč po agrarni reformi kmetov in nekmetov se- 
daj ni. 

Arhiv Republike Slovenije je prevzel serijo 
Agrarna reforma in nacionalizacija v okviru fonda 
ministrstva za finance leta 1988 in časovno obsega 
leta od 1946 do 1961. Gradiva je za 168 tehničnih 
enot oziroma okrog 20 tekočih metrov. Poleg gra- 
diva o agrarni reformi najdemo v tej seriji tudi gra- 
divo o prenosu nepremičnin, arondacijah, meliora- 
cijah, agrarnih skupnostih, razlastitvah na podlagi 
popravljenega zakona o razlastitvi gospodarskih 
podjetij, last tujih državljanov (Ur.l.FLRJ, št. 
35/48) in uredbe o prenosu nepremičnin, last tujih 
državljanov, ki so bile nacionalizirane (Ur.l.FLRJ, 
št. 53/48). Omenjeno gadivo v Arhivu Republike 
Slovenije še ni strokovno obdelano, imamo pa zelo 
dober prevzemni zapisnik, ki je bil narejen ob pre- 
vzemu. 

Kot je znano, je agrarno reformo v naši republi- 
ki izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo 1er okrajne in 
okrožne komisije za agrarno reformo. Gradivo v tej 
seriji je nastajalo v okviru več državnih organov od 
leta 1946 do 1961. V začetku je bilo to Ministrstvo 
za kmetijstvo, nato Glavna uprava za kmetijstvo. 
Gospodarski svet, Državni sekretariat za gospodar- 
stvo. Državni sekretariat za občo upravo in prora- 
čun, od leta 1956 dalje pa Ministrstvo za finance. 
Zaradi različnih vzrokov je prišlo do delitve gradi- 
va. Glavni vzrok za kasnejšo delitev omenjenega 
gradiva je predvsem praktične narave. Gradivo, ki 
se je nanašalo na premoženjske zadeve in spre- 
membo le-teh, so prevzemali tisti državni organi, 
ki so reševali le zadeve. 

V okviru Ministrstva za kmetijstvo je bil septem- 
bra 1945 ustanovljen Odsek za agrarno reformo, ki 
je v okviru omenjenega ministrstva vodil zadeve, ki 
so se tikale agrarne reforme in kolonizacije. Kasne- 
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je, po letu 1950, pa so zadeve, ki se tičejo agrarne 
reforme in kolonizacije, prešle v pristojnost imo- 
vinsko-pravnih oddelkov pri raznih državnih orga- 
nih. 

Odsek za agrarno reformo je imel v glavnem na- 
slednje naloge: 

- reševanje pritožb razlaščencev in agrarnih inte- 
resentov, 

- pripravljaju predlogov zakonskih predpisov za 
zaščito kmetijskih zemljišč, 

- nadzorovanje pravilnega izvajanja agrarne re- 
forme pri okrajnih komisijah za agrarno reformo in 
drugih organih ter dajanje potrebnih navodil za 
pravilno in enotno izvajanje agrarne reforme in 
kolonizacije, 

- reševanje vprašanj odškodnin razlaščenih kme- 
tov in nekmetov, ki jim je pripadala po zakonu o 
agrarni reformi in kolonizaciji odškodnina, oziro- 
ma sojo morali plačati agrarni interesenti in kolo- 
nisti za dodeljevanje zemlje. 

- skrb za dokončno ureditev zemljiškega sklada s 
pravilno in gospodarsko porazdelitvijo zemljišč na 
posamezna zadružna in državna kmetijska gospo- 
darstva ter za izdajo potrebnih odločb in izvedbo 
le-leh v zemljiški knjigi. 

- organiziranje izdaje dokončnih dodelitvenih 
odločb agrarnim interesentom in kolonistom ter 
skrb za izvedbo le-teh v zemljiški knjigi. 

Iz raznih poročil iz leta 1946 je razvidno, da je 
bila do konca leta 1946 razlaščena in razdeljena v 
pretežni večini zemlja zemljiških posestev, razen 
posestev nekmetov, ki bi jim lahko priznali značaj 
kmeta, če bi se odpovedali svojemu poklicu. Tako 
navajajo, da je prišlo v zemljiški sklad 61.600 ha 
obdelovalne zemlje. 163.800'ha gozda, 36.000 ha 
ostalih površin, skupno torej 261.200 ha. Prijavilo 
seje 53.700 agrarnih interesentov; zemljo je dobi- 
lo pa 30.000 agrarnih interesentov. Zanimivo je 
tudi, da je bilo največ pritožb od obrtnikov, ki na- 
vajajo, tla jim obrt ni bila glavni vir dohodkov, pač 
pa kmetijstvo, ter jih je šteti med kmete. Mnogo 
manj pritožb je prišlo s strani razlaščenih velepo- 
sestnikov, veliko pa od strani razlaščenih kmečkih 
in mestnih hranilnic in posojilnic in ostalih zadrug, 
katerim je bila razlaščena celokupna zemljiška po- 
sest. Pritožbe so prihajale tudi od agrarnih intere- 
sentov, ki so se predvsem pritoževali, da so dobili 
manj zemlje kol drugi interesenti, veliko pritožb pa 
je bilo tudi od strani kolonov in viničarjev. 

Iz poročil v petdesetih letih paje razvidno, da so 
državni organi, ki so se ukvarjali z agrarno reformo 
in kolonizacijo v letih 1948, 1949 in 1950, reševali 
v glavnem pritožbe, skrbeli za vpise v zemljiško 
knjigo itd. V tej dobi so ponovno preučevali 
upravičenost dodelitve zemlje agrarnim interesen- 
tom in če so ugotovili, da po zakonu niso upraviče- 
ni do nje, sojini jo odvzeli. Okrajne komisije za iz- 
vajanje agrarne reforme so v glavnem urejevale 
zemljiško knjižne prepise zemljiškega sklada in 
gozdov na nove lastnike zemlje, npr. državne orga- 
ne, podjetja, ustanove... Veliko je bilo pritožb zara- 
di člena zakona, kije omogočal ministru za kmetij- 
stvo, da razveljavi vsako odločbo o razlastitvi ozi- 
roma dodelitvi zemlje, če ni v skladu z zakonom. 
Tako je prišlo tudi do ugotovitve, da se agrarna re- 

forma v Sloveniji nadaljuje, v drugih republikah pa 
je bila končana že konec leta 1946. Zanimivo je 
tudi. da seje število agrarnih interesentov in kolo- 
nistov, ki so dobili zemljo, zmanjšalo na 27.400. 
Število pa seje po leltu 1950 še zmanjševalo, ker je- 
bi la zemlja dobljena z. agrarno reformo, odvzeta ve- 
likemu številu agrarnih interesentov in je bila 
vključena predvsem v zadružni sektor. 

Iz. prevzemnega zapisnika in posameznih pregle- 
dov gradiva omenjene serije je bilo ugotovljeno, da 
v gradivu najdemo predvsem naslednje: 

- pritožbe zaradi odvzema kmetijskega zemljiš- 
ča, gozdov po zakonu o agrarni reformi in koloni- 
zaciji ter dodelitve le-tega iz zemljiškega sklada 
agrarnim interesentom, zadrugam, državnim pose- 
stvom itd. (te vrste gradiva srečujemo vse do leta 
1961 ), 

- statistične podatke (odsek je imel nalogo zbirati 
razne statistične podatke v zvezi z agrarno reformo 
in kolonizacijo, ki jih je dobil od nižjih upravnih 
organov in komisij za izvedbo agrarne reforme ter 
pošiljal poročila tudi drugim državnim organom v 
republiki in zveznim državnim organom). 

- poročila, ki se nanašajo na problematiko dela 
odseka in delovanja organov na nižji stopnji in s 
tem tudi na način izvajanja agrarne reforme in ko- 
lonizacije 1er o problemih, ki so naslajali pri tem 
(inšpekcijska poročila o delovanju organov za iz- 
vedbo agrarne reforme in kolonizacije, itd.). 

- navodila in okrožnice organov za izvedbo 
agrarne reforme v zvezi z organizacijo le-teh in 
samo izvedbo agrarne reforme in kolonizacije; sem 
uvrščamo tudi razna tolmačenja zakona ter navo- 
dila zveznih organov, 

- ohranjenih je tudi nekaj zapisnikov raznih 
konferenc, kjer so obravnavali problematiko izved- 
be agrarne reforme in kolonizacije. 

- posebno zanimiva so poročila o izvedbi agrar- 
ne reforme pri cerkvenih ustanovah ter pritožbe 
agrarnih interesentov, ki so protestirali zaradi lega, 
ker naj bi cerkvenim ustanovam ostalo preveč ze- 
mlje, ter poročila o kolonizaciji Vojvodine s Slo- 
venci itd. 

VIRI 
1. Uradni list iz let od 1945 do 1965 
2. Ministrstvo za finance, serija Agrarna reforma in ko- 

lonizacija, AS 

XliSAMMHNI-'ASSUNC; 

Die Agrarreform und Kolonisierung betreffendes 
Schriftgui im Bestand des Finanzministeriums 
der Volksrepublik Slowenien 
Mai ¡(in Zupančič 

Der Ausfsatz behandelt die Agrarreform und Koloni- 
sierung betreffendes Schriftgut in der Serie »Die Agrarre- 
form und Nationalisierung« im Rahmen des Bestandes 
des Finanzministeriums, das Archiv der Republik Slowe- 
nien im Jahre 1988 übernommen hat. Der Bestand ist 
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fachlich noch nicht bearbeitet, doch haben wir ein gutes 
Übernahmeprotokoll mit der Schriftgutbeschreibung. 

Es werden auch einige Angaben im Zusammenhang 
mit dem Verlauf der Agrarreform und Kolonisierung in 

Slowenien und die dabei entstehenden Probleme aufge- 
führt, Im let/ten Artikelteil wird konkret über das Schrif- 
tgut gesprochen, das sich auf die Agrarreform und Kolo- 
nisierung im erwähnten bestand bezieht. 

Zaplembe in nacionalizacije: arhivsko 
gradivo upravnih organov Mesta Ljubljane 
Tatjana Senk 

V koreferatu se bom omejila na arhivsko gradi- 
vo upravnih organov, ki je nastalo na območju da- 
našnjih petih ljubljanskih občin, hranimo pa ga v 
našem arhivu. 

Gradivo zaplemb in nacionalizacij je ohranjeno 
v različnih fondih. Pri iskanju željenega gradiva 
nam je v pomoč poznavanje pristojnosti mestnih 
organov. Mestni organi so imeli določene pristoj- 
nosti pri zaplembah, ki so nastale na osnovi odloka 
Avnoja 21. novembra 1944'. To gradivo je v okvi- 
ru pristojnosti, ki jih je imelo mesto, bolj ali manj 
ohranjeno. Zaplembe, ki so bile izvršene na podla- 
gi drugih zakonov, se nahajajo v gradivu sodišč. 
Občina je imela določene pristojnosti pri naciona- 
lizaciji, izvršeni po zakonu leta 1958-. Gradivo, ki 
je ohranjeno, se razlikuje od občine do občine, in 
sicer glede na predhodno urejenost gradiva na obči- 
ni in glede na čas. ko se je gradivo prevze- 
malo v arhiv. Kriteriji odbiranja gradiva nacionali- 
zacij so se namreč deloma spreminjali po letu 
1981. V Priročniku za strokovno usposabljanje de- 
lavcev, ki delajo z dokumentarinim gradivom iz 
leta 1984, se kot arhivsko gradivo navajajo zaplem- 
be (461). agrarne zadeve (462). nacionalizacija 
(463), razlastitve (464).3 Kmalu zatem smo v arhi- 
vu ta navodila dopolnili in popravili. Pri kategoriji 
gradiva kot je zaplemba ali nacionalizacija se po 
novih navodilih odbirajo samo stvarne zadeve, 
osebne pa po vzorčnem kriteriju. Po sedaj veljav- 
nih navodilih prevzema arhiv pri gradivu naciona- 
lizacij torej le stvarne zadeve, osebne pa se trajno 
hranijo na občini. Ta kategorija gradiva je zato za 
določene občine prevzeta v celoti - stvarne in oseb- 
ne zadeve - za določene pa le deloma. 

Gradivo nacionalizacij, izvršenih po zakonih 
leta 1946 in 1948, je ohranjeno bolj ali manj slu- 
čajno, kadar so bili dopisi ali odločbe poslane v 
vednost posameznim mestnim upravnim organom. 
ali pa predstavljajo del gradiva mestnega podjetja. 
V tem primeru je mestni upravni organ, ki je s po- 
djetjem upravljal, vodil dokumentacijo o nastanku 
in poslovanju podjetja. 

Pri iskanju je potrebno upoštevati še dejstvo, da 
je bilo imetje lahko zaseženo po različnih zakonih 
in v različnih obdobjih. Pri iskanju nam torej po- 
maga vedenje, po katerem zakonu je bilo imetje za- 
plenjeno ali nacionalizirano, ali kateri upravni or- 
gan je upravljal z odvzetim premoženjem. Če so 
zaplenili imetje nemškemu državljanu, je o tem od- 
ločala mestna zaplembna komisija, če so zaplenili 

imetje odsotni osebi, je mestni ljudski odbor izdal 
začasno odločbo o zavarovanju imetja (kot okrožni 
upravni organ). Za izdajo odložbe o zaplembi in 
vodenju zaplembe je bilo pristojno sodišče. 

V fondih mestne uprave so zaplembe imetja, ki 
so bile izvršene na območju mesta. Osnova za za- 
plembo je odlok Avnoja o prehodu sovražnega 
imetja v državno lastnino z dne 21. novembra 
1944. Po tem zakonu je prešlo v državno last imet- 

je Nemškega rajha, nemških državljanov, vojnih 
zločincev in njihovih sodelavcev in imetje pobeglih 
in odsotnih oseb. (4) Izjema so nemški državljani. 
ki so se borili v vrstah partizanske vojske. V okviru 
mesta je bila ustanovljena komisija za zaplembe 
(5), ki je izdajala zaplembne odločbe državljanom 
nemške narodnosti in za imovino Nemškega rajha. 
Komisija je obstajala od leta 1945 do 1946. /a za- 
varovanje in evidenco sovražne imovine in imovi- 
ne pobeglih in odsotnih oseb je bila ustanovljena 
Uprava narodnega imetja pri okrožnem mestu 
Ljubljana, kasneje imenovana Okrožna uprava na- 
rodnega imetja Ol J NI. Imela je naslednje pristoj- 
nosti: 

1. Zavarovalni postopek glede sovražnega imetja 
- zbiranje podatkov na osnovi prijavne tiskovine 

pod naslovom »prijava« na obrazcu št. 2, ki so jih 
izpolnili oz. prijavljali četrtni ali krajevni ljudski 
odbori 

- registracija in popis vse imovine, ki spada pod 
udar odloka Avnoja 

- izdaja začasnih odredb glede imetja manjšega 
obsega na območju mesta 

- izročitev popisanega imetja v upravo deleg- 
atom 

2. /hiranje podatkov o imetju odsotnih oseb in 
imetju oseb, ki so ga okupatorske oblasti prisilno 
odtujile (obrazec št. 2) 

3. Zavarovalni postopek glede sovražnega ime- 
tja, ki jc bilo doslej že zavarovano (z vojaškimi 
oblastmi, OZNO, organi milice) in naknadna izda- 
ja začasnih odredb glede že do sedaj zavarovanega 
imetja. OZNA je bila pooblaščena za izdajanje var- 
nostnih ukrepov glede zavarovanja oseb, proti ka- 
terim je bilo uvedeno preiskovalno postopanje in 
niso bili sojeni po odloku Avnoja z. dne 21. novem- 
bra 1944. (6) 

Vsa uprava ljudske imovine na nivoju mesta 
Ljubljane jc dejansko obstojala le v upravi razlaš- 
čenih ali pa sekvestriranih stanovanj in stanovanj- 
skih premičnin, medtem koje bila uprava glede vse 
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óslale, tj. industrijske, trgovinske, obrtne in druge 
imovine, dodeljena posameznim resornim ministr- 
stvom, kasneje pa oddelkom na nivoju mesta.7 

Gradivo zaplemb, nastalih na osnovi odloka Av- 
noja. 21. novembra 1944 se bolj ali manj v celoti 
nahaja v fondu MLO-premoženjskc /adeve, (IJU - 
468, 41,7 tm). Gradivo je poimensko popisano gle- 
de na različne upravne organe. Posebej so popisane 
zaplembe nemškega imetja, zaplembe M LO Lju- 
bljana, OLO Ljubljana - okolica, OLO Grosuplje, 
Uprava ljudske imovine itd. Del gradiva Uprave 
ljudske imovine, ki obsega okoli 1 tm gradiva, ni 
popisan, obsega pa verjetno predvsem spise, ki vse- 
bujejo splošne podatke, poročila, okrožnice, navo- 
dila. Fond je bil pred leti popisan predvsem zaradi 
upravno-poslovnih namenov in ne znanstvenih. 

Mestna zaplembna komisija je bila pristojna za 
zaplembe nemškim osebam, nemškim optantom in 
za zaplembe nemške imovine (tvrdke, družbe). Za- 
plembe nemškega imetja so bile narejene na osnovi 
popisa z dne 31. julija 1441. Osebam, ki so se ta- 
krat izjavile za nemške državljane, so zaplenili 
imetje. Po tem popisu so za Ljubljano našteli 1702 
osebi.s Poleg teh so upoštevali tudi naknadne 
prijave čclrtnih ali krajevnih narodnoosvobodilnih 
odborov. Spisi vsebujejo odločbo mestne zaplem- 
bne komisije (obrazec št. 10), uradno potrdilo, daje 
določena oseba nemške narodnosti, ki ga je izdal 
KNOO. Večinoma je priložen tudi komisijski za- 
pisnik, kjer sta popis in cenitev zaplenjene imovi- 
ne. Nekajkrat je priložena pritožba obsojenca 
(obrazec št. 1 1), kjer dokazuje svojo slovensko na- 
rodnost, nesodelovanje z Nemci in podobno in spi- 
si sodišč, ki določajo, kaj se bo z imovino zgodilo - 
vrnilo ali zaplenilo. To so dokumenti, ki se pojav- 
ljajo v večini spisov, poleg teh pa so v posameznih 
primerih naslednji dokumenti: spisi oddelka za 
UNI pri vladi LRS, spisi ostalih resorjev LRS, 
mestnih upravnih resorjev itd. 

Gradivo Uprave narodne imovine, ki je imela 
nalogo zavarovanja in evidence zaplenjene imovi- 
ne, se ravno tako nahaja v fondu M LO premoženj- 
ske zadeve. V gradivu, ki je abecedno popisano, 
dobimo podatke o poizvedbah, ki so bile izvršene 
zaradi ocenitve premoženja in ugotovitve, kdo pri- 
de pod udar odloka Avnoja, zapisniki zaplenjenega 
inventarja, seznami obsojencev na zaplembo imet- 
ja, prošnje posameznikov ali podjetij, naj jim dode- 
lijo zaplenjeno imovino, imena posameznikov, ki 
so dobili del imetja in podobno. Uprava je imovi- 
no, ki je ni dala v najem ali prodala, dala različnim 
resornim oddelkom v upravljanje: stanovanja 
Upravi mestnih zgradb in zemljišč, podjetja Oddel- 
ku za industrijo in obrl. trgovine Oddelku za trgo- 
vino in proizvodnjo itd. /ato najdemo dokumenta- 
cijo o upravljanju te razlaščene imovine v teh fon- 
dih. Poleg dokumentacije o upravi le imovine pa se 
v gradivu posameznih oddelkov M LO najde tudi 
dokumentacija o zaplembi in nacionalizaciji, glede 
na način pridobitve te imovine. 

V fondu M LO - industrija in obrl (I..IU - 475. 
35,6 tm) je gradivo o zaplembah v okviru doku- 
mentacije o poslovanju in delovanju državnega 
podjetja. Del fonda (8.1 tm) je podrobno kartoteč- 
no popisan. Popis je razvrščen glede na vsebino. 

tako da do željenih podatkov pridemo z imenom 
podjetja. Ostali fondi mestnih oddelkov (npr. M LO 
Trgovina in obrt) nimajo tako podrobnega popisa. 
zato je gradivo težje, včasih pa nemogoče najti. 

Gradivo o določeni osebi dobimo v različnih 
fondih. Za primer bom navedla brivca iz Ljubljane, 
kateremu je bilo odvzelo premoženje. V fondu 
IVI LO - premoženjske zadeve dobimo naslednje do- 
kumente: uradno potrdilo KNOO, da je oseba 
nemške narodnosti, odločbo mestne zaplembne ko- 
misije (na obrazcu št. 10), njegovo pritožbo, popis 
zaplenjenega inventarja, podatke, kdo je dobil za- 
plenjene predmete in vrednost inventarja, ki jo ima 
sedaj v lasti oddelek za obrt in industrijo. V fondu 
IVI LO industrija in obrt pa dobimo odločbo IVI LO o 
imenovanju delegata za upravo zaplenjene imovi- 
ne, najemno pogodbo med Ml.O in brivcem, ki je 
prevzel brivski inventar, višino najemnine, doku- 
ment o podelitvi brivnice novemu lastniku, sporo- 
čilo Uprave za ljudsko imovino, koliko frizerskih 
obratov je v njihovi upravi, finančno poročilo in 
popis zaplenjenega inventarja. 

Iz. primera je razvidno, da se podatki iz obeh fon- 
dov dopolnjujejo, zalo je potrebno najprej vedeti, 
katere in koliko podatkov iščemo, kadar pa hoče- 
mo dobiti popolno informacijo, ne samo o zaplem- 
bi, pač pa o nadaljnji usodi premoženja, o novih 
lastnikih in podobno, moramo pogledali najmanj 
dva fonda. 

(¡lede nacionalizacij podjetij po vojni je v fondih 
mesta le malo gradiva. O nacionalizaciji, izvedeni 
po zakonu iz leta 1946 (Ur.l. FLRJ, št.98/46) v 
mestnih fondih ni gradiva, ker so bili zanjo pristoj- 
ni zvezni in republiški organi. Nacionalizacija po- 
djetij, izvedena po zakonju iz leta 1948 (Ur.l. 
FLRJ, št.35/48)- poimensko so posamezna nacio- 
nalizirana podjetja navedena v Uradnem listu 1RS. 
št. 18.19 in 31/48 - je delno ohranjena v fondu 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana (LJU - 30. 
115.7 tm)).1' Spisi o nacionalizaciji podjetja se 
lahko nahajajo tudi v okviru fonda IVI LO - indu- 
strija in obrt, če je bilo podjetje pod mestno upravo 
kol del spisov o poslovanju in delovanju podjetja v 
državni lasti. Fragmentarno se spisi nahajajo tudi v 
fondu Ml.O - tajništvo, gradivo pa je urejeno po 
delovodniku in indeksu. 

Nacionalizacija zgradb in zemljišč, izvedena po 
zakonu iz leta 1958 (Ur.l. FLRJ, šl.52/58). je ohra- 
njena v občinskih fondili. Kol sem že omenila, je 
ohranjenost teh fondov zelo različna. Arhiv naj bi 
prevzemal splošne zadeve o nacionalizaciji, kljub 
lemu pa je zbirnih podatkov in poročil o nacionali- 
zaciji malo. Gradivo občine Center hranijo na ob- 
čini, ker arhiv še ni prevzemal občinskega gradiva. 
Gradivo občine Bežigrad je bolj ali manj v celoti 
prevzelo. Ohranjena je prvotna evidenca, ki se je 
vodila s pomočjo šifer in delovodnika. Pregled nad 
gradivom daje le prevzemni seznani, ki ni dovolj 
podroben, da bi lahko poimensko našli gradivo. 
Prav tako je prevzelo gradivo običine Šiška, ki pa 
je bilo prvotno abecedno urejeno. 

Gradivo občine Vič je delno ohranjeno v arhivu, 
delno je óslalo na občini. V arhivu imamo pred- 
vsem splošne zadeve o nacionalizaciji, delno tudi 
osebne zadeve za leta  1959-60. Podobno velja za 
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občino Moste, tako je za leto I960 ohranjeno 
izčrpno poročilo o nacionalizaciji z statističnimi 
podatki. Ohranjene so tudi nekatere odločbe, ven- 
dar nad gradivom nimam pregleda, ker ni evidenc 
in ni jasno, koliko je ohranjeno. Gradiva je za I 
sam fascikcl, na občini pa menda tudi ne najdejo 
gradiva nacionalizacij. 

Za občino Polje je ohranjeno gradivo z delovod- 
nikom. Obsega 1 lascikel za leto 1959 o nacionali- 
zaciji zgradb in zemljišč, ni pa jasno, koliko je to 
gradivo popolno. 

Za občinsko gradivo obstajajo le prevzemni se- 
znami, ker je to novejše gradivo, poimenske evi- 
dence nad gradivom nimamo, razen v redkih pri- 
merih, koje indeks nastal že na občini. 

Ohranjeno pa je gradivo drugostopenjske instan- 
ce v primeru pritožb glede nacionalizacije zgradb 

in zemljišč. Kolikor vem, je to gradivo v celoti 
ohranjeno v fondu 0L0 Ljubljana. 

OPOMBE 
I. Odlok o prehodu sovražniškega imetja v državno svo- 
jino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o 
zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtuji- 
le. Bg, 21. november 1944, Ur.l.DFJ, št.2/45 (objavljeno 
v posebni prilogi Ur.l. SNOSin NVS. št. 6/45).— 2. Za- 
kon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih ze- 
mljišč, Ur.l. 1'I.R.I, št.52/58. — 3. Priročnik za strokovno 
usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gra- 
divom. 1984. str. IOS. — 4. Zaplembna komisija okrož- 
nega mesta Ljubljane je bila ustanovljena poleti 1945. 
Okrajne in okrožne /aplembne komisije so bile ukinjene 
28.12.1946 na podlagi odredbe Predsedstva vlade I.RS. 
— 5. Zakon o zaplembi imovine in o opravljanju za- 
plembe. Ur.l.SNOS in NVS, št. 18/45; člen 30 določa, 
da izdajajo zaplembne odločbe okrajne in okrožne tri- 
članske komisije. Te komisije - v Ljubljani ustanovljene 
avgusta 1945 morajo končati delo tlo 15. septembra 
1945, nato podaljšano do 15. novembra 1945. — 6. 
MI.O Tajništvo. 293. — 7. Zapisnik seje delegatov uprav 
narodne imovine, 30. junij 1945, MI.O premoženjske za- 
deve. št.23,15/45. — X. MI.O premoženjske zadeve, št. 
23.—9. Industrija: živilska, grafična, lesnopredelovalna, 
skladišča, kovinska, tekstilna, kemična, podjetja gradbe- 
nega materiala, usnjarska, sanatoriji in bolnice, radio; 
fond OLO Ljubljana, akc.f. 4. t.e.442, 443. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Beschlagnahmen und Nationalisierungen: das 
Archivgui der Verwaltungsorgane der Stadt Ljubljana 
Tatjana Senk 

Ls wird die Beschlagnahmen und Nationalisierungen 
betreffendes Schriftgut der Verwaltungsorgane im Gebiet 
der Ljubljanaer Gemeinde dargestellt. Im Historischen 
Archiv wird vor allem dasjenige Archivgut aulbewahrt, 
das aufgrund des Erlasses von AVNO.I (Antifaschisti- 
scher Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens) in 1944 und 
aufgrund des Gesetzes zur Nationalisierung aus dem 
Jahre 1958 entstanden ist. Das sieh auf die Beschlag- 
nahmen beziehende aulbewahrte Arehivghul befindet 
sieh im Bestand des Stadt/Volksausschusses, Die Ver- 
mögensangelegenheiten und in den Beständen verschie- 
dener Stadtressorabteilungen. Das Schriftgut im Zusam- 
menhang mit den Nationalisierungen im Jahre 1()58 ist 
unvollkommen aufbewahrt, teils im Archiv und teils in 
den Gemeinden, Die Beschwerden wegen der Gebäude- 
und Grundstücknationalisierungen sind im ganzen im 
Bestand des Bczirks/volksausschusses Ljubljana auf- 
bewahrt. 

Podržavljanje privatne lastnine v fondih 
pravosodnih organov ljubljanske enote 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
žarko Bizjak 

V procesu akumulacije prvotnega socialističnega 
kapitala, ki se je izvajal z. zaplembami in razlasti- 
tvami premoženja, nacionalizacijo in agrarno re- 
formo, so imeli pomembno vlogo tudi pravosodni 

organi; na eni strani sodišča in javna tožilstva in na 
drugi strani, v okviru možnosti, odvetniki. 

Sodišča so v kazenskih zadevah izrekala kazen 
zaplembe premoženja v primerih, ki so bili predvi- 
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tieni v vsakokratnih kazenskih zakonih.1 

V civilnih pravilnih zadevah so sodišča odločala 
v sporih, ko prizadeta stranka toži državne organe, 
ki so sodelovali v postopkih nacionalizacije, razla- 
stitev, zaplembe in agrarne reforme. 

Po pravilih nepravdnega postopka so bila okraj- 
na sodišča udeležena v razlastitvenem postopku 
kol član okrajne oziroma mestne razlastitvene ko- 
misije 1er skrbela za vpise v zemljiško knjigo, ki jo 
vodijo sodišča. Okrožna sodišča so bila udeležena v 
postopku nacionalizacij, in sicer pri ocenjevanju 
vrednosti nacionaliziranega podjetja, določanju od- 
škodnine in vpisu v javni register. 

Svojo vlogo so imela sodišča seveda tudi v sod- 
nem izvršilnem postopku, kjer je šlo za premoženj- 
sko-pravne zadeve. Sledove procesa podržavljanja 
privatne lastnine lahko torej pričakujemo v pre- 
cejšnjem delu gradiva sodišč. V pretežni meri je vse 
to gradivo ohranjeno pri sodiščih, ker ljubljanska 
enota ZAL sodnega gradiva, nastalega po letu 
llM5, še ni prevzemala. Vemo, da Temeljno so- 
dišče v Ljubljani hrani nekaj gradiva o zaplembah 
(gre za gradivo vojaških sodišč, 8 škalel Sodišča slo- 
venske narodne časti 1er okoli 17 lm zaplembnih 
spisov Okrajnih sodišč Ljubljana I in II). 

Nekdanji izvršilni izločitveni seznami in sedanja 
navodila za odbiranje arhivskega gradiva nas opo- 
zarjajo na to, tla gradivo o podržavljanju lastnine 
ne bo ohranjeno v celoti, če so sodišča vestno iz- 
polnjevala naša navodila o odbiranju arhivskega 
gradiva. V kazenskih zadevah se v celoti hranijo le 
spisi za tista kazniva dejanja, za katera je zagrožena 
kazen K) ali več let zapora, kazen zaplembe pre- 
moženja pa se izreka že za kazen treh oziroma 
petih lei (strogega) zapora, torej v zadevah ki so jih 
obravnavala tudi okrajna oziroma občinska sodi- 
šča. Po navodilih za odbiranje arhivskega gradiva 
se izvršilne zadeve izločajo, torej ne moremo priča- 
kovati, tla bo gradivo, ki nas lu zanima, ohranjeno. 
Le zadeve sodnega registra in zemljiške knjige so 
načeloma varne pred izločanjem dokumentarnega 
gradiva. 

V ljubljanski enoti ZAL hranimo v Fondu 
Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani sodni re- 
gister tlo lela 1954 (trgt)vski, obrtni in zadružni re- 
gister), za katerega pa nimamo izdelanega ustrez- 
nega popisa. Precej spisovnega gradiva ni ohranje- 
nega, vendar lahko pričakujemo v njem odločbe o 
nacionalizacijah in vpis novih državnih podjetij. 

V fondu Okrajno sodišče Rakek, ki je delovalo 
otl leta 1945 tlo 1948. hranimo le drobce gradiva, 
med drugim tudi enti škatlo zaplemb-. Gradivo o 
zaplembah je ohranjeno le fragmentarno. Frag- 
mentarnoje ohranjeno tudi gradivo v fondu Voja- 
škega sodišča Ljubljanskega vojnega področja. Ka- 
zen seznamov oseb. ki so bile obsojene pred tem 
sodiščem julija in avgusta 1945, je v fondu še pel 
sodb o gospodarskem sodelovanju z okupatorjem3 

Drugi pravosodni organ, kije sodeloval v proce- 
sih podržavljanja privatne lastnine, je javno tožil- 
stvo. Otl začetkov javnega tožilstva (še v času voj- 
ne) pa vse tlo leta 1945 njegove pristojnosti niso 
bile omejene le na pregon kaznivih dejanj. Javno 
tožilstvo je imelo tudi funkcijo nadzora nad zako- 
nitostjo delovanja državne uprave in pravosodja ter 

skrbelo za pravilno in enako uporabo zakonov. To 
je med drugim pomenilo, daje imelo javno tožil- 
stvo možnost posega - intervencije na katerikoli 
stopnji upravnega ali sodnega postopka, če je me- 
nilo, da se dogajajo nepravilnosti v postopku, ozi- 
roma, da so odločbe državnih organov nezakonite. 

Na območju ljubljanske enote ZAL je del gradi- 
va javnih tožilstev še pri ustvarjalcih, v arhivu pa 
hranimo fond OKROŽNEGA JAVNLGA TOŽIL- 
STVA v Ljubljani, ki pa ni toliko urejen, da bi lah- 
ko uporabljali konkretno gradivo. Z gotovostjo pa 
trdim, tla v fondu je gradivo, ki nas tu zanima. 
Fond je trenutno v fazi strokovne obdelave in zaen- 
krat smt) evidentirali le dve okrožnici iz meseca 
maja in junija 1945, ki opozarjata na pomen last- 
ninjenja in pravilnega delovanja javnega tožilstva 
in državnih organov, ki v tem procesu podržavlja- 
nja sodelujejo. Iz okrožnic je razvidno, da so bile 
nepravilnosti zaradi nejasnosti predpisov in drugih 
vzrokov stalno prisotne. 

Meti organe s področja pravosodja lahko štejemo 
tudi odvetnike. Glede na značaj in funkcijo njihove 
dejavnosti so predstavljali neke vrste nasprotnike v 
procesu podržavljanja privatne lastnine, ker so pač 
zastopali prizadete stranke v kazenskih in civilnih 
pravdnih postopkih pred sodišči in drugimi držav- 
nimi organi. V ljubljanski enoti /AL hranimo v 
štirih fondih odvetnikov (ki imajo dokaj dobre 
popise) zadeve (4), ki se nanašajo na kazenske 
obravnave, v katerih je bila izrečena kazen zaplem- 
be premoženja ter tožbe proti odločbam državnih 
organov, ki so izvajali nacionalizacijo, razlastitve, 
zaplembe in agrarno reformo. Ker arhiv ne hrani 
gradiva vseh odvetnikov, so ohranjene zadeve, ki se 
tičejo podržavljanja privatne lastine, le slučajni 
drobci, ki pa so ravno tako zanimivi in uporabni. 

OPOMBE 
I. Kazen zaplembe premoženja so vsebovali naslednji 
kazenski zakoni: 
- Uredba o vojaških sodiščih / dne 24.5.1944. - 
- Zakon o prepovedi izzivanja narodnega, rasnega in 
verskega sovraštva (velja otl 29.5.1945 do 30.6.1951). 
Ur.l. DI. 1. št. 36/45;- 
- za 4. člen za dejanja označena v I. in 2. členu, če 
imajo le-ta značaj množičnih neredov ali če izzovejo te- 
žje posledice ali če obstoje še druge posebno obtežilne 
okoliščine, ali imajo namen spodkopavati ali slabili te- 
meljne nacionalne pridobitve narodnoosvobodilnega bo- 
ja. - 
- Zakon o kaznivih dejanjih /oper ljudstvo in državo 
(velja otl 1.9.1945 do 30.6.1951 ). Ur.l.DFJ, št.66/45: - 
- za dejanja po 2. točki 2. člena. 
- za dejanja od 1. tlo 13. točke 3 člena. 
- m po 10. členu. 
- Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospo- 
darske sabota/e (velia od 25.4.1945 do 30.6.1951), Ur.l. 
DI'.I. šl.26/45,- 
- Zakon o kaznivih dejanjih /oper uradno dolžnost (sto- 
pil v veljavo 24.10.I94S in velja do 30.6.1951). Uradni 
lisi DFJ.ćtev. 26/45).- 
- /a S. člen (težko kaznivo dejanje zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic, prekoračenja uradnih pravic, 
neizpolnitve aratine dolžnosti, samovoljne zapustitve 
službe in brezvestnega ali nemarnega opravljanja službe):- 
- /a 13. člen (težko kaznivo dejanje jemalnja podkup- 

nine); - 
- /a 2. in 3. odstavek 23. člena (poneverba v službi); - 



34 

- za 2. odstavek 24. člena (nedopustna uporaba urad- 
no zaupanih stvari /aradi špekulacije); - 

- za 27. člen (težko kaznivo dejanje ponarejanja ali 
uničenja uradnega pečata, listine ali spisa): - 

Za vsa ta kazniva dejanja so pristojna okrožna sodišča, 
razen za dejanja iz I. odstavka X. člena, za katera so pri- 
stojna okrajna sodišča. - 
- Zakon zoper splošno ljudsko premoženje ter premo- 
ženje zadružnih m drugih družbenih organizacij (velja 
odl3.10.1948 do 30.6.1951) (zamenjal zakon o varstvu 
splošnega ljudskega premoženja in premoženja pod upra- 
vo države z dne 23.10.1946). Ur.l.FLRJ, št.87/48; 

- za 2. odstavek 5. člena (velika tatvina, poneverba 
ali utajitev, protipravna prisvojitev, uničenje, oško- 
dovanje in prikrivanje splošnega ljudskega premože- 
nja, premoženja zadružnih in drugih družbenih or- 
ganizacij ali zasebnega premoženja, namenjenega za 
družbeno uporabo): - 

- za drugi odstavek 7. člena (goljufija v škodo splošne- 
ga ljudskega premoženja, premoženja zadružnih in 
drugih družbenih organizacij ali zasebnega premože- 
nja, namenjenega za družbeno uporabo); - 

- za 2. odstavek 9. člena (izsiljevanje v škodo splošne- 
ga ljudskega premoženja, premoženja zadružnih in 
drugih družbenih organizacij ali zasebnega premože- 
nja, namenjenega za družbeno uporabo): - 

- za K), člen (razbojništvo m razbojniška tatvina v 
škodo splošnega ljudskega premoženja, premoženja 
zadružnih in drugih družbenih organizacij ali zaseb- 
nega premoženja, namenjenega za družbeno upora- 
bo); - 

- Kazenski zakonik I I.R.I (velja od 1.7.1951 tlo 
30.6.1977): 

- 123. člen (izrek kazni zaplembe premoženja) za kaz- 
niva dejanja zoper ljudstvo in državo: 

- kontrarevolucionarni napad na državno in družbeno 
ureditev (100. člen);- 

- ogrožanje državne celote in neodvisnosti (101. člen);- 
- izpodkopavanje vojaške in obrambne moči države 

(102. člen); - 
- uboj predstavnika ljudske oblasti ali družbene orga- 

nizacije (103. člen): - 
- oborožen upor ( 104. člen.):- 
- vohunstvo (105. člen): - 
- služba v sovražnikovi vojski med vojno ( 106. člen): - 
- pomoč sovražniku med vojno (107. člen); - 
- politično in gospodarsko sodelovanje s sovražnikom 

(108. člen); - 
- sodelovanje pri sovražnem delovanju proti FLRJ 

(109. člen):- 
- beg z namenom sovražnega delovanja (I K), člen): - 
- organiziranje m spravljanje oboroženih skupin, 

posameznikov in materiala v FLRJ (III. člen): - 
- sklenitev pogodbe v škodo FLRJ (112. člen); - 
- uničenje pomembnih objektov narodnega gospodar- 

stva (114. člen):- 
- sabotaža (I 15. člen); - 
- nasilje proti predstavniku ljudske oblasti ali družbe- 

ne organizacije ( I 16. člen);- 
- združevanje zoper ljudstvo in državo (I.-3. točka 

I I 7. člena): - 
- sovražna propaganda (118. člen), zbujanje narod- 

nostne, plemenske ali verske nestrpnosti, sovraštva 
ali razdora (I. in 2. točka I 19. člena);- 

- pomoč storilcu kaznivih dejanj zoper ljudstvo in dr- 
žavo (I 20. člen);- 

- pripravljanje dejanj iz členov 102. 103. 114 (121. 
člen): - 

- posebno hudi primeri kaznivih dejanj zoper ljudstvo 
m državo ( 122. člen): - 

- 134. člen (izrek kazni zaplembe premoženja za kaz- 
niva dejanja; - 

- genocid (124. člen); - 
- vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo (125. 

člen); - 
- vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike (126. 

člen); - 
- vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike ( 127. člen); - 
- organiziranje skupine za izvrševanje genocida m voj- 

nih hudodelstev (128. člen);- 
Kazniva dejanja zoper narodno gospodarstvo: 

- za 3. točko 221. člena (ponarejanje denarja in spra- 
vljanje ponarejenega denarja v obtok); - 

- za 3. točko 222. člena (ponarejanje in uporaba pona- 
rejenih vrednotnic); - 

- za 2. točko 23.3. člena (nedovoljena špekulacija); - 
- za 2. točko 234. člena (kupčevanje z zlatim denar- 

jem, tujo valuto, devizami, plemenitimi kovinami 
ah dragocenostmi): - 

- za 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu): - 
- za 3. točko 240. člena (izpodkopavanje zadruge); - 

- Kazenski zakon SFRJ (velja oil 1.7.1 977 do danes); 
- 140. člen (kazen zaplembe premoženja) se sme izreči 

za kazniva dejanja zoper temelje socialistične samo- 
upravne družbene ureditve in varnost SFRJ: - 

- kontrarevolucionarno ogrožanje družbene ureditve 
(I 14. člen);- 

- priznanje kapitulacije ali okupacije (I 15. člen);- 
- ogrožanje teritorialne celote (I 16. člcn);- 
- ogrožanje neodvisnosti (117. člen): - 
- preprečevanje boja proti sovražniku (118. člen): 
- služba v sovražnikovi vojski (I 19. člen);- 
- pomoč sovražniku ( I 20. člen); - 
- izpodkopavanajc vojaške in obrambne moči (121. 

člen);- 
- umor iz sovražnih nagibov proti SFRJ ( 123. člen); - 
- oborožen upor (I 24. člen);- 
- terorizem (i 25. člen); - 
- uničenje pomembnih gospodarskih objektov (126. 

člen); - 
- sabotaža (127. člen); - 
- vohunstvo (128. člen); - 
- izdaja državnih tajnosti (129. člen); - 
- sklenitev pogodbe v škodo SFRJ ( I 30. člen); - 
- sodelovanje pri sovražnem sodelovanju (131. člen): - 
- pošiljanje in spravljanje oboroženih skupin, orožja 

in streliva v SFRJ (132. člen); - 
- sovražna propaganda ( I 33. člen); - 
- zbujanje narodnostnega rasnega ali verskega sovra- 

štva razdora ali nestrpnosti (1.34. člen): - 
- kršitev teritorialne suverenosti ( I 35. člen); - 
- združevanje za sov razno delovanje ( 136. člen); - 
- pomoč storilcu po storjenem kaznivem dejanju ( I 37. 

člen);- 
- kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanja 

(139. člen);- 
- 156. člen (kazen zaplembe premoženja) za kazniva 

dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo: - 
- genocid (141. člen); - 
- vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo (142. 

člen);- 
- vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike (143. 

člen);- 
- vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike (144. člen); - 
- organiziranje skupine in spodbujanje k genocidu in 

vojnim hudodelstvom (145. člen); - 
- uporaba nedovoljenih bojnih sredstev (I4S. člen):- 
- 173. člen (kazen zaplembe premoženja) za kazniva 

dejanja zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovan- 
skega trga: - 

- za 2. odstavek 164. člena (nelojalna konkurenca v 
zunanje trgovinskem poslovanju); - 

- za 2. odstavek 166. člena (neupravičeno posredova- 
nje ali zastopanje v zunanjetrgovinskem poslova- 
nju);- 
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- za 2. odstavek 167. člena (kupčevanje z zlatim dena- 
rjem, tujo valuio in devizami); - 

- za I.. 2. in 3. odstavek 168. člena (ponarejanje de- 
narja);- 

- za I. in 2. odstavek 169. člena (ponarejanje vrednot- 
nic); - 

- /a 3. in 4. odstavek 172. člena (izdaja nekritega čeka); - 
- 200. člen (kazen zaplembe premoženja) /a kazniva 

dejanja uradnih oseb v zveznih organih /.oper urad- 
no dolžnost: - 

- /a 4. odstavek 174. člena (zloraba uradnega položa- 
ja);- 

- za 2. odstavek 1 75. člena (poneverba v službi); - 
- za 2. odstavek I 76. člena (goljufija v službi): - 
- za I 77. člen (grabež v službi); - 
- za I. in 2. odstavek 179. člena (.jemanje podkupni- 

ne); - 
- za 2. odstavek I 83. člena (izdaja uradne tajnosti); - 
- 237. člen (kazen zaplembe premoženja) za kazniva 

dejanja zoper oborožene sile SFRJ: - 
- za 202. člen (odklonitev sprejema in uporabe oro- 

žja):- 
- za 2. in 3. odstavek 203. člena (napad na vojaško 

osebo, ki opravlja službo); - 
- za 2. in 3. odstavek 214. člena (nepokorščina pri 

vpoklicu v vojaško službo); - 
- za 2. odstavek 215. člena (izmikanje vojaški službi s 

povzročitvijo nezmožnosti zanjo ali s sleparijo): - 
- za 2 I 6. člen (nezakonita oprostitev vojaške službe): - 
- za 3. in 4. odstavek 217. člena (samovoljna odstrani- 

tev in beg iz oboroženih sil); - 
- za 2. in 3. odstavek 223.člena (tatvina orožja ali dela 

bojnega sredstva); - 
- za 2. odstavek 224. člena (izdaja vojaške tajnosti); - 
- za 226. člen (kaznovanje za kazniva dejanja, storjena 

med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti): - 
- za 227. člen (vdaja sovražniku); - 
- za 228. člen (neizpolnitev dolžnosti med bojem); - 
- za 229. člen (samovoljna odtegnitev oil dolžnosti 

med bojem): - 
- za 230. člen (zapustitev položaja proti ukazu);- 
- za 231. člen (predčasna zapustitev poškodovane lad- 

je ali poškodovanega letala);- 
- za 232. člen (prepustitev nepoškodovanih bojnih 

sredstev sovražniku); - 
- za 233. člen (spodkopavanje bojne morale in škodo- 

vanje položaju na bojišču); - 
- za 234. člen (opustitev zavarovanja vojaške enote); - 
- za 235. člen (opustitev sporočila vojaškim organom 

v vojni); - 
- za 236. člen (neizpolnitev dolžnosti pri mobilizaciji); - 

/a kazniva dejanja zoper druge družbene vrednote: 
- za 2. odstavek 249. člena (prepovedan prehod čez 

državno mejo); - 
Kazenski zakon SRS (velja od 1.7.1977 tlo danes): 

- 164. člen (kazen zaplembe premoženja za kazniva 
dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in na- 
ravna bogastva: - 

- za 2. odstavek 130. člena (sklenitev škodljive pogod- 
be); - 

- za 4. odstavek 132. člena (izdaja in neupravičena 
pridobitev poslovne tajnosti); - 

- za 3. odstavek 133. člena (zloraba položaja ali pravic 
odgovorne osebe);- 

- za 2. odstavek 134. člena (poseben primer goljufije); - 
- za 2. odstavek 141. člena (poneverba): - 
- za I. in 2. odstavek 142. člena (grabež);- 
- za 4. odstavek 147. člena (nedovoljena trgovina): - 
- za 3. odstavek I 52. člena (zatajitev davščin in drugih 

družbenih dajatev); - 
- za 1. in 3. odstavek 153. člena (ponarejanje in upo- 

raba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papir- 
jev);- 

Vojaško  eodlsce TI   _-.   1•7•/•« 
Ljubljanu!..•• vojnega   področja "        '«'»'•» 
v  LJubljani. 

LJubljana,   dni   21.avgueta   1945. 

V   Imenu  narodov  Jugoslavije   l 

Vojaško  sodiSce   Ljubljanskega  vojnega  področja  v  LJubljani   Je 
dna   21.avguete   1945.   na   Javni  uetnl   razpravi,   pod   predsedstvom kapetana 
SvlgelJ   Lađa,   ob  sodelovanju  •••••••  Vanlc   Ivana.   majorja  Trbevlc  Duia- 
na,   kapitana  Trcek  Antona,   et.vodnika   Pogačnik   Rajkm,   kot  aodnlkov,   tar 
v  navzočnosti   zapisnikarja   in   Bakratarja  Dr.Avguština  Grđena   In  tožilca 
Ur.Damjan Viktorja, v kuzenakl   etvarl  zoper Ur.Ing.Krofta Mlloéa in to- 
vurlie  radi   aodelovunja   z   okupatorjem,   v  odsotnosti   obdolžencev:   Dr. 
ing.   Krofta  Miloša,   Roasmann  •••1[•,   Schwinger  IHharda,   Dr.Pavlin  Frana, 
Ing.Dracar Oskarja,'  Dr.Pogačnik   Prida*   na   obtožbo  vojaške,s  tožilca  z 
dne   21.8.1945. 

3  o u v  a  •    Leo_ml_,j   |••  Leona  In Helene   roJ.Sponer,   roj .15.5.1910 v 
LJubljani,   pristojen v LJubljano,   oženjen,   ••• nedl.otroka,   rk.vere, 
Slovenec,   z  gimnazijsko  Dature,   ni   bil  vojak,   trgovec,   Clan  upravnega 
sveta  Motvoza,   deležnik  tvrdke   Franc   F..Souvan,   Btan.   LJubljana,   Mestni 
trg  24,   a   premoženjem,   nekaznovan,   na  evobodl. 

o b  •  o d  1   J 

po  61.   14./  in  16./ 
sedetva  AVWiAj-a  i.  ¿jj 

ezl   z  Zakonom vrfltab  kazni   pred- 

ao zaplembo lmoïijuu_a_liatero Je uđelejm. nil. ••••••• jođpe navedeni», 
podjetjih: LK1Ì /Ljubljansku kreditna banka/, Združene papirnice" l'eplros 
Oorjanaln Motvoz  In  Platno./Zaplenijo  se   delnice   In  deleži/. " 

Ka  osnovi   61.   9./   Zakona  o  pobijanju  nedovoljene   spekulacije 
in goepodarake  eabotuže   In na  podlagi  določila  čl.   1./  t.J./ Odloka   o 
prehoda  sovražnega   Imetja  v  državno  Bvojlno,   o  državne»  upravljanju 
imetja   odsotnih  oseb   in   o  zuaegl   imetja,   ki   so ga   okupatorske   oblasti 
prisilno odtujile.   Izdanega  od AVN0J-a  dne  21.11.1944. 

se       z a J?. 1  a  n  1   imovina  pravnih  oaeb  Ljubi janeke   kreditne 
banke   đ.'đ.   v  Ljubljani,   Združenih  papirnic  Vevče   -  Coricane   -  Kejvode 
d.d.  v  LJubljani,   Družbe   Corjana  d.   z  o.z.   v   Ljubljani,   Družbe   Paplruen 
d.z  o.z.  v  LJubljani   ter  družbe  Motvoz  in  Platno  d.d.  v  Croiuplie. v 
koriatdržave. ... 

Smrt  fašizmu svobodo narodu   I 

Zapisnikar   in   sekretar: 

Dr.   Grden Avguštin  1.•. 
Predsednik   -  kapetan 

Svigel.   Ludo  l.r. 

Ceje bila izrečena kazen zapora najmanj 3 leta 
- 185. člen (kazen zaplembe premoženja) za kazniva 

dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje: 
- 166. člen (velka tatvina);- 
- za 167. člen (roparska tatvina); - 
- I 68. člen (rop); - 

_ - za 2.. 3. in 4. odstavek 171. člena (goljufija); - 
Ce je bilo dejanje storjeno v škodo družbenega premo- 
ženja in na zapor najmanj treh let: 

- 205. člen (kazen zaplembe premoženja) za kazniva 
dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila: 

- za 4. odstavek 191. člena (zloraba uradnega položaja 
ali uradnih pravic); - 

- za 2. odstavek 194. člena (izdaja uradne tajnosti); - 
- za I in 2. odstavek 195. člena (jemanje podkupnine); 

- za 2. in 3. odstavek 200. člena (protipravna prilasti- 
tev stvari ob preiskavi ali izvršbi); - 

-za   2.   odstavek   201.   člena  (sodnikova   prekršitev 
zakona); - 

- za 2. odstavek 203. člena (nezakonita oprostitev ob- 
veznega plačila); - 

2. OKRAJNO SODIŠČI-! RAKEK, arh. enote od 220 
do 266; 

3. VOJAŠKO SODIŠČI-: LJUBLJANSKEGA VO.INL- 
CiA OBMOČJA, arh. enote od 7. do 28: 

4. Gradivo o podržavljanju privatnega premoženja je v 
naslednjih odvetniških fondih: 

BOGDAN ŽUŽEK,ODVETNIK LJUBLJANA 
arh. enote: 
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253 Josip I.avrič. Ljubljana 
254 Avgust Jenko in Ana. Ljubljana 
255 Avgust Volk. Ljubljana 

1 56 Loj/a Smerkolj za Vali Busbah, Ljubljana 
257 Antonija Verbajs, Ljubljana 
258 Cisterijanski samostan Stiëna 
VILIJEM KREJČI, ODVETNIK, LJUBLJANA 
arh. enota: 
59 Karel ("••. Ljubljana 
62 ing. Heribert Dei Colt. Avstralija 
64 Margareta Drenig. Ljubljana 
67 Marija Drofenik. Ljubljana 
68 Berta Deter, Ljubljana 
75 Emil Ecker, Ljubljana 
91 Kari Gnidica, Ljubljana 
93 Margit Golob, Ljubljana 
103 Jožica Grosek, Rašpok pri Mariboru in [{milija 

Seniea, Trebnje 
I 14 Kan Jelačin, trgovec, Ljubljana 
I I 7 dr. Adolf Käser. Ljubljana 
122 Marija Klemeneié 
I 52 Josip Kune & CO., Ljubljana 
164 Frančiška Magister, Gunclje 
1X0 Marija Modie. Ljubljana 
182 Frančiška Mravlje. Ljubljana 
196 ing. Franjo Pahernik in Marija. Vuhred 
201 Kan Pezdir, Ljubljana 
209 Špela Pirkmajer, Ljubljana 
218 Rudolf Požlep, Ljubljana 
220 Leopold PriboŠič, LJubljana 
244 Marija Seliškar. Lukovica 
260 Mihael Tischler, Ljubljana 
31 I Mirko Wal Istretten. Ljubljana 
326 Margareta Žemlja. Ljubljana 

FRIDERIK   LUCKMAN, ODVETNIK,  LJUBLJA- 
NA 

arh. enota: 
9 Andrew Gassner, London in LeoGosser, Bistrica pri 

Tržiču 

36 Leopold Weiss. LJubljana 
JOSII'CIRILOBLAK.ODVLTNIK. LJUBLJANA 
arh. enote, 4, 45 do 56 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verstaut I ich ••• tics Privateigentums in den 
Beständen der Justizorgane in Ljubljanaer Einheil 
des Historischen Archivs I ¡ubijana 

Zarko Bizjak 

Im Prozeß der Verstaatlichung des Privateigentums 
haben auch die Justizorgane mitgewirkt. Ihre Zuständig- 
keit in diesem Prozeß wurde mit jedesmaliger Gesetzge- 
bung Festgesetzt. Die Absonderungsanweisungen für das 
Archivgut der Gerichte sind mangelhaft, falls es 
gesschätzt wird, daß dieses Schriftgut den Charakter des 
Archivgutes hat. Das Historische Archiv Ljubljana hat 
noch nicht, außer seltener Ausnahmen, das nach dem 
/weiten Weltkrieg entstandene Schriftgut der Gerichte 
übernommen, gleichfalls hat das Archiv mindestens im 
allgemeinen dasjenige Schriftgut nicht evidentiert, das 
unter Beachtung tier Vorschriften schon längst über- 
nommen werden müßte. Wegen des bekannten Zustand- 
es in den Gerichtshöfen und aus i\cr Instandehaltung 
des im Archiv schon aufbewahrten Archivgutes aus- 
gehend, hat man Angst, daß chis Archivgut. wofür man 
interessiert sich, nicht im ganzen erhalten ist. Die Justiz- 
bestände im Archiv, wenigestens diejenige, die dieses 
Archivgut enthalten sollten, sind leider nicht dermaßen 
geordnet, daß die Verwender einen einfachen Zutritt /um 
Archivgut das sie interessiert, haben würden. Das bedeu- 
tet zugleich, daß die vom Archiv angebotenen Informa- 
tionen h i n isiclil I ich derartigen Archivgut in den Justiz- 
beständen, unvollkommen und vielleicht auch irrefüh- 
rend sind. 

Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih 
zasebnega premoženja v povojnem času na 
širšem območju ljubljanske regije v 
upravnih fondih Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana 
Dušan Bahun 

V zadnjem času se izredno mnogo govori in piše 
o vračanju premoženja, ki je bilo na najrazličnejše 
načine odvzeto državljanom tekom minulih štirih 
desetletij. Navadno je govora o vrnitvi nacionalizi- 
ranega premoženja, čeprav dejansko ne gre samo 
za premoženje, ki je bilo nacionalizirano. Pri tem 
gre za očitno mešanje pojmov, kajti tako avtorji 
raznih člankov na to temo kot tudi neposredno pri- 
zadeti občani večinoma ne razlikujejo med nacio- 
nalizacijo, zaplembo, razlastitvijo ali odvzemom 
premoženja na kaki drugi pravni podlagi, razliko- 
vanje med temi pojmi pa je seveda bistvenega po- 
mena. Občani se v vedno večji meri obračajo na ar- 
hive z vprašanji, kje dobiti podatke o odvzemih 

premoženja v povojnem času. Da bi lahko odgovo- 
rili na vsa ta vprašanja, moramo nujno poznati 
pravne osnove za odvzem premoženja in instituci- 
je, ki so pri tem na kakršenkoli način sodelovale 
oziroma so bile za odvzeme pristojne. 

V omenjenih procesih odvzema zasebnega pre- 
moženja so bili udeleženi tako sodni kot ttidi 
upravni organi. Med upravnimi institucijami na 
regionalnem nivoju je treba v prvi vrsti omeniti 
mestne oz. okrajne ljudske odbore, pozneje pa tudi 
občinske ljudske odbore, ki so v ta namen formirali 
odgovarjajoče organe. Tako so npr. okrajni in 
mestni ljudski odbori sestavili zaplembne komisije, 
ki so morale ob izrekanju zaplemb sestaviti popis 
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in cenitev vsega zaplenjenega premoženja. V po- 
stopku priprave in izvršitve zaplembe je sodelovala 
tudi uprava narodne imovine na ravni okraja oz. 
mesta. V proces agrarne reforme so bile vključene 
na ravni okraja posebne komisije za agrarno refor- 
mo. Tudi pri prvih dveh nacionalizacijah so sode- 
lovale komisije, ki so jih imenovala zvezna oz. re- 
publiška ministrstva z nalogo, da opravijo inventu- 
ro podjetij in primopredajo njihovega premičnega 
in nepremičnega premoženja. Za izvedbo tretje na- 
cionalizacije so bili zadolženi občinski ljudski od- 
bori, ki so preko komisij za nacionalizacijo izvrše- 
vali prevzem najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč. Pri razlastitvah premoženja so bili udeleženi 
okrajni oz. mestni ljudski odbori, ki pa so morali 
izdane akte o razlastitvi obvezno predložiti v potr- 
ditev republiški vladi. 

V nadaljevanju se moramo nujno vprašati, kak- 
šno gradivo najdemo v upravnih fondih za obrav- 
navano problematiko, /a preučevanje zaplemb so 
najvažnejši spisi okrajnih in mestnih zaplembnih 
komisij ter uprav narodne imovine, /a agrarno re- 
formo je gradivo okrajnih komisij za agrarno refor- 
mo ohranjeno zelo fragmentarno, zalo je zanjo nuj- 
no potrebno iskati podatke v arhivskih fondih re- 
publiških ministrstev za kmetijstvo in finance. 
Povsem enako ugotovitev lahko podamo tudi za 
problematiko prvih dveh nacionalizacij, kjer lahko 
največ gradiva dobimo v fondih zveznih oz. repu- 
bliških ministrstev, zlasti ministrstev za industrijo, 
rudarstvo, trgovino in preskrbo 1er finance. Gradi- 
vo o tretji nacionalizaciji najdemo v fondih občin- 
skih ljudskih odborov oz. okrajnih ljudskih odbo- 
rov kot drugostopenjskih organov za odločanje v 
primeru pritožb prizadetih občanov. Gradivo o 
razlastitvah najdemo v arhivskih fondih okrajev oz. 
mest. Pripomniti pa vsekakor moramo, da je iska- 
nje gradiva zelo otežkočeno v primerih, ko se je 
premoženje odtujevalo po delih in to na zelo raz- 
ličnih pravnih temeljih oziroma kadar so oškodo- 
vanci vložili tožbe na sodiščih ali se pritože- 
vali pri upravnih organih. Razvid nad gradivom 
otežujejo tudi pogoste upravnoterilorialne spre- 
membe v preteklosti, novi upravni organi so nam- 
reč k svojemu lastnemu gradivu priključevali tudi 
spise ukinjenih upravnih institucij kot svoje lastne 
predspise. 

Ce se ozremo na poglavitne fonde, ki vsebujejo 
važne podatke o odtujitvah zasebnega premoženja, 
moramo na prvem mestu izpostavili fond Okrajne- 
ga ljudskega odbora Ljubljana - okolica, ki je delo- 
val v letih 1945-1955 in je teritorialno obsegal ve- 
čino obljubljanske regije, po ukinitvi okrajev Gro- 
suplje in Kamnik v letu 1952 paje praktično sam 
obvladoval celotno regijo. V fondu se nahajajo spisi 
okrajne uprave narodne imovine, evidenca sploš- 
nega ljudskega premoženja, spisi in delovodniki 
agrarne reforme, zelo raznovrstne podatke pa naj- 
demo tudi o razlastitvah, sekvestracijah in zaplem- 
bah, pa tudi o najrazličnejših spremembah posest- 
nih stanj na podlagi zemljiškoknjižnih spisov. Za 
območje grosupeljskega okraja najdemo v fondu 
Okrajni ljudski odbor Grosuplje spise agrarne re- 
forme in nacionalizacije ter zaplembne spise s 
seznamom zaplenjenih posestev in oseb, obsojenih 

Vlad« LJudaka Republik« Sloranlja, ob amla«lnl 

upormbl 4.   In 5.ölen» aploanaga ukon» o drlanilh »-oapo- 

dajrakln podjetjih, na podlagi 15.Slana, aajiona o naoloiMV- 

llaaoljl  aaaabnlh goepodarekln podjatlj In r amlalu od- 

loöba vlada Las X dna 19.*aja 1948 lt.5-»al.293» 

o  d 1 •  •  a   , 

da aa podjatja   • i ¡ïlïi'i.'i ¡fi S d'(. .ti", i i'¡  

iarooa T •••••• UlnlatraVra •« lnduatrljo, rudaxatTO In 

alaktrlflkuljo LES. 

Ljubljana 19.••« 1948. 

Gtav.S-aaJc.293A. 

••5 
pooblutlla  jtrvd*«dolk» riada  •, 

0«••»1•1  ••krvtbri 
/Popi t   ••*••#/ 

••., 

na zaplembo imovine. Bogatejše gradivo z omenje- 
no problematiko najdemo v fondu Okrajnega ljud- 
skega odbora Kamnik, katerega gradivo obsega 
praktično vse naštete vrste odtujitve premo- 
ženja, za sam študij obsega le-teh procesov pa so 
silno koristni pripomočki indeksi in delovodniki 
agrarne reforme, zaplenjenih in razlaščenih pose- 
stev ter prenosa napremičnin oz. agrarnih intere- 
sentov. Za fond okraja Kočevje je potrebno reči, da 
imamo nad njegovim gradivom nekoliko slabši 
pregled, boljšega bo mogoče dobiti po končanih de- 
lih preurejanja in popisovanja fonda, ki so trenut- 
no v teku, zagotovo pa je mogoče reči, da obsega 
spise agrarne reforme, zaplemb in nacionalizacij v 
letih 1946-1955. Omeniti pa moramo tudi fond 
Okrajni ljudski odbor Postojna, katerega večina ob- 
močja je danes sicer v pristojnosti Pokrajinskega 
arhiva Koper, vsebuje pa spise komisije za agrarne 
operacije na območju današnje občine Cerknica v 
letih 1947-1954. Za preučevanje odvzemov premo- 
ženja na mikronivoju najdemo ustrezno gradivo 
tudi v fondih krajevnih ljudskih odborov, ki so do- 
bivali sodbe oz. odločbe višjih sodnih in upravnih 
instanc v vednost. S pojavom občin kot novega 
upravnega organa v letu 1952 in še zlasti z uvedbo 
novega komunalnega sistema v letu 1955 pa se je 
tozadevno gradivo pričelo koncentrirali tudi v fon- 
dih občinskih ljudskih odborov, ki nam lahko nu- 
dijo še zlasti dokaj kompletno podobo tretje nacio- 
nalizacije v letu 1958. za izvedbo katere so bile po 
novi zakonodaji pristojne občine. 

S tem bi bila v bistvenih potezah podana slika 
gradiva o odvzemih premoženja na obravnavanem 
območju. Pri tem pa seveda ne smemo prezreti 
povezave odnosa med arhivi in iskalci informacij s 
splošnim odnosom družbe do arhivov in njihove 
dejavnosti. Na tem področju je marsikaj že nepre- 
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klicno zamujenega, kar seveda v precejšnji men 
onemogoča arhive, da bi lahko hitro in kvalitetno 
odgovorili izzivom časa 1er s tem prispevali k raz- 
reševanju te danes tako aktualne problematike. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dus Archivgui betreffs der Zwangsabnahmen des 
Privateigentums in der Nachkriegszeil im breiteren 
Gebiet der Ljubljanaer Region in den 
Verwaltungsbestündcn <k's Historischen Archivs 
Ljubljana 

Dušan Bahun 

Die Aktualität tier Problematik fordert von den Archi- 

ven immer größere Belastungen im Zusammenhang mil 
dem Registraturgut betreffs der Zwangsvermögensabna- 
hmen nach dem Krieg. Um das entsprechende Schriftgut 
finden zu könen, müssen wir dringend von der damals 
gültigen Gesetzgebung und den in diesen Prozeßen mit- 
wirkenden Institutionen ausgehen. Die Verwaltungsinsti- 
tutionen auf regionaler Ebene haben /u dieser Absicht 
spezielle Kommisionen formiert, Das entsprechende 
Archivgut ist in den Beständen der Gemcindc-und Bez- 
irksvolksausschüßen zu finden, und im Zusammenhang 
mit den ersten zwei Nationalisierungen und der Agrarre- 
form jedoch vor allem in den Beständen der zuständigen 
Republik- und Bundesinstitutionen, Ein Bild von den 
Zwangsabnahmen auf Lokalebene hielen uns auch 
die Bestände tier Ortvolksausschüßen, in tienen die Ab- 
schriften der Bescheiden von höheren Gerichst- und Ver- 
waltungsinstanzen aufbewahrt werden. 

Arhivsko gradivo • prisilnih odvzemih 
premoženja v fondili Enote za Gorenjsko 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
Mija Mravlja 

V zadnjem času se je v zgodovinskih arhivih 
izjemno povečalo število zahtevkov za arhivsko 
gradivo o povojnih prisilnih odvzemih zasebnega 
premoženja. Cire za zaplembe, agrarno reformo, 
nacionalizacije in razlastitve v ožjem pomenu. Vsi 
ti odvzemi pa so v najširšem smislu razlaslive in 
zato v fondih mnogokrat prihaja do napačnih po- 
imenovanj, še največkal kar vse skupaj imenujejo 
zaplemba. Zalo je treba biti pri iskanju spisov zelo 
previden in npr. tudi nacionalizacijo iskati pod za- 
plembo ipd. 

Najsplošneje lahko rečem, da je arhivskega gra- 
diva o prisilnih odvzemih veliko, vendar v najraz- 
ličnejših fondih - za nekatere še ne vemo in mis- 
lim, da bomo še dlje časa odkrivali arhivske fonde, 
kjer je mogoče pričakovati in tudi najti tovrstno 
gradivo. 

Lnota za Gorenjsko Zgodovinskega arhiva Lju- 
bljana pokriva območje štirih gorenjskih občin: Je- 
senic. Kranja. Radovljice in Tržiča. Največ gradiva 
o povojnih prisilnih odvzemih je gotovo ohranje- 
nega v upravnih fondih na vseh ravneh, od krajev- 
nih do republiških. 

Na območju Lnote za Gorenjsko so v preteklosti 
delovali trije okrajni ljudski odbori: 

-Okrajni ljudski odbor Kranj do leta 1962. 
- Okrajni ljudski odbor Tržič le kratek čas 
- Okrajni ljudski odbor Jesenice oziroma Rado- 

vljica do leta 1955. 
Za te tri okrajne ljudske odbore veljajo naslednje 

ugotovitve: 
L Arhivsko gradivo Okrajnega ljudskega odbora 

Tržič ni ohranjeno, verjetno paje delno spojeno z 
arhivskim gradivom Mestnega ljudskega odbora 
Tržič. 

2. Arhivsko gradivo Okrajnega ljudskega odbora 
Jesenice oziroma Radovljica o prisilnih odvzemih. 

ki je imelo pred urejanjem skupni naslov narodna 
imovina, je razvrščeno v naslednje skupine: 

- splošno o narodni imovini 
- zaplembe 
- agrarna reforma 
- nacionalizacija 
- razlaslive, pri last i t ve, priposestvovanja 
- promet z zemljišči 
- vojna škoda, repatriacije 
- vojni dobiček. 
Skupina zaplembe vsebuje 163 zadev. Slo naj bi 

za zaplembe v industriji, gradbeništvu, obrti, kme- 
tijstvu, trgovini, gostinstvu, komunali, stanovanj- 
skem gospodarstvu, bančništvu, zavarovalništvu, 
zdravstvu, socialnem in otroškem varstvu, pravo- 
sodju ter pri privatnih osebah. Gradivo sega v glav- 
nem do leta 1949, zagotovo pa ne gre le za zaplem- 
be, ampak tudi za druge razlastitve. Skupina agrar- 
na reforma obsega le IS zadev, med njimi je le ena 
poimenska, iz lela 1948. Tudi skupina nacionali- 
zacije obsega le 18 zadev, v spisih pa bi se našla 
komaj kakšna odločba. Skupina razlastive. prilasti - 
Ive. priposestvovanja vsebuje 52 zadev. 

Na splošno lahko rečemo, ila je v fondu Okrajni 
ljudski odbor Jesenice oziroma Radovljica, ki je 
obsegal današnji občini Jesenice in Radovljica, zelo 
malo gradiva o prisilnih odvzemih, le 251 zadev, v 
glavnem pa so vse združene v skupini zaplembe. 
Ker sega fond le do leta 1955. v njem seveda še ni 
zadev, ki so nastale kot posledica zakona o nacio- 
nalizaciji najemnih zgradb leta 1958, ko so bila na- 
cionalizirana gradbena zemljišča in najemne stano- 
vanjske hiše. 

3. V fondu Okrajni ljudski odbor Kranj obsega 
t.i. narodna imovina I I škalel. otl tega 6 škatel raz- 
novrstnih razlastitev. Zadeve so urejene po strogi 
abecedi, vsebujejo pa odločbe, pritožbe popise ne- 
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premičnin in inventarja in podobno. Vendar se spi- 
si čeprav so okrajni in bi morali zajemati eelo Go- 
renjsko, nanašajo le na območje današnje občine 
Kranj, le peščica spisov je za območje Tržiča in 
Škofje loke. Zagotovo pa je precej spisov o raznih 
razlastitvah tudi v t.i. spisih po letu 1955, saj so bili 
skoraj vsi postopki zelo dolgotrajni. 

Meti fondi, ki so nastali na ravni občine, lahko 
ugotovimo, daje z gradivom o prisilnih odvzemih- 
daleč najbogatejši fond Skupščina občine Kranj. 
Gradivo je tlo nedavna hranila premoženjsko- 
pravna služba Občine Kranj, ki je kol samostojna 
organizacijska enota pri Občinskem ljudskem od- 
boru Kranj nastala 1. januarja 1960. Zbirka je za- 
gotovo nastala ob začetku delovanja te službe ali 
ob ukinitvi okraja Kranj, z združitvijo občinskega 
in okrajnega gradiva premoženjsko-pravnih služb, 
saj se nekatere zadeve v gradivu podvajajo. 

Tudi količinsko je ta serija spisov kar obsežna, 
saj obsega 102 škatli oziroma 5.571 zadev. Abeced- 
no je razdeljena na 25 skupin in sicer: 

• - agrarna reforma 
H - zaplembe 
C - nacionalizacije do leta 1948 
C - nacionalizacija najemnih zgradb in poslov- 

nih prostorov, ki vsebuje tudi potrdila, da zemljišča 
niso bila nacionalizirana 

I) - nacionalizacija gradbenih zemljišč, ki vsebu- 
je tudi spise o pravici uporabe 

I'- kmetijski zemljiški sklad 
F - viničarski odnosi (skupina ne vsebuje nobe- 

nega spisa) 
( I - razlastitve 
11 - pri last ilve 
I - agrarne skupnosti 
.1 - agrarni interesenti 
K - dodelitev zemljišč iz družbene lastnine za 

gradnjo hiš 
I. - dodelitev zemljišč in stavb v upravo ali uži- 

vanje socialističnemu sektorju 
M - prodaja hiš iz družbene lastnine 
N - prodaja zemljišč iz družbene lastnine 
O - nakup nepremičnin iz. družbene lastnine 
I' - menjava nepremičnin 
K - odobritev prometa z nepremičninami prav- 

nim osebam socialističnega sektorja 
S - zakup zemljišč 
Š - evidenca družbene lastnine 
T - arondacije in komasacije zemljišč 
D - vključitev in izločitev nepremičnin iz druž- 

bene lastnine po uredbi o vknjižbi lastninske pravi- 
ce na državnih nepremičninah, po predpisih o za- 
drugah, telesnovzgojnih in gasilskih društvih, z raz- 
družitvami solastnin, z izročilom in darilnimi po- 
godbami ter dediščinami 

V - opustitev lastnine (derelikcija) na zasebnih 
nepremičninah 

Z - razne zadeve, ki niso zajele od • do Z in spi- 
si, ki se odstopijo v obravavo drugim pristojnim or- 
ganom 

/. - splošna navodila in pojasnila v zvezi z zade- 
vami v okviru arhivskih znakov 33/Ad do 33/Žd 
(skupina ne vsebuje nobenega spisa) 

II gradivu je izdelan podroben popis, ki ga je iz- 
delala   že   premoženjsko   pravna   služba   občine 
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Kranj. 
Za današnjega uporabnika lega arhivskega gradi- 

va so najbolj zanimive naslednje kategorije: 
- agrarna reforma (7 škatel =313 zadev) 
- zaplembe (4 škalel = 283 zadev) 
- nacionalizacija do leta 1948 (2 škatli = 99 za- 

dev) 
- nacionalizacija najemnih zgradb (16 škatel = 

580 zadev) 
- razlastitve ( I 5 škatel, od tega 4 škatle za letališ- 

če Brnik = 104 zadeve) 
V premoženjsko-pravnih spisih občine Kranj pa 

je najti skoraj izključno le zadeve z območja današ- 
nje občine Kranj. Če je serija nastala tudi iz okraj- 
nega gradiva, kje so torej spisi območja Jesenic. 
Radovljice in Tržiča? Verjetno je, da so po ukini- 
tvi kranjskega okraja spise premoženjsko-pravne 
službe izročili pristojnim občinam, ne vemo pa, 
kaj se je tam zgodilo z. njimi, saj pri jeseniški, 
radovljiški in tržiški občini tega gradiva še nismo 
prevzeli. Po informaciji ene izmed strank nekakšna 
zbirka spisov o prisilnih odvzemih pri Občini Jese- 
nice obstaja, vendar stranka ni dobila gradiva niti 
na vpogled. 

Tretji vir za gradivo o povojnih prisilnih odvze- 
mih v regionalnih arhivih so fondi krajevnih ljud- 
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skih odborov. Uradniki na njih so bili dovolj vestni 
za shranjevanje raznih spisov in bolj kot je fond še 
nedotaknjen, več tovrstnega gradiva je najti v njem. 
Tu mislim predvsem na obsežne serije spisov. Višji 
upravni organi in sodišča so namreč tudi na krajev- 
ne ljudske odbore kjer je bilo napr. zaplenjeno po- 
sestvo, pošiljali odločbe o zaplembah in agrarni re- 
formi ter sklepe o vpisu v zemljiško knjigo. Kra- 
jevni ljudski odbori so take dokumente največkat 
shranili med spise ali pa v skupino gradiva, ki sojo 
poimenovali narodna imovina. 

Nasprotno pa v fondih mestnih ljudskih odborov 
skoraj ni najti gradiva o narodni imovini, še manj o 
prisilnih odvzemih. 

Od fondov, kijih hranimo, lahko upoštevamo še 
okrajna javna tožilstva, ki tudi vsebujejo nekaj gra- 
diva o prisilnih odvzemih. 

Omenila sem le fonde, ki jih v gorenjski enoti 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana že hranimo, pre- 
vzetega pa še nimamo gradiva sodišč in zemljiške 
knjige, kjer bi moralo biti še obilo gradiva. 

Arhivsko gradivo o zaplembah, agrarni reformi. 
nacionalizacijah in razlastitvah lahko torej priča- 
kujemo v naslednjih fondih: 

- okrajni ljudski odbori - premoženjsko-pravna 
služba 

- skupščine občin - premoženjsko pravna služba 
- krajevni ljudski odbori - narodna imovina, spi- 

si 
- okrajna in višjestopenjska sodišča - pod ozna- 

kami /p. tudi Zap, I. (i. Gž, (¡r. ON. Ro. Rg, I/. 
- zemljiška knjiga pri sodiščih - zbirka listin 
- okrajna in višjestopenjska javna tožilstva - pod 

oznakami Rg, (i, (ir, ON 
- državna gozdna gospodarstva - predvsem gra- 

divo o agrarni reformi 
- katastrski urad 
- ministrstva: za kmetijstvo, gozdarstvo, lesno 

industrijo, finance 
- zvezni in republiški uradni listi - obvestila o 

začetku zaplembnega postopka, pozivi upnikom 
ob zaplembnem postopku, seznami zaplemb ipd. 

Ob vsem tem pa je tudi mogoče, da za kakšen 
zahtevek nikjer ne bomo našli nikakšrnega gradiva. 
• zdi se. da gradivo o prisilnih odvzemih ni bilo na 
kakršenkoli način valorizirano, ampak seje ob po- 
gosti uporabi in dolgotrajnih postopkih, ki so traja- 
li tudi 20. let. enostavno kam založilo, večkrat tudi 
v kak kasnejši spis. 

/USSAMMI;NI
;
ASSUN(¡ 

Das Zwangsabnahmen des Privateigentums 
betreffende Archivgut in den Beständen des Historischen 
Archiv Ljubljana — die Einheil fürOberkrain 

M ¡ja Mravlja 

Das Archivgut im Zusammenhang mit tkn Vermö- 
genszwangsabnahmen, das in der Einheit fürOberkrain 
des Historischen Archivs Ljubljana aufbewahrt wird, ist 
vor allem in den Verwaltungsbcständen auf der Bezirks-, 
Gemeinde- und Ortsebene enthalten. Im Beitrag werden 
ausführlicher die Bestände, die Menge und die Ordnungs- 
weise angegeben. Außer in den Verwaltungsbcständen ist 
(las Zwangsabnahmen bet reifende Archivgut auch in den 
Beständen der Staatsanwaltschaften, Gerichte, Grund- 
bücher, Waldwirtschaften und auf höherer Stufe in den 
Ministerienbeständen zu finden. 

Sledovi o zaplembah, agrarni reformi in 
nacionalizaciji premoženja v arhivskem 
gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor 
Peler l'a vel Klasinc 

Svoj prispevek sem razdelil na štiri dele. V pr- 
vem delu obravnavam arhivsko gradivo o zaplem- 
bah, agrarni reformi in nacionalizaciji premoženja, 
ki ga hranimo v Pokrajinskem arhivu Maribor v 
Referatu za gradivo pravosodja. Pri tem moram 
povedati, da v mariborski arhiv v eeloti tega gradi- 
va od ustvarjalcev nismo prevzeli. Drugi del pri- 
spevka namenjam opisu arhivskega gradiva, ki se 
hrani v našem arhivu v Referatu za gradivo uprave. 
Tretji del prispevka usmerjam na pregled nekaterih 
vzorčno izbranih konvolutov spisov, ki so nastali v 
zvezi z zaplembami premoženja. V četrtem delu 
želim opozorili na druge fonde, kjer je pričakovati, 
da se bo našlo arhivsko gradivo, ki se neposredno 
nanaša na obravnavano problematiko. 

Opozoril bi rad na določene arhivistične proble- 
me, s katerimi se srečujemo pri svojem delu arhiv- 
ski strokovni delavei v Sloveniji, (ire za vprašanje 
dejanske ohranjenosti arhivskega gradiva posamez- 

nih ustvarjalcev z oziram na količino in za vpraša- 
nje o izdelanih informativnih pomagalih v arhivih 
ali pa tistih informativnih pomagalih, ki so nastala 
pri ustvarjalcih arhivskega gradiva. 

Predvsem me seveda zanimajo vprašanja, kaj vse 
vsebujejo konvoluti spisov in ali je bilo iz teh spi- 
sov v preteklosti po kakršnih koli navodilih že od- 
brano kakršnokoli gradivo. Kdo so bili ustvarjalci - 
avtorji posameznih spisov in kakšen registratumi 
retí je vpeljan. Odprlo ostaja vprašanje, v katerih 
fondih bi še bilo možno najti sledove o zaplembah, 
agrarni reformi in nacionalizaciji premoženja v na- 
šem arhivu. Pregled seznama arhivskega gradiva v 
Referatu za gradivo pravosodja po letu 1850 v Po- 
krajinskem arhivu v Mariboru nam nudi sliko o 
pomembnem gradivu, ki se nanaša na problemati- 
ko povojnih odvzemov oziroma zaplemb premo- 
ženja, agrarne reforme in nacionalizacije. Podatke 
mije posredovala arhivistka banica Ogrizek. 
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MARIBOR 
Za mesto Maribor in njegovo okolico je bilo v 

Pokrajinski arhiv Maribor prevzeto odgovarjajoče 
arhivsko gradivo Okrajnega sodišča Maribor s ka- 
zenskimi spisi, šiframi K. Ks za dobo od leta 
1945-1950. Gradivo je bilo arhivu predano brc/ 
pripadajočih vpisnikov in imenikov. 

Izvršilni spisi tega sodišča .1 oz. I, kot oblika in 
šifra, so seveda s tega področja vsekakor najbolj 
izrazit historičen vir za iskanje podatkov glede raz- 
lastitev oz. zaplemb. Ohranjeni so spisi za čas od 
leta 1945-1950 z opombo, da so bili mariborskemu 
arhivu predani tudi vpisniki. 

S tem se pregled seznama arhivskega gradiva, ki 
ga hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru in smo ga 
prevzeli iz sodišča v Mariboru, konča. 

Povedali moram, da se v našem arhivu pripra- 
vljamo, da bomo še V letošnjem letu ali pa v prvih 
mesecih naslednjega leta, prevzeli arhivsko gradi- 
vo mariborskega sodišča, in sicer: 

A) Sodišče narodne časti (SNČ) za leto 1945, ki 
je s svojo pristojnostjo pokrivalo Maribor. Ptuj. 
Mursko Soboto, (¡ušlanj, Dravograd, Ormož, Len- 
davo in Radgono. Skupno je gradiva okoli 5 teko- 
čih metrov, ohranjeni so vpisniki, vsaj za nekatere 
kraje (Maribor. Ptuj). 

P) Vojaško sodišče za leto 1945 v obsegu 0.2 te- 
koča metra s spisi od št. I do 1 546 ter z ohranjenim 
imenikom 

C) Zaplembni spisi za leta 1945-1449: za leto 
1945 297 spisov, za leto 1946 2519 spisov, za leto 
1947 2943 spisov, za leto 194S 2670 spisov, za leto 
1949 384 spisov, ter nekaj arhivskega gradiva za 
leto 1950 ilo 1961. 

MURSKA SOBOTA 
/a Mursko Soboto imamo v Referatu za gradivo 

pravosodja ohranjene kazenske spise, šifre K, Ks za 
leta od 1945 do 1950. Ohranjeni so tudi zaplem- 
bni spisi Okrajnega sodišča v Murski Soboti s šifro 
/p za čas od leta 1945 tlo 1947. Interesantno je, da 
seje posebej ohranilo 25 spisov razlastitvenih za- 
dev iz Okrajnega sodišča v Murski Soboti za leto 
1947 in 1948. 

Izvršilne zadeve, ki nosijo tukaj oznako 1 in ne .1, 
so predane mariborskemu arhivu za čas od leta 

I 946 do 1950. Predani so bili tudi vpisniki. 

SLOVENSKA BISTRICA 
/a Okrajno sodišče Slovenska Bistrica so se 

ohranili kazenski spisi K, Ks. za leta 1946 do 1956 
in Izvršilni spisi šifre I za čas od leta 1946 do 1950 
z odgovarjajočimi vpisniki. 

GORNJA RADGONA 
/ območja Gornje Radgone smo v Pokrajinski 

arhiv Maribor do sedaj prevzeli kazenske spise fon- 
da Okrajno sodišče Gornja Radgona. Pri teh lahko 
opazimo poleg šifer K in Ks tudi Ksp (pomilosti- 
tve), za čas od leta 1945 do 1950. Vpisnik in ime- 
nik sta ohranjena in predana arhivu samo za leto 
1945. 

Drugi vir, ki priča o rezultatih postopka zaplem- 
be oz. razlastitve, so tudi spisi o vrnitvi volilne pra- 
vice z oznako Sp in so ohranjeni za čas od leta 

1946 do 1947 in to brez vpisnikov. 
Spisi izvršilnih zadev iz Okrajnega sodišča v 

Gornji Radgoni so ohranjeni v mariborskem arhi- 
vu za čas od leta 1945 do 1950, skupaj z. odgovarja- 
jočimi vpisniki. 

Povedati moram, da arhivskega gradiva sodišč v 
Lendavi, Slovenj Gradcu in Lenartu, kjer so sledo- 
vi o razlastitvah in odvzemih premoženj po letu 
1945, v naša arhivska skladišča še nismo prevzeli. 

Postavlja se vprašanje, če se zaradi aktualnosti 
tega arhivskega gradiva, predvsem planirane dena- 
cionalizacije, ne bi bilo smotrno dogovoriti o tem. 
da bi to arhivsko gradivo še nekaj časa ostalo na so- 
diščih, torej tam. kjer je nastalo in kjer se bodo po- 
stopki denacionalizacije po vsej verjetnosti tudi od- 
vijali. 

/animati nas morejo tudi sledovi o zaplembah 
premoženja v ohranjenem arhivskem gradivu v Re- 
feratu za gradivo uprave mariborskega arhiva. Sam 
se tukaj ne lotevam razprave o dejanskih upravnih 
odločbah, ki so se nanašale na zaplembe premože- 
nja ter so nastale na osnovi odloka /\vnoja iz leta 
1944. Ne dotikam se zakonodaje, na osnovi katere 
so se formirale mestne zaplembne komisije po letu 
1945. 

Podal bi rad samo seznam arhivskega gradiva oz. 
naštel fonde, ki jih hranimo v Referatu za gradivo 
uprave v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Podat- 
ke mije posredoval arhivski svetnik Antoša Lesko- 
vec. 

Če sumiramo fonde, lahko v prvem sklopu govo- 
rimo o arhivskem gradivu z. opisanimi kategorijami 
gradiva, ki je nastalo v okrajnih oziroma mestnih 
zaplembnih komisijah. 

Te komisije so v glavnem delovale v letu 1945 in 
1946. Njihovo delovno območje je obsegalo mesto 
Maribor z delitvijo na Mestno zaplembno ko- 
misijo v Mariboru (ohranjenih je 3976 zadev z iz- 
delano kartoteko - podatek I. Vred), ter Okrajno 
zaplembno komisijo Maribor- levi breg. 

Vse komisije so delovale v letu 1945 in 1946 
(ohranjenih je 10384 zadev in spisi novih lastnikov 
v 10962 zadevah - podatek I. Vred) 

Poleg teh se v mariborskem arhivu hrani arhiv- 
sko gradivo Okrajne zaplembne komisije za Dolnjo 
Lendavo za leti 1945 in 1946. ki pa je le delno 
ohranjeno. Ohranjeno jc tudi arhivsko gradivo 
Okrajne zaplembne komisije v Ljutomeru in 
Okrajne zaplembne komisije v Gornji Radgoni, 
vendar le-tc samo delno. 

Drugi sklep arhivskega gradiva, ki priča o za- 
plembah premoženja, so sumirani fondi Uprave 
narodne imovine. 

Med le sodijo predvsem Okrožna uprava narod- 
ne imovine Maribor za leti 1945 in 1946. Tu so 
ohranjene odločbe okrajnih in mestnih zaplembnih 
komisij. Gradivo Okrajne uprave narodne imovi- 
ne je ohranjeno tudi za mesto Slovenj Gradec, k tej 
je priključen tudi okraj Dravograd oziroma Preva- 
Ije za leti 1945 in 1946, vendar ne v celoti. 

Nadalje je potrebno dodati ludi to, da so razlasti- 
tve po zakonu o agrarni reformi iz lela 1945 in po 
zakonu o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega 
ljudskega premoženja iz lela 1953 pustile sledove v 
drugih arhivskih fondih: 
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V fondu Okrajne komisije za agrarno reformo 
Maribor, ki je bila pristojna tudi za okolieo mesta, 
je ohranjeno gradivo za čas od leta 1945 do leta 
1961. 

V mariborskem arhivu hranimo tudi gradivo 
Okrajne komisije za agrarno reformo mesta Ptuja 
za čas od leta 1945 do 1961 z 1795 zadevami v ob- 
segu 8 tekočih metrov. Gradivo Okrajne komisije 
za agrarno reformo za mesto Murska Sobota je 
ohranjeno za čas od leta 1945 do 1961 ter arhivsko 
gradivo Okrajne komisije za agrarno reformo mesta 
Lendave, ki paje le delno ohranjeno za isto časov- 
no obdobje. V času od leta 1945 do 1961 sta delo- 
vali tudi okrajni komisiji za agrarno reformo v 
Ljutomeru in v Gornji Radgoni, za kateri pa ima- 
mo ohranjenega le nekaj gradiva. 

Med arhivskim gradivom vseh naštetih komisij 
je možno najti tudi razne zaplembne spise ali spise 
okrajnih komisij za zemljiški sklad. 

Nacionalizacijo najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč po zakonu iz leta 1958 lahko zasledimo v 
arhivskem gradivu fonda z naslovom Okrajna ko- 
misija za nacionalizacijo stanovanjskih in poslov- 
nih prostorov ter gradbenih zemljišč mesta Mari- 
bor in njegove okolice. 

Ta komisija je delovala v času od leta 1958 do 
leta 1961. pri čemer paje treba posebej poudariti, 
da so v gradivu tudi pritožbe na odločbe občinskih 
komisij. Gradiva je 4.5 tekočih metrov, izdelana je 
abecedna kartoteka (podatek 1. Vrecl). 

Pregled vzorčno izbranih konvolutov spisov v 
zvezi z zaplembami premoženja nam lahko nudi 
nekaj ugotovitev. Konvoluti spisov obsegajo časov- 
no dolgo dobo. Nekateri spisi se vlečejo vrsto let, 
od leta 1945 pa vse tja do okoli leta 1955. V kon- 
volutih spisov, ki obravnavajo zaplembo premože- 
nja se nahajajo spisi mnogih različnih ustvarjalcev 
-avtorjev. 

/a primer naj naštejem avtorje spisov v zadevi 
razlastitve lekarnarja iz Slovenske Bistrice: 

L Okrajni odbor OF z dne I..8.1945, 
2. Odsek za upravo narodne imovine z. dne 

4.7.1945. 
3. Okrajna zaplembna komisija Maribor - desni 

breg ; odločba 
4. Okrajni odbor OF - odsek za narodno imovi- 

no iz leta 1945. 
5. Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev 

in njihovih pomagačev za Slovenijo, Ljubljana iz 
leta 1945, 

6. Sodišče v Slovenski lustrici 
7. Okrajni odbor Slovenska Bistrica, uprava na- 

rodne imovine, 1946, 
8. Komisija za odpravo narodne imovine pri 

Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta, 1946. 

9. Javno tožilstvo v Mariboru, 1946, 
K). Pritožba žene iz. leta 1945. Obtoženec ni bil 

Nemec, ampak Hrvat in ni pobegnil, ampak je v 
nemškem taborišču terse leta 1945 še ni vrnil. 

1 I. Mestni narodnoosvobodisveta, 1946, 
9. Javno tožilstvo v Mariboru. 1946. 
K). Pritožba žene iz leta 1945. Obtoženec ni bil 

Nemec, ampak Hrvat in ni pobegnil, ampak je v 
nemškem taborišču terse leta 1945 še ni vrnil. 

I 1. Mestni narodnoosvobodilni odbor Slovenska 
Pistrica, odsek za narodno imovino, 1945, 

12. Predsedstvo vlade Ljudske republike Slove- 
nije, oddelek za upravo narodnega imetja Ljublja- 
na, 1945 in 1946, 

13. Okrajni odbor OL Ptuj iz leta 1945, ko iščejo 
prisilnega upravitelja 

14. Ministrstvo za ljudsko zdravje 
15. Uprava državnih lekarn, ker je šlo za za- 

plembo lekarne, 
16. Izvršilni odbor, Rajonski narodni odbor 

Maksimir v Zagrebu, glede prisilnega upravitelja. 
V nekaterih spisih v zvezi z zaplembami premo- 

ženja lahko preberemo tudi nekaj generalnih ugo- 
tovitev, ki nas morejo zanimati: oblike raznega 
poizvedovanja, pri čemer je šlo za vprašanja, ali se 
je obtoženec deklariral za Nemca pod okupacijo ali 
ne »ker je to edino merodajno za odločitev« in če je 
morebiti kot Nemec aktivno sodeloval v NOB. 

V zvezi z izdanimi sklepi o zaplembah premože- 
nja pa lahko brez posebnih težav ugotovimo, da je 
bil sklep o zaplembi deležen neverjetno širokega 
informiranja. 

Sklep o zaplembi je bilo potrebno poslali: 
1. obsojencu ali skrbniku 
2. Oddelku za upravo ljudske imovine pri Pred- 

sedstvu Ljudske republike Slovenije, 
3. Okrožni upravi narodne imovine, 
4. Okrajni upravi narodne imovine, 
5. Okrajni upravi narodne imovine, posebej Ko- 

misija za zaplembe, 
6. Zemljiški knjigi, 
7. Katastrski upravi, 
8. Občinskemu ljudskemu odboru, finančnemu 

odseku. 
9. Javnemu tožilstvu, civilnemu odseku. 
Konvoluti spisov o zaplembah premoženja, ki so 

nastali pri občinskih upravnih organih in jih hrani- 
mo v mariborskem arhivu, so v dokaj registraturno 
neurejenem stanju. 

To se odraža tudi v kronološkem neredu in v 
mnogih registraturnih oznakah ustvarjalcev spisov. 
Ohranjeni dokumenti so sila različnih formatov in 
na različni kvaliteti papirja. Pisani so s strojem ali 
z roko. Na spisih je mnogo sledov nekih registra- 
turnih načinov poslovanja brez pravega reda. Zno- 
traj konvoluti spisov niso urejeni po določenem 
zaporedju, kar povzroča nemalo problemov pri 
urejanju, pregledu ali pri uporabi tega gradiva. 
Konvoluti spisov v Referatu za gradivo pravosodja 
so v našem arhivu z ozirom na zapisano bolje odlo- 
ženi. Ohranjena in predana so originalna informa- 
tivna pomagala, vsaj za nekatere fonde, kol na pri- 
mer Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici. 

(ire za vpisnik z glavnimi rubrikami, ki so v na- 
vadi pri enostavnih delovodnikih. Konvoluti spi- 
sov s sodišč so dobro urejeni, vsebujejo v glavem 
spise iz. postopka in dokumente, ki so naslajali na 
sodišču ter izdane odločbe, ki so jih pošiljali na že 
mnoge naštete naslove. Spisi so paginirani, čeprav 
so na različnih formatih in so tipkani ali pa napisa- 
ni z roko. 

Opozoril bi rad še na nekatere sledove o zaplem- 
bah premoženja, ki jih v ohranjenem arhivskem 
gradivu  lahko zasledimo tudi v nekaterih drugih 
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seveda naloga tistih kolegov, ki se s temi fondi več 
ukvarjajo. 

Mnenja sem, da so slovenski arhivi z izdanim 
vodnikom po arhivskih fondih in zbirkah ter z da- 
janjem arhivskekga gradiva v uporabo posameznim 
raziskovalcem opravili svoje osnovno poslanstvo. 

Kot rezultat tega lahko štejemo tudi izdano knji- 
go Mirka Munde o povojnih zaplembah in o nacio- 
nalizaciji, kije izšla septembra 1990. 

Dajanje arhivskega gradiva v uporabo je v bistvu 
naša osnovna naloga, vendar pa se država ne more 
spomniti na arhive le takrat, ko arhivsko gradivo 
potrebuje. Država mora tekoče zagotavljati nor- 
malne pogoje delovanja profesionalnih arhivskih 
institucij, ki morajo bili tako razvite, da lahko tudi 
v velikih družbenih spremembah v svoja arhivska 
skladišča prevzemajo arhivsko gradivo kol našo 
kulturno dediščino in vir za našo zgodovino. 

UTHRATURA IN VIRI 
- Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddel- 

kih v SFRJ, SR Slovenija (uredil I'. Klasinc), Beograd 
L984, str. 640; 

- E. Ogrizek, Gradivo o povojnih zaplembah v Pokra- 
jinskem arhivu Maribor, Večer. 3.7.1990; 

- A. Leskovec, Referai za gradivo uprave po letu I850, 
Večer, I0.8.1990; 

-S. Tovšak, Del kulturne dediščine, Večer. I8.7.1990; 
- Inventarji in predajno - prevzemni zapisniki med 

upravo ali sodišči in Pokrajinskim arhivom v Mariboru. 
tipkopisi. INDOK/PAM. 

fondih. Vsekakor bi rad opozoril na sicer slabo 
ohranjene fonde gospodarstva ter s primerom do- 
kazal, da je v gospodarskih fondih mariborskega 
arhiva tudi možno zaslediti podatke o zaplembah. 

V fondu Tovarne Impol iz Slovenske Bistrice 
sem naletel na spise o pritožbi na razlastitev, kijih 
je pošiljala žena na dahavskih procesih na smrt ob- 
sojenega nekdanjega direktorja. Ti spisi so bili od- 
loženi v arhivu tovarne Impol v Slovenski Bistrici, 
kasneje pa jih je Pokrajinski arhiv v Mariboru sku- 
paj z drugim arhivskim gradivom prevzel v svoja 
arhivska skladišča. V teh ohranjenih spisih ne do- 
bimo nekih posebnih podatkov o možu, obsojencu 
na dahavskih procesih. V bistvu gre za spise, ki so 
nastali zaradi tega, ker se je žena direktorja potego- 
vala za svoje pravice. 

Mnenja sem, da bi sledove o zaplembah premo- 
ženja lahko našli tudi v ostalem arhivskem gradivu, 
kije v našem arhivu. Opozoriti moram na arhivsko 
gradivo župnij, torej na fonde, ki jih hrani Referat 
za gradivo škofijskega arhiva v Pokrajinskem arhi- 
vu Maribor. Mnenja sem, da bi kazalo iskati sledo- 
ve o zaplembah premoženja tudi v arhivskem gra- 
divu komunistične partije in v drugih družbeno po- 
litičnih organizacijah. To pa bo seveda naloga li- 
stih kolegov, ki se s lemi fondi več ukvarjajo. 

Mnenja sem, da so slovenski arha arhiva v 
''ukrajinskem arhivu Maribor. Mnenja sem. da bi 
kazalo iskali sledove o zaplembah premoženja tudi 
v arhivskem gradivu komunistične partije in v dru- 
gih družbeno političnih organizacijah. To pa bo 
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KTud,   Anovuo,   Dolan!, TRI,     «'Ja,   ••*•1•,   Cr.   banart,   D.kMnou, 
nostao,  Bela,  L-romlJa,  -tara vaa-Vldan,   uukoaak. 

ilo!  poljadaljakl,   alvlnonjekl,   aadjvr.j.hl. 
'Olouaji   dolina, hrib,   planina. 
:,aataVBi  •••••••••. 
Kakovoat  Mnljoi   dobru,   •••••••,   filoba. 

(  GlaJ   prilogo o oo.iiltvl  pramokanja airan l-*5). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Beschlagnahmen, Agrarreform und 
Vcrmögensnationalisierung betreffenden Spuren im 
Archivgui des Landesarchh Maribor 
Peter Havel Klasinc 

Der Autor teilt semen Beitrag über die Spuren und 
Beschlagnahmen, die Agrarreform und Vcrmögensnatio- 
nalisierung im Archivgut des Landsarchivs Maribor auf 
v ¡er ["cils auf: 

Im ersten führt er die Informationen über die Bestän- 
de auf. die dieses Archiv in seinem »Referai für Justizar- 
chivgut« verwahrt und gibt die Daten hinsichtlich des 
sieh noch beim Gericht in Maribor befindenden Archiv- 
•.uit an. 

Im /weilen   Teil gibt der Autor die Angaben betreffs 

der bestände, die dieses Archiv im »Referai tur Vcrwal- 
t u ngsa re h i v gui« verwahrt. 

Im dritten Teil behadell er die zufallig ausgewählten 
Aktenkonvolute und gibl Informationen hinsichtlich der 
Aktenordnung und Rcgistraturordnung. Er stellt die 
Autoren der .Akten lest und führt alle Adiessen auf. 
wohin ein Verwaltungsorgan hat I .ntsehlube gesandt 

Im vierten feil gibt der Autor seine Suggestionen hin 
sichtlich derjenigen Beständen, in denen würde es noch 
möglich, die sieh auf die Vcrmögensbesehlagnahmcrt 
beziehenden Spuren zu linden, fr behandelt aneli die im 
Wirtschaftsbestand /ufa II ig entdeckte Sehn lt. die sieh aul 
die Frau vom in den Dachauprozeücn zum lode ver 
urteilten Di re • toi" einer Fabrik bezieht, 

Der Autor beschließt seinen Auftrag mil dem Hinweis, 
daß es <.\cu Archiven dcrglciche Bedingungen zu sichern 
sind, dall aueh in Verhältnissen größer Gesel Ischaftsän- 
derungen imstande sein werden, das Arclmgul vom I er- 
rain in ihre Archivlager ungestört übernehmen zu kön 
neu. 

Vzpostavljanje državnega gospodarskega 
sektorja iti ukinitev kolonatskega odnosa 
po (Iriiyi svetovni vojni na območju, ki •• 
pokriva Pokrajinski arhiv Koper 
Maruša Zavradnik 

Podržavljanje privatne lastnine po drugi svetovni 
vojni je na obravnavanem območju potekalo dru- 
gače kot v federalni Sloveniji tako v časovnem kol 
v količinskem in vsebinskem pogledu. Razlogi za 
lo so bili v specifičnosti zgodovinskega razvoja, saj 
seje dokončna razmejitev ozemlja med Jugoslavijo 
in Italijo zavlekla do leta 1954 in v narodnostni se- 
stavi, ki je imela /a posledico močno izseljevanje 
zalsti italijanskega prebivalstva. Spor za Istro, Trst 
in Slovensko primorje je dosegel take razsežnosti, 
daje dobil mednarodni značaj. 

/aradi pritiskov Angloameričanov. ki jim So- 
vjetska zveza v odločilnih trenutkih ni nasprotova- 
la, je morala jugoslovanska vlada pristati na začas- 
no razdelitev spornega ozemlja na dva debt ter 
sprejeli pogoje zaveznikov o vojaški upravi tega 
ozemlja. Beograjski sporazum je bil podpisan 9, 
maja 1945 in nato 20. junija 1945 Devinski spora- 
zum, v skladu s katerima so se morale jugoslovan- 
ske čete umakniti iz Trsta in dela Julijske krajine 
zahodno od Morganove črte. Sporno ozemlje je 
bilo razdeljeno na cono •, ki je pripadla zavezniški 
vojaški upravi in je vključevala Trst. železniške 
proge in poti proti Avstriji preko Gorice, Kobarida 
in Trbiža ter Pulo z ostalimi pristanišči na zahodni 
obali Istre, in cono li, ki jo je dobila v upravljanje 
Jugoslovanska armada. Cona • je obsegala ozemlje 
vzhodno od Morganove črte do predvojne meje 
med Jugoslavijo in Italijo. 

Najvišjo politično oblast v vsem Slovenskem pri- 
morju je predstavljal Pokrajinski narodnoosvobo- 
dilni odbor za Slovensko primorje (PNOO). Svojo 

funkcijo naj bi opravljal samostojno, vse dokler se- 
nc razreši vprašanje priključitve. S trenutkom pa. 
ko je bilo ozemlje razdeljeno na dve coni. PNOO. 
ki je imel sedež v Trstu, ni mogel več opravljati 
svoje oblasti neposredno v coni B, /atoje 3 I. julija 
1945 izdal odlok o imenovanju Poverjeništva Po- 
krajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slo- 
vensko primorje (PPNOO) in nanj prenesel vso 
svojo oblast v coni B. 

CONA • 
Cona P je bila torej posebna enota v upravi Jugo- 

slavanske armade s Povjereništvom PNOO /.a Slo- 
vensko primorje kot najvišjim organom civilne 
oblasti, /e leta 1945 je bil v njej vzpostavljen »ju- 
goslovanski« sistem, prilagojen izjemnosti stanja. 

V coni • zato ni bilo posegov oblasti v privatno 
lastnino državljanov v obliki razlastitev, nacionali- 
zacije ali agrarne reforme. Ukrepi, ki so bili izvede- 
ni, so se nanašali le na upravo imovine, ki je ostala 
iz kakršnegakoli razloga brez lastnika, na zaplem- 
bo imetja izdajalcev ter na dekolonizacijo v okra- 
ju Koper. 

Prvi pravni poseg v premoženje državljanov v 
Slovenskem primorju je uravnaval odlok Pokrajin- 
skega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko 
primorje in Trst z dne I I. maja 1945, ki je postavil 
pod zaporo in začasno upravo imetje Nemškega 
rajha in njegovih državljanov, imetje oseb nemške 
narodnosti z izjemo tistih, ki so se borili v vrstah 
NOV in POJ Jugoslovanske armade ali zavezniških 
sil, ter imetje vojnih zločincev in njihovih pomaga- 
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ëev. Odlok je nadalje določal, da preide pod začas- 
no upravo vsa zapuščena imovina ne glede na na- 
rodnost in razlog odsotnosti lastnika. 

V skladu z odlokom je že maja 1945 začela delo- 
vati Okrožna komisija uprave narodne imovine za 
Tržaško okrožje. Okrožni pooblaščenec v Trstu je 
4. junija 1945 izdal navodilo, na podlagi katerega 
je bil imenovan pooblaščenec komisije za upravo 
narodne imovine za okraj Koper. Imenovani so bili 
tudi pooblaščenci v ostalih okrajih. Še predno je 
bila mreža komisij organizirana in začela delovati, 
je bilo ozemlje razdeljeno na dve coni, čemur je 
sledila tudi reorganizacija komisije za upravo na- 
rodne imovine. 

Avgusta 1^45 je bila ustanovljena Komisija za 
upravo narodne imovine pri Poverjeništvu PNOO 
za Slovensko primorje (KIJNI) z nalogo, da uprav- 
lja javno, razlaščeno in opuščeno imovino. Njen 
ustroj je bil naslednji: KUNI je imela pokrajinsko 
upravo s sedežem v Valdoltri. Pokrajinska uprava 
je bila odvisna neposredno od Poverjeništva 
PNOO in je sodelovala z. gospodarsko-politično 
komisijo in ostalimi odseki Poverjeništva PNOO. 
Podrejene soji bile okrajne uprave za celotno cono 
li: Postojna, Ilirska Bistrica, I Irpelje-Kozina, Gr- 
gar-Cepovan, Ajdovščina, Cerkno, Tolmin. Idrija, 
Koper. Pokrajinska uprava je takoj imenovala svo- 
je pooblaščence, dala navodila za retino poslovanje 
in ukazala izvesti evidenco nad vsemi premičnina- 
mi in nepremičninami, ki so sodile v pristojnost 
upravljanja KUNI. 

Kot organ ljudske oblasti je posegla neposredno 
v upravo tehničnih direkcij velikih podjetij, katerih 
osrednja ravnateljstva so bila izven demarkacijske 
črte, Na ta način naj bi preprečila vpliv odsotnih 
lastnikov na upravo, proizvodnjo in trgovsko po- 
slovanje, preprečila morebitne mahinacijc in vpli- 
vala na čimprejšnjo obnovo proizvodnje. Zajetje 
pomembnih industrijskih objektov je bila namreč 
ena njenih prvih in poglavitnih nalog. Pri tem so 
sodelovali tudi okrajni komiteji komunistične par- 
tije in vojaška uprava. Tako zasledimo v poročilu 
OK K PS Koper z dnv 2. novembra 1945 predlog, 
naj vojaška uprava izda odlok, da se uprava Arri- 
goni preseli v Izolo. Če se ne bo, naj se tovarno po- 
stavi pod upravo KI INI. Isto velja za ladjedelnico 
De Pangher, tovarno krtač Schnabil in tovarno 
konzerv De Langlade. (Uprave omenjenih objektov 
so bile v Italiji). Iz tega kaže sklepati, da so bile vsaj 
nekatere uprave pozvane, naj se vrnejo v cono B. 
predno je objekte prevzela v začasno upravljanje 
Komisija za upravo narodne imovine. Močan je bil 
poudarek na začasnosti uprave, saj naj bi se na ta 
način izognili lastninskim sporom, ki bi utegnili 
mieti mednarodni značaj, čemur so se oblastni or- 
gani želeli izogniti, ker bi to utegnilo imeti neugod- 
ne posledice za Jugoslavijo v boju za dokončno do- 
ločitev meje. 

Val izselitev iz cone Bje bil ob koncu vojne iz- 
redno močan, kar je razumljivo, saj je ozemlje med 
svetovnima vojnama pripadalo Italiji. Zapuščenega 
imetja je ostalo veliko, od zgradb, posestev do in- 
dustrijskih obratov. Delo komisije je bilo zato ob- 
sežno in zahtevno. V upravljanje je prevzela med 
drugim tudi nekaj pomembnih in velikih podjetij 

in posestev (Ampelea S.A. Izola, Arrigoni S.A. Izo- 
la, Consorzio Agrario Koper, Gozdno upravo Win- 
dischgraetz, Električno žago A. Scarpa Ilirska 
Bistrica. Velcposcstvo Snežnik Ilirska Bistrica...). 
Kmalu seje pokazalo, da direktna uprava komisi- 
je ni uspešna. Pooblaščenci KUNI so posegali v na- 
loge in odločitve, ki so bile v pristojnosti gospodar- 
skih odsekov in obratno. Zmeda je bila precejšnja, 
zato so že v začetku leta 1946 zavzeli stališče, daje 
za smotrnejše upravljanje in izkoriščanje podjetij 
potrebno usmeriti delo komisije v evidenco in kon- 
trolo imetja, ki ji je zaupano, ter natančno določiti 
Funkcionarjem in organom podjetij njihove dolžno- 
sti in določiti, na katerem področju smejo in mora- 
jo delati in na katerem ne. Reorganizacija je bila iz- 
vedena 15. marca 1946 in diretkna uprava narodne 
imovine s strani KUNI je bila prenesena na gospo- 
darske odseke. 

Poverjeništvo PNOO je 20. maja 1946 izdalo 
Odredbo o upravi sovražnikovega imetja in imetja 
odsotnih oseb (Ur. I. PPNOO, št. K), 29. 5. 1946). 
V skladu z odredbo je zapadlo pod sekvester vse 
imtje Nemškega rajna in njegovih državljanov, 
imetje vojnih zločincev, njihovih soudeležencev in 
pomagačev ne glede na narodnost in imetje oseb. 
ki so bile obsojene na izgubo imetja. Sekvestrirano 
imetje izroči sodišče na podlagi popisa in cenitve 
začasni upravi narodnega imetja, (len 9 opredelju- 
je, da se postavi pod začasno upravo tudi imetje 
odsotnih, od sovražnika odpeljanih in pobeglih 
oseb, kakor tudi imetja, kije poti pritiskom fašistič- 
nih in nacističnih oblasti prišlo v last tretjih oseb. 
Odločbe po tem členu je izdajala KUNI, izvrševala 
pa sojih okrajna sodišča, (len 15 določa, tla »se 
morajo prijaviti KUNI vse trgovine, podjetja, jav- 
nopravni uradi ter stavbe katerekoli vrste, katerih 
lastniki, upravitelji in zastopniki so odsotni iz 
kakršnegakoli vzroka ali kateri niso doslej bivali v 
kraju, kjer se nahaja imetje, ne glede na to. ali so ali 
niso poverili upravljanja tretjim osebam za čas nji- 
hove odsotnosti«. Po tej odredbi se je dejavnost 
KUNI pri Poverjeništvu PNOO začela hitreje laz- 
vijati. Avgusta 1946 je preselila svoj sedež v Koper. 

Pokrajinska uprava je razpošiljala navodila in 
določbe glede dela okrajnih uprav in pooblaščen- 
cev, vendar je v izvedbi pravnega zajetja premože- 
nja prihajalo tlo nesporazumov in »napak«. Tako 
se je dogajalo, da je narodna zaščita zaplenjevala 
premičnine odsotnih lastnikov. Tolmačenja okraj- 
nih političnih delavcev glede posameznih vprašanj 
so bila v nasprotju z delovanjem in tolmačenjem 
okrajnih uprav KUNI. ki so zato naslavljale na 
Pokrajinsko upravo KUNI prošnje za pojasnila in 
direktive. V vsem času svojega delovanja (tlo ukini- 
tve 31. avgusta 1947) tudi ni uspela zajeli vse imo- 
vine, ki je na osnovi odloka sodila v njeno uprav- 
ljanje. 

Zaplembo lastnine je Poverjeništvo PNOO za 
Slovensko primorje uzakonilo z Odlokom t) za- 
plembi imovine fašistov, fašističnih društev in usta- 
nov (Ur.l. PPNOO, št. 17,25.9.1946). ki odreja, da 
se zapleni vsa imovina fašistov in okupatorjevih 
pomagačev, fašističnih društev in ustanov in pa 
imetje, ki je bilo z Odredbo o upravi sovražnikove- 
ga imetja (Ur.l. PPNOO, št.   10, 29.5.1946) posta 
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vijenci pod sekvester (imetje Nemškega raj h a in 
njegovih državljanov, vojnih zločincev in oseh. 
obsojenih na izgubo imetja). 

Postopek o zaplebmi seje uvedel na predlog jav- 
nega tož.ilea ali na osnovi prijave, ki jo je bil dolžan 
podati vsakdo, ki je vedel za tako imovino. Za- 
plembe je izrekala komisija, sestavljena iz treh čla- 
nov okrajnega izvršnega odbora, referentov gospo- 
darskega, notranjega in finančnega odseka. Na pod- 
lagi prijave je opravila potrebne poizvedbe, Za- 
plembni postopek je potekal hitro. Odločba o za- 
plembi je bila izročena prizadetemu ali njegovemu 
pooblaščencu. V primeru, da ni bilo niti prvega 
niti drugega, je bila odločba izobešena na uradni 
oglasni deski okrajnega izvršnega odbora in se je 
nabila tudi na vrata stanovanja ali poslovnih pro- 
storov prizadetega. Komisija je vodila natančno 
evidenco O vročitvi, /oper odločitev okrajne komi- 
sije je bila dopustna pritožba na komisijo pri Po- 
verjeništvu PNOO. Njena odločitev je bila dokočn- 
čna. 

Zaplenjena imovina je prešla po pravnomočnosti 
rešitve v last Sklada za pomoč vdovam, sirotam in 
oškodovanim po fašističnem terorju pri Povcrjeni- 
štvu PNOO. Del te imovine je bil v skladu z 
Odredbo o začasni upravi sovražnikovega imetja iz 
maja 1946 že sek vesti ran in izročen v upravljanje 
KUNI. KUNI gaje morala sedaj izročiti skladu. 

Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko 
odškodovanim po fašističnem terorju je bil ustano- 
vljen IS. septembra 1946, s poslovanjem paje za- 
čel šele januarja 1947. ker se je delo sodišč in za- 
plebne komisije precej zavleklo. Uprava sklada je 
prodajala premičnine in nepremičnine. Sklepala je 
kupoprodajne pogodbe in prenašala lastninske pra- 
vice na kupce. Kupce za nepremičnine je predlaga- 
la politično-upravna komisija pri Poverjeništvu 
PNOO sporazumno z okrajnim komitejem KP. 

Odlok o dopolnitvi odloka Poverjeništva PNOO 
o zaplembi imovine fašistov, fašističnih društev in 
ustanov (Ur.l. PPNOO. št.20. 10.12.1946) je iz za- 
plembe izvzel zemljiška posestva fašističnih lastni- 
kov, na katerih so živeli koloni, spolovinarji ali za- 
kupniki ter odredil, da se bo s temi posestvi razpo- 
lagalo po posebnih odredbah pristojnih oblasti. V 
tem času. t.j. decembra 1946. so namreč tekle pri- 
prave za izvedbo agrarne reforme. 

Se dva zakonska predpisa sta uzakonjala kot eno 
izmed kazni delno ali celokupno zaplembo premo- 
ženja: odredba o pobijanju sabotaže in špekulacije 
(Ur.l. PPNOO. št.l. 22.9.1945) in Odredba o ka- 
zenskem postopku proti vsem vojnim zločincem in 
ljudskim sovražnikom (Ur.l. PPNOO, št.22. 
14.2.1947). 

Zakon o agrarni reformi je izšel v federalni Slo- 
veniji decembra 1945. V coni M pa oblastni organi 
še niso posegli v agrarne odnose. V okraju Koper, 
kjer je bil kolonat izredno močan, so se leta 1945 
zatekli k začasni rešitvi s tem, da so ustanovili po- 
sebne kolonske komisije, ki so za vsak posamezni 
primer določale odstotek pridelkov, ki seje odsto- 
pil lastniku zemljišča. Problem je bil še dodatno 
zapleten, ker so sé mnogi lastniki (ki so bili skoraj 
praviloma Italijani) izselili iz cone li in so posestva 
prehajala pod upravo KUNI ali ljudskih odborov. 

Problema se je lotil Okrajni komite KP Koper. 
Spomladi 1946 je naslovil na Okrožni komite KP 
za vzhodno Primorsko v Ajdovščini predlog (z ob- 
sežnimi utemeljitvami), da bi se v okraju Koper 
razlastila vsa posestva, kijih obdelujejo koloni. Res 
je bila nato izvedena agrarna reforma, pravzaprav 
odprava kolonata, vendar samo v okraju Koper. 
Poverjeništvu PNOO ni izdalo v zvezi s tem nobe- 
nih pravnih predpisov, izdal jih je Izvršilni odbor 
okraja Koper, in sicer: 

- Odredba o odpravi kolonata z dne 1.7.1946 
- Odredba o dopolnitvi odredbe O odpravi kolo- 

nata z dne 4.9.1946 
-Odlok o ureditvi agrarnih razmerij in razvelja- 

vitvi dražb z dne 1.12.1946 
- Odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi agrarnih 

razmerij in razveljavitvi dražb z dne I 3.1.1947 
- Odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi agrarnih 

razmerij in razveljavitvi dražb z <.\nc 4.2.1947 
Odloki so bili objavljeni v vsem koprskem okra- 

ju z velikimi lepaki. Odlok z dne 4. februarja 
1947 ni bil posebej objavljen. Vseh pet pa je bilo 
kasneje ponatisnjenih v Uradnem listu Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora, št.l. I .septembra 
1947. 

Omenjeni zakonski predpisi so ukinjali kolonat- 
ski in spolovinarski odnos. Zemljišča z vsemi 
zgradbami ter živim in mrtvim inventarjem so pre- 
šla v lastništvo dotedanjih kolonov. če so kolonski 
oz. spolovinarski odnosi na posestvu trajali naj- 
manj osem let. Pravica do zemljišča pa ni pripada- 
la kolonom fašistom in konfidentom bivšega gos- 
podarja, (eje kolonsko razmerje trajalo manj kot 
osem let, je kolon postal zakupnik zemljišča. Za- 
kupnino, način in rok plačila le-te je v skladu z 
zakonodajo določila komisija za vsako posestvo 
posebej in to v sporazumu z okrajnim sindikalnim 
odborom. 

Navedeni odloki so izničili ludi prisilne dražbe, s 
katerimi je fašistični režim izvajal politiko denacio- 
nalizacije. Osnovni odlok o agrarni reformi namreč 
določa, da se na poročju OI.O Koper izničijo vse 
prisilne odsvojitve. izvršene od I. januarja 1919 
dalje, s katerimi je bilo prodano po nesorazmerni 
ceni imetje slovanskega prebivalstva z namenom, 
da se ga gospodarsko oslabi ter zatre njegov narod- 
ni odpor. 

Ustanovljene so bile okrajne in krajevne agrarne 
komisije, ni pa imel okraj Koper dovolj strokovne- 
ga kadra za izvedbo agrarne reforme. Na pomoč je 
priskočila Ljudska republika Slovenija, od koder je 
prišlo štirinajst geometrov, sedem pravnikov, se- 
dem zemliškoknjižnih uradnikov in sedem uradni- 
kov. Tehnično osebje je izdelalo elaborate na tere- 
nu po Listnih odločbah agrarnih komisij. Na podla- 
gi teh elaboratov so nato pravniki izdelali pismene 
odločbe agrarnih komisij. Te odločbe so se takoj 
tudi zemljiškoknjižno izvedle. 

Ekipe so hitele z delom. Začele so v začetku ja- 
nuarja 1947, končale pa 9. februarja, saj so imele 
postavljen rok -do podpisa mirovne pogodbe z Ita- 
lijo. 

Agrarna reforma v okraju Koper je bila torej iz- 
vedena v silni naglici, v hudi zimi, zlasti pa v vzdu- 
šju politične negotovosti. Zato je bilo narejenih ve- 
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liko napak, ki so jih popravljali še do konca leta 
1947. Prihajalo je do napačnega odčitavanja par- 
cel, tako je kmet dobil zemljišče, ki ga nikoli ni ob- 
deloval. Na večjih komleksih so se ustvarjala so- 
lastniška razmerja, kmetje pogosto sploh niso vede- 
li, katero in koliko zemlje naj obdelajo. Dogodilo 
seje, ila so razlaščencu odvzeli vso zemljo do hiš- 
nega praga. Krajevne agrarne komisije so zaradi za- 
grešenih pomot menjavale svoje prvotne odločbe 
in so vztrajno zahtevale od okrajne agrarne komisi- 
je popravke. Tudi odziv kmečkega prebivalstva na 
izvedene ukrepe je bil različen. Nekateri so skrivo- 
ma še veilno izpolnjevali obveze do bivših gospo- 
darjev. 

V ostalih predelih obravnavanega območja 
agrarna reforma v tem času. tj. pred podpisom mi- 
rovne pogodbe, ni bila izvedena. Začele pa so se 
lihe priprave, ki niso smele priti v javnost. Izvajala 
jih je komunistična partija, ki je v tistem času tudi 
v coni • popolnoma obvladovala in oblikovala 
politično, oblastno in gospodarsko življenje. Na se- 
jah okrajnih komitejev so imenovali agrarne komi- 
sije, ki so začele pripravljati podatke in obravnava- 
le načelne določitve, kdo zapade pod agrarno refor- 
mo. 

(ONA • SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA 
OZEMLJA 

Na mednarodnem prizorišču sc je medtem bil 
oster diplomatski boj za določitev meje med Jugo- 
slavijo in Italijo. Zlasti so bile nepopustljive zahte- 
ve za Gorico. Trst in ozek pas zahodne istrske oba- 
le. Končno je bilo doseženo soglasje za razmejitev, 
razen za Irsi z ozkim zaledjem. Tako je mirovna 
konferenca, ki ¡e bila končana 10. februarja 1947. 
prinesla kompromisno rešitev. Določila je mejo 
med Jugoslavijo in Italijo, razen v najjužnejšem 
predelu. Glede tega dela je bil sprejet francoski 
predlog, da Trst ne pripade niti Jugoslaviji niti Ita- 
liji, pač pa. da z ozkim zaledjem postane samostoj- 
na enota pod zaščito Združenih narodov. S tem je 
bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje 
(STO), ki je obsegalo občine list. Milje. Devin- 
Nabrežina, Dolina. Zgonik, Repentabor 1er okraja 
Koper in Buje. 
V prilogah mirovne pogodbe (VI in VII) sta bila s 
stalnim in začasnim statutom STO določena med- 
narodni pravni položaj in notranja ureditev te 
novoustanovljene države. STO naj bi vodil guver- 
ner, katerega prva naloga naj bi bila konstituirati 
vlado in organizirati volitve v ustavodajno skupšči- 
no. Do imenovanja guvernerja (ki ni bil nikoli ime- 
novan)-je bilo Svobodno tržaško ozemlje razdelje- 
no na dve coni, meja med njima je bila Morganova 
črta. Cona • STO je bila pod vojaško upravo za- 
vezniških sil. cona • STO (ki je obsegala okraja 
Koper in Buje) pa pod vojaško upravo Jugoslovan- 
ske armade. 

V coni • STO je bil 20. februarja 1947 ustano- 
vljen Istrski okrožni ljudski odbor (IOI.O). na kate- 
rega sta (v soglasju z VU.IA) prenesla VSO civilno 
oblast Poverjeništvo PNOO v Ajdovščini in 
Oblastni NOO za Istro v Labinu. Zakonodajno in 
izvršilno oblast je imel IOI.O do leta  1952. ko je 

zaradi teženj Italije, da bi dobila celotno STO, ju- 
goslovanska vlada uvedla določene ukrepe, da je 
z njimi zaščitila svoje interese. Tako je komandant 
VÜ.IA v Kopru 15. maja 1952 v sporazumu z vla- 
do FLRJ izdal tri odredbe s takojšnjo veljavo. Med 
njimi je bila tudi odredba o prenosu pristojnosti 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora na okrajna 
ljudska odbora Koper in Buje, s čemer je poskušala 
Jugoslavija tesneje povezati oba okraja z matični- 
ma republikama. 

Delovanje oblastnih organov v coni • STO je 
bilo podrejeno političnemu taktiziranju jugoslo- 
vanskega vodstva, katerega cilj je bila dokončna 
priključitev STO k FLRJ, in pričakovanju guver- 
nerja, ki bi s svojimi pooblastili lahko razveljavil 
ukrepe lokalnih oblasti. Prcmoženjsko-pravno po- 
dročje pa je bila tista občutljiva točka, s katero 
oblastni organi niso želeli ustvarjati konfliktov 
mednarodnega značaja. 

Tudi mirovna pogodba z Italijo (priloga X) vse- 
buje določila s premoženjsko-pravnega področja za 
STO. V skladu s prvim členom je STO prejel brez 
plačila italijansko državno in poldržavno imovino. 
kolikor je je bilo na njegovem ozemlju. V smislu te 
pogodbe je veljalo za državno in poldržavno imovi- 
no vse imetje italijanske države, imovina lokalnih 
javnih ustanov, javnih podjetij, družb in združenj, 
ki so bili javna last. kakor tudi imovina, ki je bila 
last fašistične stranke ali organizacij, odvisnih od te 
stranke, (len K) določa, da bodo imele osebe, ki 
bodo optirale za italijansko državljanstvo in se na- 
stanile v Italiji, pravico, da odnesejo s seboj svoje 
premičnine in denarna sredstva. Odprema imovine 
ni smela biti obremenjena z nobeno izvozno ali 
uvozno takso. Te osebe so imele tudi pravico pro- 
dati svojo premično in nepremično imovino pod 
enakimi pogoji kot državljani STO. 

To so bili razlogi, da so bili ukrepi v zvezi z pre- 
moženjem omejeni na delovanje, kije bilo izvajano 
med leti 1945-1947. Tudi sedaj je bil eden prvih 
ukrepov zaščita imovine, ki je ostala brez lastni- 
kov. Zapuščenemu imetju, ki ga ni zasegla KUNI. 
se je pridružilo novo. saj je bilo izseljevanje ob 
podpisu mirovne pogodbe zopet močno. Istrski 
okrožni ljudski odbor je izdal Odredbo o upravi 
imovine odsotnih oseb (Ur.l. IOLO, št.2. 
26.8.1947), ki je odrejala, da se postavi pod začas- 
no upravo imovino odsotnih, od sovražnika odpe- 
ljanih in pobeglih oseb. Odredba je nadalje odloča- 
la, da izrekajo odločbe pristojna okrajna sodišča na 
predlog krajevnih oz. mestnih ljudskih odborov ter 
da prevzame imetje v upravljanje posebna komisi- 
ja, ki jo imenuje Izvršni odbor IOLO. Komisija za 
začasno upravo imovine odsotnih osebje bila usta- 
novljena 26. avgusta 1947. Obseg dela je bil tolik- 
šen, da se je uprava dušila v delu. Soočala se je s 
podobnimi problemi kot poprej KUNI in zopet se 
je pokazalo, da tak način upravljanja imetja ni 
smotrn. Izvršni odbor IOLO je problema tako več- 
krat obravnaval na svojih sejah in končno ob ugo- 
tovitvi, da »ta imovina požira samo sebe, ker je 
uprava mnogih objektov pasivna, vzdrževanje pa 
drago« sklenil, da komisijo ukine (23.3.1950). Uki- 
njenje je opravila likvidacijska komisija (Ur.l. 
IOLO, št.6. 6.4.1950). Njena naloga je bila končati 
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tekoče posle, zvezane s premoženjem in izročiti 
premoženje lastnikom oz. njihovim pooblaščen- 
cem. Poziv o prevzemu je komisija objavila v ti- 
sku. Od skupno 343 lastnikov se jih je zglasilo za 
prevzem 1 13. Imetje tistih, ki niso vložili prijave za 
prevzem ali so prevzem odklonili, je bilo izročeno 
v upravo krajevnim oz. mestnim ljudskim odbo- 
rom po odobritvi K) IOI.O in na podlagi odločbe 
pristojnega sodišča. 

Prevzemnik imetja, lastnik ali pooblaščenec je 
moral imeti stalno bivališče v Istrskem okrožju. 
Odsotnim osebam, ki imetja niso prevzele, je okraj- 
no ljudsko sodišče postavilo skrbnika. 10 IOLO je 
določil, katero premoženje se izroči v začasno 
upravo LO. Delo skrbnikov so nadzirali LO, V 
krajih, kjer je bilo število odsotnih lastnikov veliko, 
so pri odseku za komunalne zadeve ustanovili po- 
sebne urade za nadzor imovine, ki sojo upravljali 
skrbniki. 

Imovino, ki je bila last italijanske države, je pre- 
vzelo v upravljanje poverjeništvo za komunalne 
zadeve pod nadzorstvom vojne uprave JA. 

Na področju agrarnih odnosov je IOI.O nadalje- 
val s posegi v lastništvo po smernicah, ki so bile za- 
črtane v januarju in februarju 1447, tik pred podpi- 
som mirovne pogodbe. Izdal je odredbo o ureditvi 
agrarnih razmerij v Istrskem okrožju (Ur.1.IOI.O. 
št.2. 20.9.1947), s katero je odredil, da se kolonat- 
ska in polovičarska razmerja, če njihova odprava še 
ni bila izvedena, spremenijo v zakupna. Koloni oz. 
spolov inarji so postali s tem zakupniki zemlje 1er 
gospodarskih poslopij z vso opremo, vprežno živi- 
no in vsem poljedelskim orodjem. Odlok o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o ureditvi agrarnih 
odnosov v Istrskem okrožju (Ur.l. IOI.O. Št. 1, 
10.1.1948) je določal rok zakupnega razmerja m 
pogoje odpovedi le-tega. 

Odlok o odpravi agrarnih komisij ter o prepove- 
di vzpostavljanja agrarnih odnosov kolonala in po- 
lovičarstva (Ur.l. IOLO, št.3, 1.9.1949) je ukinil 
agrarne komisije, krajevne takoj, okrajni in okrož- 
no pa s I. novembrom 1949. Odlok je tudi razve- 
ljavil prepoved prodaje, delitve in dajanja v zakup 
nepremičnin, ki so bile dodeljene na podlagi pred- 
pisov o ureditvi agrarnih razmerij. 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o od- 
pravi agrarnih komisij ter prepovedi vzpostavljanja 
odpravljenih agrarnih odnosov kolonata in polovi- 
čarstva (Ur.l. IOI.O, št. 14, 5.12.1951) je odredil, da 
izgubi pravico do premoženja, kdor zapusti premo- 
ženje, ki mu je bilo dodeljeno na podlagi predpisov 
o ureditvi agrarnih razmerij. V skladu z odlokom 
je tako premoženje postalo splošno ljudsko premo- 
ženje v upravi krajevenga oz. mestnega ljudskega 
odbora, v območju katerega seje premoženje naha- 
jalo. Odločbo o tem je izdal pristojni okrajni svet 
za kmetijstvo. 

Zaplembe so se v Istrskem okrožju izvajale na 
osnovi Odloka o spremembi odloka Poverjeništva 
PNOO o zaplembi imovine fašistov, fašističnih 
društev in ustanov z dne IX. septembra 1946 (Ur. I. 
IOI.O. št.3. 10.10.1947). ki je znova uzakonil za- 
plembo fašistične in nemške imovine, imovine iz- 
dajalcev in oseb. ki so bile obsojene na ¡zgulio ime- 
tja. Zaplenjena imovina je v skladu z odlokom pre- 

šla v last Podpornega sklada za žrtve fašizma pri 
Istrskem okrožju, ki je bil ustanovljen 14. septem- 
bra 1947 inje nadomestil ukinjeni Sklad za pomoč 
vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim po 
fašističnem terorju. Sklati je imel za upravljanje 
imovine pravilnik, kljub temu pa gospodarjenje zo- 
pet ni bilo racionalno. Stanje je bilo dokaj neureje- 
no. Dogajalo seje, da je bilo imetje, ki je prešlo v 
last sklada, v solastnini s sorodniki osebe, ki ji je 
bilo imetje zaplenjeno. Pri zemljiščih pogosto 
sploh niso vedeli, kdo jih obdeluje. Izvršni odbor je 
zato sklad ukinil (Ur.l. IOI.O. št.6, 6.4.1950). Ime- 
tje sklada je prešlo v upravo ljudskih odborov, go- 
tovino, vrednostne papirje in dragocenosti pa je 
prevzelo poverjeništvo za finance Istrskega okrož- 
nega ljudskega odbora. 

Stanje na premoženjskem področju in upravlja- 
nje imetja, zapuščenega, zaplenjenega 1er zlasti 
industrijskih obratov, je delalo oblastnim organom 
cone • STO precej preglavic. V vseh povojnih letih 
še vedno niso imeli natančnih evidenc in popisov, 
imetje je prehajalo v upravo različnih organov, 
vedno znova pa se je pokazalo, da upravljanje ni 
uspešno. 

IOLO je 29. marca 1949 ustanovil Zavod za po- 
speševanje gospodarstva. Zavod je prevzel objekte, 
ki mu jih je poveril IOI.O. Naloga zavoda je bila, 
da je te objekte ocenil, popisal premičnine in ne- 
premičnine, precenil gospodarsko važnost posa- 
meznih objektov, izdelal ekonomske analize in 
nadzoroval delovanje podjetij. V okviru zavoda je 
delovala Komisija za kontrolo investicij m cenitev. 
Njena naloga je bila popisati in ocenili vse nepre- 
mičnine na področju Istrskega okrožja, ki so bile 
last pobeglih ali odsotnih oseb ali pa, ki so bile za- 
plenjene. Namen lega dela komisije je bil določiti 
dejansko vrednost nepremičnin po cenah iz lela 
1938 in vseh investicij in izdatkov ustanov STO in 
ljudskih oblasti, ki so lule izvršene na Ich nepre- 
mičninah, ker so bile omenjene nepremičnine večji 
del last italijanskih državljanov. Namen naloge je 
bil oceniti, popisati in kontrolirati več stotin objek- 
tov, »ki bodo predstavljale zagotovitev dokazov za 
bodoče obračunavanje med Jugoslavijo in Italijo v 
vrednostih, katerih skupna vsota gre v miliarde«. 

Z odsotnimi lastniki industrijskih objektov so 
bile sklenjene najemne pogodbe, v katerih so bile 
določene višine najemnin, ki so jih lastniki preje- 
mali od upravljanih objektov. Objekti so prehajali 
v upravo različnih organov, popisi imovine so bili 
pogosto površni, nestrokovni, mnogokrat narejeni 
z večletno zamudo, ko se je imetje že »porazgubi- 
lo«, gospodarjenje in vzdrževanje pa je bilo iz raz- 
ličnih razlogov slabo. Med odsotnimi lastniki in 
oblastnimi organi STO je zato prihajalo do sporov. 
Navedenim oblikam pravnega posega v premože- 
nje državljanov seje v coni H STO leta 1948 pri- 
družil še Odlok o razlastitvi (Ur.l. IOI.O. št.7, 
I0.I2.I94S). ki je uzakonil razlastitev nepremič- 
nin in pravic na nepremičninah, če je bilo to po- 
trebno za izvršitev obče koristnih del. tj. del. kori- 
stnih za družbeno-gospodarski in kulturni dvig ter 
razvoj ljudstva. 

Drugi ukrepi odvzema privatne lastnine se v 
coni H STO niso izvajali. Tu m bilo niti prve niti 
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druge nacionalizacije. Navodilo jugoslovanskih 
oblastnih organov političnemu vodstvu cone • 
STO je bilo, naj zaenkrat puste lastništvo tako kot 
je, skrbijo naj le za dvig proizvodnje. 

PRIKLJUČENO OZEMLJE 

Priključeno ozemlje, t.j. ozemlje, ki je bilo od 
konca vojne (Beograjskega in Devinskega spora/u- 
ma) pod vojaško upravo. z uveljavitvijo mirovne 
pogodbe z Italijo septembra 1947 pa je pripadlo 
Jugoslaviji,je prišlo lakoj po priključitvi pod nepo- 
sredno oblast republiških organov. 

Prezidij ljudske skupščine FLRJ je septembra 
1947 izdal Ukaz o raztegnitvi veljavnosti ustave. 
zakonov in drugih pravnih predpisov FLRJ na oze- 
mlje, ki je po mirovni pogodbi z Italijo priključeno 
FLRJ (Ur.l. FLRJ, št.80, 17.9.1947). Za področje 
pravnega zajetja premoženja je pomembna še 
Uredba o določitvi, kdaj začno teči in kdaj iztečejo 
roki. ki so določeni v predpisih FLRJ, za ozemlje, 
priključeno po mirovni pogodbi z Italijo (Ur.l. 
FLRJ, št.94.5.1 1.1947). Kot je razvidno iz naslova. 
uredba določa roke za izvedbo zakonskih predpi- 
sov, ki so na priključenem ozemlju, stopili v velja- 
vo šele sedaj. 

Z omenjenima zakonskima predpisoma seje ko- 
nce leta 1947 začela izvajali agrarna reforma in na- 
cionalizacija zasebnih gospodarskih podjetij v 
skladu z republiško zakonodajo, vendar ne brez 
izjem. Te izjeme so veljale tudi za drugi zakon o 
nacionalizaciji z. dne 28. aprila I94<S in za Zakon o 
prehodu italijanskega premoženja na ozemlju 
FLRJ v državno lasi FLRJ po mirovni pogodbi z 
Italijo (Ur.l. FLRJ, št.38, 8.5.1948). 

V skladu z mirovno pogodbo so prebivalci oze- 
mlja, priključenega k FLRJ, lahko opti ral i za itali- 
jansko državljanstvo. Jugoslavija je imela pravico 
zahtevati, da se izselijo v Italijo v roku enega lela 
od opredelitve za italijansko državljanstvo. Imetje 
optantov je bilo zaščiteno z opredelitvami priloge 
XIV mirovne pogodbe. V skladu z. njo so imeli op- 
tanti prav ico. tla odnesejo s seboj v Italijo premič- 
no imovino in denarna sredstva brez izvoznih in 
uvoznih taks 1er prodati premično in nepremično 
¡melje pred odhodom, le pravice se ne morejo 
odvzeli na osnovi 79. člena mirovne pogodbe. 

V skladu s temi določili je minister za pravosodje 
FLRJ v Navodilu za prenos lastninske pravice na 
nacionaliziranih nepremičninah tujih državljanov, 
tujih ustanov ali tujih zasebnih ali javnopravnih 
oseb (Ur.l. FLRJ, št.53, 23.6.194X) v členu XI 
opredelil: »Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih po- 
djetij se ne nanaša na osebe, ki imajo po predpisih 
zakona o državljanstvu oseb v območju, priključe- 
nem po mirovni pogodbi z Italijo k FLRJ pravico 
optirati za italijansko državljanstvo, in sicer ne 
glede na to, ali so že podale izjavo o opciji ali ne«. 

Pri izvedbi nacionalizacije in agrarne reforme je 
prihajalo do nejasnosti. Občutljiva je bila razmeji- 
tev med italijanskimi državljani in optanti. Nered- 
ko so bili izvedeni napačni postopki (nacionaliza- 
cija namesto agrarne reforme). Dodatne težave so 
bile zaradi  neurejenosti zemljiških knjig in pa v 

dejstvu, da je bil kataster za nekatere predele še 
vedno v Trstu. Okrajne komisije so bile zato v stal- 
nih stikih z ustreznimi republiškimi ministrstvi. 

Posebno pozornega obravnavanja so bili deležni 
lastniki nepremičnin na priključenem ozemlju, ki 
so bili državljani STO. Predsedstvo vlade LRS je 
zavzelo stališče, daje treba nacionalizacijo nepre- 
mičnin, ki so v lasti državljanov STO. izvajati tako. 
da ne bodo zaradi tega trpeli politični interesi Ju- 
goslavije na ozemlju STO. Zaradi tega je predsed- 
stvo odločilo, da morajo okrajne oblasti pred izdajo 
odločbe vsak primer posebej poslali Predsedstvu 
LRS v pregled in to s primerno utemeljitvijo oziro- 
ma poročilom, kije moralo vsebovali opis imovin- 
skih in družinskih razmer prizadetega ter podatke 
o njegovem političnem zadržanju. 

Ob priključitvi k FLRJ je iz cone • precej prebi- 
valcev pobegnilo v Italijo. Mnogim je ministrstvo 
za notranje zadeve FLRJ odvzelo državljanstvo. 
Tem ljudem je bilo na osnovi 2. člena zakona o 
prenosu sovražnikovega premoženja v državno lasi 
in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb. imetje 
postavljeno pod sekvesler ter nato zaplenjeno. 

OZHMLIi;, PRIKLJUČENO LETA 1954 

V Londonu je bil 5. oktobra 1954 podpisan me- 
morandum, kije ukinil vojaško upravo na obeh co- 
nah STO. Jugoslavija in Italija sta z manjšim po- 
pravkom Morganove črte v korist Jugoslavije spre- 
jeli obstoječo ozemeljsko razdelitev in cona • STO 
je bila priključena Jugoslaviji. 

Memorandum je zopet zaščitil pravice prebival- 
cev glede opredelitve državljanstva in pravice op- 
tantov glede premoženja. Jugoslavija in Italija sta 
se obvezali, da bosta v roku šestih mesecev od pod- 
pisa memoranduma sklenili detajlni sporazum o 
soglasju. Res je bil sprejet sporazum za dokončno 
ureditev vseh medsebojnih obveznosti ekonomske- 
ga in finančnega značaja. 

S tem so bile zopet pogojene razlike pri izvajanju 
zakonodaje s področja pravnega zajetja premoženja 
občanov v primerjavi z ostalo Slovenijo. 

Takoj po priključitvi je Zvezni izvršni svet izdal 
Uredbo o izvajanju zakonov in drugih zveznih 
pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je raz- 
širila civilna uprava FLRJ (Ur.l. FLRJ, št.56. 
30.12.1954). Uredba je določala, da se začne na 
omenjenem ozemlju izvajati zakon o nacionaliza- 
ciji (Ur.l. FLRJ, 98/46, 35/48) s tem. da se določba 
7.a člena zakona, ki se nanašajo na nacionalizacijo 
nepremičnin tujih državljanov, ne uporabljajo. 

Na področju agrarne reforme odredba določa, da 
se z izvajanjem zakona o agrarni reformi in koloni- 
zaciji ne posega v agrarna razmerja, ki so bila do- 
končno urejena po predpisih lokalnih organov 
oblasti. Upoštevale pa se bodo določbe zakona o 
kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega 
premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim 
organizacijam, ki določajo maksimum kmetijske 
zemlje. 

Razen navedenih odstopanj so potekali ukrepi 
poseganja države v privatno lastnino državljanov 
enako kot v ostali Sloveniji. 

Zvezni   izvršni   svet  je   septembra   1972   izdal 
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Uredbo o spremembi uredbe o izvajanju zakonov 
in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, 
na katero seje razširila civilna uprava FLRJ (Ur.l. 
FLR.I. št. 51,30.9.1972). Ta ukinja posebne določ- 
be v zvezi z zakonom o nacionalizaciji zasebnih 
gospodarskih podjetij in s tem seje leta 1972 zače- 
la izvajati nacionalizacija nepremičnin tujih drža- 
vljanov. 

VIRI IN LITERATURA 
Pokrajinski arhiv Koper: 
- Komisija za upravo narodne imovine pri Poverjeni- 

štvu 1'NOO /a Slovensko primorje. 1945 - 1947 
- Okrajna komisija /a zaplembo imovine fašistov m 

kolaboracionistOV Koper. 1946-1948; 
- Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko 

oškodovanim po fašističnem terorju. 1946-1947: 
- Sklad /a pomoč žrtvam fašizma pri Istrskem okrožju 

Koper. 1947-1950: 
- Komisija /a začasno upravo imovine odsotnih oseh 

za Istrsko okrožje, 1947-1950; 
- Istrski okrožni ljudski odbor. 1947-1952. 
Arhiv občine Koper: 
-Okrajni ljudski odbor Koper. 1945-1958; 
-Okrajni ljudski odbor Sežana. 1947-1953; 
-Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica, 1945-1953: 
Arhiv Republike Slovenije: 
- Ministrstvo /a finance LRS, 1947-1953: 
-Okrožni komite KIMK za V Primorsko. 1945-1947: 
-Okrajni komite KPS Koper. 1945-1954; 
-Okrožni komite KPS Koper 1947-1952; 
-Okrajni komite KPS Postojna. 1945-1954; 
-Okrajni komite KPS Sežana. 1945-1954; 
-Okrajni komite KPS Ilirska Bistrica, 1945-1954. 
Mirovna pogodba /. Italijo, Beograd, 23.X. 1947; 
Janko .Ieri.  Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni. 

Ljubljana 1961: 
Uradni list Poverjeništva Pokrajinskega narodnoosvo- 

bodilnega odbora za Slovensko primorje. 1945-1947; 
Uradni list Vojne uprave JA jugoslovanske /one na 

STO m Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 1947-1952 
Uradni lisi FLRJ, 1945-1972; 

Uradni list LRS. 1945-1972: 
Uradni vestnik okraja Koper. 1952-1954. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die NN iederherstellung des staatlichen Wirtschaftssek- 
tors und Aufhebung des KolonatverhSltnisses nach dem 
/.«eilen Weltkrieg im vom Landesarchh Koper 
bedeckten Gebiet 
Manda '¿.agradnik 

Die Verstaatlichung des Privateigentums ging im vom 
Landesarchiv Koper hedeeklen Gebiet anders als m an- 
deren feilen Sloweniens vor sieh, weil das Prozeß einer 
definitven Landabgrenzung zwischen Jugoslawien und 
Italien sieh bis /um Jahre 1954 verzogen hal. 

In tien Jahren 1945-1947 war das behandelte Gebiet 
ein Teil iler /one H. Die Eingriffe der Behördenorgane 
ins Vermögen von tien Gemeindebürgeren war auf die 
Verwaltung des Eigentums begrenzt, das aus irgend- 
welchen Ciründen ohne seinen Eigentümer geblieben ist, 
auf die Beschlagnahme des Verrätervermögens und auf 
die Entkolonisierung im Bezirk Koper. 

Im Jahre 1947 wurde ein Teil des behandelten (iebie- 
tes an die Föderative Volksrepublik Jugoslawien angesc- 
hlossen und ilarauf wurde auch die jugoslawische ( iesetz- 
gebung erweitert. Es sind auch die Gesetzakten vom 
Bereiche der Rechtsabnahme des Bürgervermögens in 
Kraft getreten. Man begann die Agrarreform und Natio- 
nalisierungen der privaten Wirtschaftsobjekte durchzu- 
führen, mit ilcn sieh auf die Optanten beziehenden Aus- 
nahmen. 

Nach dem Anschluß der /one 1} des freien Priester 
Territoriums an Jugoslawien in 1954 erweiterte sieh da- 
rauf die jugoslawische Gesetzgebung und damit auch die 
Gesetzvorschriften vom Bereich der Entfremdung des 
Bürgervermögens, Diesbezügliche Maßnahmen wurden 
desglecihen wie in anderen Teilen Sloweninens durchge- 
führt, mit Ausnahme von der Nationalisierung des unbe- 
weglichen Gutes von fremden Bürgern. Diese begann 
man erst im Jahre 1972 zu verwirkliehen. 

Arhivsko gradivo o povojnih prisilnih 
odvzemih premoženja, ki ga hrani 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 
Jurij Rosa 

Gradivo o povojnih zaplembah, agrarni reformi 
in nacionalizacijah se nahaja po naših dosedanjih 
ugotovitvah v fondih lokalnih upravnih organov 
Poverjeništva PNOO za Slovensko primorje (kate- 
rega del hranimo), okrožnih, okrajnih, občinskih in 
krajevnih ljudskih odborov. 

a) (iradivo o zaplembah 
V našem arhivu hranimo nekaj malega gradiva 

komisij in uradov za ugotavljanje zločinov okupa- 
torjev in njihovih pomagačev. Gradivo je sestavni 
del naslednjih fondov: Okrožni NOO (OF) za Se- 
verno Primorsko, Okrožni NOO za Goriško, 
Okrajni NOO za Vipavsko. Okrajni NOO Grgar in 

Okrajni NOO Idrija. Iz njega pa ni razbrati kakih 
konkretnejših podatkov o zaplembah, ampak se v 
teh spisih nahajajo le prijave z opisi vojnih zloči- 
nov za posamezne kraje in seznami imetja oseb, ki 
so delovale proti NOB, personalna dokumentacija 
uslužbencev komisij in uradov ter nekaj dokumen- 
tov njihovega pisarniškega poslovanja, (iradivo iz- 
vira iz let 1945 in 1946. 

Več podatkov o zaplembah zasledimo pri gradi- 
vu komisij za upravo narodne imovine, ki je ohra- 
njeno v naslednjih fondih: Povcrjeništvo PNOO za 
Slovensko primorje, Okrožni NOO za Goriško, 
Okrajni NOO /a Vipavsko, Okrajni NOO Grgar, 
OLO Idrija, OLO Tolmin in OLO Gorica, na posa- 
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me/ne dokumente pa često naletimo tudi pri fon- 
dih krajevnih ljudskih odborov. Gradivo komisij za 
upravo narodne imovine (KUNI) je nastajalo od 
leta 1945 ilo 1947. 

Pri tem gre za pestre /vrsti gradiva, ki so pravilo- 
ma združene v posebnih mapah: popisi in ocene 
premične in nepremične imovine, prijave javnemu 
tožilstvu o imetju oseb, glede katerega odloča 
Odredba o upravi sovražnikovega imetja in imetja 
odsotnih oseb z dne 20. maja 1946. zapisniki in 
odločbe okrajnih /aplembnih komisij, odločbe 
KUNI o začasni upravi zaplenjenega imetja, pone- 
kod tudi dokumente o pritožbah lastnikov, spise v 
zvezi z določanjem oskrbnikov nad premoženji in 
dodelitvami zemljišč v najem. Precej gradiva se na- 
naša na imetja Ente di Rinascita (kasneje Ente Na- 
zionale) per le Ire Venezie - Zavoda za agrarni 
preporod treh Benečij, ki je zapadlo pod upravo 
KUNI, kar je razvidno i/ podrobnih popisov ime- 
tja, ki so jih sestavljale okrajne KUNI. 

Glede stanja tega gradiva moramo opozoriti na 
njegovo neurejenost in raznolikost zadev, ki so se 
ob tem tudi reševale. Tako najdemo pri fondih 
OLO serije zadev o dedovanjih, zadeve pod ime- 
nom sodni sklepi in takse, ki vsebujejo tudi sklepe 
sodišča o zaplembah. 

Ob pregledovanju gradiva smo ugotovili, da je 
šla tozadevna dokumentacija še skozi roke okrajnih 
sodišč in javnega tožilstva pri Povcrjeništvu 
PNOO. lani lahko pričakujemo tudi gradivo, če- 
prav se verjetno mnogi dokumenti podvajajo. 

b) Gradivo o agrarni reformi 
Gradiva o agrarni reformi je v našem arhivu kar 

veliko (več polnih arhivskih škatel) ter je dobro 
ohranjeno, in sicer v OLO Idrija. OI.O Tolmin in 
OLO Gorica, kako zadevo pa zasledimo tudi v fon- 
dih občinskih in krajevnih ljudskih odborov. 

V zvezi z zakonom o agrarni reformi moramo 
opozorili na zakon o razlastitvi posestev, ki so jih 
obdelovali koloni. Pri nas je bil tak primer v Gori- 
ških Brdih, deloma tudi na Vipavskem. O tem ima- 
mo dokaj dobro ohranjeno gradivo v fondu OLO 
Gorica; obstoja n.pr. več zvezkov zapisnikov o 
izvršenem zamejičenju pri t.i. nadeljencih iz let 
1954-1956. V gradivu, ki se tiče agrarne reforme, 
najdemo popise posestev, ki zapadejo pod agrarno 
reformo za posamezne kraje, popise premoženja in 
dokumente o prevzemu premoženja agrarnih skup- 
nosti (pašnih in gozdnih skupnosti) ter cerkvenih 
ustanov, sezname zemljišč, dodeljenih agrarnim in- 
teresentom, sezname razlastitev italijanskega pre- 
moženja, stastistična poročila okrajnih komisij za 
agrarno reformo o razlaščeni zemlji, predloge 
okrajnih komisij za agrarno reformo okrajnim so- 
diščem za ureditev zemljiškoknjižnega stanja, /a 
Zadeve razlastitve po zakonu o agrarni reformi smo 
našli za neko fizično ali pravno osebo tudi cele 
mape dokumentov iz različnih let, ki nam prikazu- 
jejo dolgo pot razlastivenih postopkov. 

Gradivo je nastajalo v obdobju od leta 1946 od 
1956 in je dokaj dobro urejeno. Ponekod obstajajo 
tudi evidence (delovodniki in indeksi) samo za za- 
deve agrarne reforme, ki so dovolj uporabne. 

Okrajne kosmisije za agrarno reformo so delova- 

le v okviru tajništva za gospodarstvo oziroma odse- 
ka za kmetijstvo pri okrajih. Ob pregledovanju 
dokumentov agrarne reforme smo zasledovali nji- 
hovo pot še preko Okrožne komisije za agrarno re- 
formo v Postojni in okrajnih sodišč. 

e) Gradivo o nacionalizacijah 
Pri pregledovanju gradiva smo se s pojmon na- 

cionalizacija srečali prvič pri dokumentih iz leta 
1948. Ti dokumenti so nastali v zvezi z zakonom o 
prehodu italijanskega premoženja na ozemlju 
I LR.I v državno last LLR.I po mirovni pogodbi z 
Italijo iz leta 1948. Gradivo najdemo v vseh okraj- 
nih fondih in kaj malega skoraj v vseh fondih ob- 
činskih in krajevnih ljudskih odborov. Zadeve vse- 
bujejo: sezname italijanskega premožeja (včasih so 
definirani kot seznami imovine, kije bila last bivše 
italijanske države, lokalnih oblasti, javnih ustanov. 
društev in združenj v javni lastnini 1er premične in 
nepremične imovine, ki je pripadala fašistični 
stranki ali njenim organizacijam), odločbe okraja o 
nacionalizaciji nepremičnin italijanskih državlja- 
nov, serije vprašalnih listov o nacionaliziranih ne- 
premičninah tujih državljanov s podatki o lastniku, 
vrednosti premoženja, odločbami o nacionalizaciji 
in zemljiškoknjižnimi izpiski ter spise, ki se nana- 
šajo na določitve oskrbnikov nacionaliziranih ne- 
premičnin. 

V okrajnih fondih obstajajo sicer spisovne evi- 
dence, ki pa so za zadeve nacionalizacije po zako- 
nu iz leta 1948 pogostokrat neuporabne, ker so pri 
okraju posamezne zadeve, ki so sicer nastale pose- 
bej in so kot take tudi označene, zbirali skupaj (to 
še posebej velja za zadeve nacionalizacije večjih 
podjetij in ustanov). Veliko je primerov, kjer so se 
postopki zaradi napačnega interpretiranja zakono- 
daje obnovili. V takih primerih je bilo gradivo vze- 
to iz. fasciklov, ne da bi označili, kam so ga vložili. 

Gradivo t.i. tretje nacionalizaicje leta 1958, ki se 
tiče nacionalizacije najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč je deloma tudi že pri nas in sicer v fondih 
občinskih ljudskih odborov, kolikor smo jih že pre- 
vzeli (do leta 1962): Ajdovščina. Bovec, Dobrovo. 
Kanal, Kobarid, Nova Gorica, Šempeter pri (¡ori- 
ci. Tolmin in Vipava. V teh fondih je to gradivo 
razmeroma dobro urejeno, pomagati sije mogoče s 
spisovnimi evidencami. Ohranjene so serije skle- 
pov in odločb o nacionalizaciji, najdemo tudi kak 
zbirni seznam odločb o nacionalizaciji za posa- 
mezno katastrsko občino. 

Na splošno velja, da nam iskanje dokumentov 
samo v fondih ene stopnje upravnih organov ne da 
vedno zadovoljivih ugotovitev, ko spremljamo po- 
stopke nacionalizacije v neki konkretni zadevi. Po 
letu 1955 so te zadeve sicer vedno bolj v kompe- 
tenci občinskih ljudskih odborov, popolnejšo sliko 
stanja neke zadeve pa dobimo, če poiščemo gradi- 
vo še pri okrajnem fondu; na okraju namreč niso 
dobivali dokumentov le v vednost, ampak so tu re- 
ševali tudi pritožbe in zadeve kompletirali. Doku- 
mente o nacionalizaciji lahko pričakujemo še pri 
okrajnih sodiščih in okrajnih javnih pravobranil- 
stvih. Obseg arhivskega gradiva so narekovali pro- 
blemi nacionalizacije, s katerimi so se spopadali 
/a to pristojni organi in z njo prizadete stranke. 
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Kot ilustracijo omenimo gradivo, ki se nanša na 
ekonomske emigrante i/, našega območja, ki niso 
nikoli pridobili jugoslovanskega državljanstva, 
imeli pa so še staro avstrijsko ali italijansko držav- 
ljanstvo ali pa so pozneje pridobili kako drugo. 
Marsikdo od teh ljudi je po odhodu pustil na ob- 
močju okraja Gorica (v obsegu po letu 1955) svoje 
nepremičnine ali pa jih je po odhodu i/ 
teh krajev pridobil po dedni poti ali na kak drug 
način. O teh problemih so nastajali spisi, ki se vle- 
čejo še tja v šestdeseta leta in iz njih spoznamo, 
kako je bila dosledna izvedba nacionalizacije za 
pristojne organe trd oreh. Organi so namreč z iz- 
vedbo nacionalizacije v več primerih tudi odlašali 
oziroma ugotavljali njegovo upravičenost. 

Po doslej ugotovljenem stanju lahko torej sklene- 
mo, da uporabniki gradiva o prisilnih odvzemih 
premoženja v povojenm času pridejo v našem arhi- 
vu tlo mnogih koristnih podatkov, ker je zanje na 
voljo precej gradiva, kljub vrzclim v njegovi ohra- 
njenosti in različnim stopnjam obdelave in (ne) 
urejenosti fondov, kjer se to gradivo nahaja . Pone- 
kod so še vedno prisotne tudi posledice poplave 
gradiva v letu 19X3 (slaba čitljivost dokumentov in 
druge poškodbe). Podrobnejša obdelava fondov po- 
vojne uprave, ki že nekaj časa poteka, ki pa bo še, 
zaradi obsega gradiva, dolgotrajnejša delovna nalo- 
ga, bo dala kompletnejšo podobo tega, zdaj tako 
aktualnega gradiva. 

Pripomniti je treba še. da gradiva povojnih 
okrajnih sodišč, pravobranilstev in tožilstev v na- 
šem arhivu še nismo prevzemali, po naših doseda- 
njih evidentiranjih pajt nekaj gradiva o zaplembah 
v prvih letih (iz 1945-1947) v okviru fondov iz na- 
šega območja, kijih hrani Arhiv Inštituta za novej- 
šo zgodovino v Ljubljani.) 

OPOMBA: 
1'ri pregledovanju gradiva in pripravi poročila sla sodelo 
vali Ivanka 1,'ršič in Kristina Koglot. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das ZwangSahnalinK'il des    crmiigciis nach dein   Krieg 
betreffende Archivgut, das int Landcsarchh aufbewahrt 
ist 
Jurij Roso 

Das Archivgut im Zusammenhang mil den Zwangs- 
abnahem des Vermögens nach dem Krieg wird im Land- 
esarchiv in Nova (lorica im Rahmen der Bestände der 
Lokalverwaltungsorganc ab dem ¡ahre 1945 verwahrt. 
Das Schriftgui bezüglich der Beschlagnahmen in den 
ersten Nachkriegsjahren befindet sieh größetenteils im 
Rahmen des Registraturgutes der Kommissionen fur 
Volksvermögensverwaltung bei den Kreis - und Bezirks- 
volksbefreiungs - bzw. - volksausschüßen. Dieses 
Schriftgui isi mangelhaft erhalten und ziemlich ungeord- 
net. 

Das Agrarreform und Nationalisierungen betreffende 
Registraturgut i si am meistens bei den Bezirks- und Ge- 
meindevolksausschüßcn zu linden. Es isi verhältnismä- 
ßig gul erhalten, jedoch noch nicht befriediged geordnet 
und behandelt. Im Archiv isi im Zusammenhang mil 
den Zwangsabnahmen des Vermögens auch einiges Arc- 
hivgut aufbewahrt, das sieh auf die Verwirklichung der 
Gesetzesbestimmungen zur Enteignung der von den 
Kolonen bearbeiteten Grundbesitze und zum Übergang 
des italienischen Vermögens ins Staatseigentum der 
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien bezieht. 

Das registraturgut der Lokaljustizorganc, wovon dies 
bezügliches Schriftgui noch /u erwarten ist, wird noch 
nicht  übernommen  und auch  nicht ausführlich behan- 
delt. 

Gabrijel Gruber-ob 250-letnici rojstva 
Daniela Juričić 

Gabrijel Graber, jezuit, izumitelj, pravi vseved 
svoje dobe. je pri nas znan predvsem po prekopu, 
ki gaje zgradil v Ljubljani in s katerim je omogočil 
postopno osuševanje Ljubljanskega barja ter po 
prelepi baročni palači, v kateri se danes nahaja Ar- 
hiv Republike Slovenije. 

O možu, kije pri nas pustil tako viden pečat svo- 
jega delovanja in življenja, je bilo že dosti napisa- 
nega. Vendar sem izkoristila še to lepo priložnost, 
da ob 250—letnici njegovega rojstva še enkrat pogle- 
dam arhive in poiščem. kaj je ostalo od njegovih 
del. ki jih je pred dobrima dvema stoletjima pripra- 
vil. 

Gruber, rojen 6. maja 1740 na Dunaju, seje že v 
mladosti zanimal za matematiko in tehnične vede 
ter kot 15-letni fant stopil v jezuitski red. ki je v 
Evropi tedanjega časa predstavljal najbolj izobraže- 
ni sloj ljudi.1 Zato sta tudi njegovo življenje in delo 
močno povezana z znanostjo in ustvarjalnostjo. Po 
dokončanih študijih je nekaj časa poučeval na Du- 

naju in potem odšel na duhovne vaje v .ludenburg. 
Nekako v tem času je v Ljubljani Kranjska kmetij- 
ska družba dala pobudo in s pomočjo deželnih sta- 
nov uspela v poskusu ustanovitve šole, ki naj bi v 
času razvoja merkantilistične države in njenih zah- 
tev po bolj izučenih in izurjenih rokodelcih dobila 
za učitelja učenega moža, ki bi ustrezal zahtevam 
in težavni nalogi poučevanja. Tako je prišel leta 
1769 Gabrijel (iruber v Ljubljano na licejsko stoli- 
co poučevat risanje, geometrijo, mehaniko in 
hidravliko.- 

Takoj po prihodu je nabavil potrebne knjige za 
poučevanje o hidravliki, tesarstvu, graditvi mlinov. 
urarski umetnosti, gradnji mostov. Kupil je razne 
merilne instrumente, stružnico, mikrometrično še- 
stilo in podobno. Postavil je tudi kovaško 
delavnico.3 

Do svojega odhoda iz Ljubljane je s časovnimi 
presledki ob nedeljah in praznikih poučeval v ne- 
mščini   ključavničarje,   zidarje,   tesarje   in   druge 
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rokodelec.4 Za svoje učence seje zelo zavzemal in 
jc pri Kranjski kmetijski družbi izposloval posebne 
nagrade za najbolj talentirane ter tako vsako leto 
vzgojil nekaj dobro ¡/.učenih kadrov, ki so bili spo- 
sobni pridobljeno znanje prenašati naprej. 

Njegov odnos do umetnosti in prenosa znanja na 
druge se dobro vidi iz njegovega poročila komerč- 
nemu (consensu januarja 1771, v katerem zahteva 
posebno štipendijo za svojega učenca Jožefa Lippa: 
»...umetnosti (obrti. op. Í). J.), ki so nepogrešljive 
za človeško rabo tako teoretično kot tudi praktič- 
no, se morajo učiti. Delavcem ni potrebno le poda- 
ti temeljna načela umetnosti izdelovanja predme- 
tov, temveč jih tudi s prikazom že dokončanih del 
naučiti kako in zakaj se nekatere stvari lažje nare- 
dijo. Ce umetniku nihče ne pokaže, kako naj iz 
same umetnosti naredi uporaben izdelek, ostaja vse 
neučinkovito.«? 

V svojem poklicu je bil tako zavzet, da je leta 
1773 začel graditi hidravlično in mehanično šolo v 
Ljubljani (danes je v stavbi Arhiv Republike 
Slovenije).6 Pri državnih oblasteh je izposloval celo 
oprostitev davkov. 

V stavbi je predvidel dvorano za shrambo mode- 
lov za mehaniko, knjižnico o mehaniki in poljedel- 
stvu, dvorano za razne zbirke, zbirko ladijskih mo- 
delov (tri preostale modele še hrani Pomorski mu- 
zej v Piranu), dvorano za kemične in fizikalne po- 
skuse, dvorano za šolo zidarjev, tesarjev in risarjev 
ter celo zvezdarno. Po velikemu požaru 28. junija 
1774 je bila neposredno prizadeta okolica Gruber- 
jeve šole.7 Gruberje kupil del pogorišča in ga spre- 
menil v vrt. Tuje hotel postaviti erarično ladjedel- 
nico. Svojih daljnosežnih načrtov ni izpeljal do 
konca predvsem zaradi finančnih težav, v katere je 
zabredel po odvzclju vodstva nad gradnjo prekopa 
leta 1777. 

Razen poučevanja in gradnje kanala je Gruber 
izdelal mnoge različne projekte in načrte, ki doka- 
zujejo njegovo vsestransko angažiranost, znanost in 
Uidi nemiren duh. 

Njegova prizadevanja po izboljšanju plovbe po 
rekah so nam malo znana. Preučeval je obnašanje 
različnih zvrsti lesa v rečni vodi ter ugotovil, da se 
najbolj obnese hrastov les, zato gaje priporočal kot 
material za izdelavo ladij.8 V tistih časih je veliko 
oviro za večjo plovnost rek in večji promet po re- 
kah predstavljala vožnja po vodnemu toku na- 
vzgor, /a vleko blaga so uporabljali konje, ki so za- 
radi neurejenih stez in poti večkrat izgubljali in 
razsipavali blago. Z veliko zavzetostjo je (¡ruber 
iskal in potem predlagal razne tehnične izboljšave, 
s katerimi bi se konjske steze bolj zavarovale, zara- 
di česar naj bi promet postal varnejši.l) 

Izdelal je veliko študij o regulacijah rek Save, 
Krke. Mure in Kolpe, predvsem o izsušitvi rečnih 
rokavov, ki so ovirali plovbo.10 

Ukvarjal seje tudi z različnimi inovacijami: leta 
I 769 je po naročilu deželne vlade v papirnici v Ra- 
dečah delal poskuse izdelovanja papirja iz žagovi- 
ne, leta 1770 paje obnovil hirdravlični stroj za dvi- 
ganje vode iz Save.11 

PREKOP 
Njegovo največje delo v Ljubljani je brez dvoma 

prekop, ki še danes nosi njegovo ime in ki je imel 
namen odvajati visoke vode iz Ljubljanice 1er s tem 
omogočiti izsušitev Ljubljanskega barja. 

Osuševanje Ljubljanskega barja je bil star pro- 
blem, kateremu od rimskih časov do 18. stoletja, 
ko so fiziokratske težnje prinesle tudi smisel za me- 
lioracijska dela, ne bilo posvečeno veliko časa. 
Prve zgodovinske podatke iz. novejše dobe prinaša 
Valavsor, ki navaja tudi najstarejši projekt za osuši- 
tev Ljubljanskega barja iz leta 1554.12 Šele cesarica 
Marija Terezija seje problema resno lotila 1er po 
mnogih posvetih 23. februarja 1 769 izdala dekret, s 
katerim so se pričele priprave za osuševanje 
Barja.!3 

Gruberje zniveliral Ljubljanico in Barje 1er iz- 
delal načrt v dveh variantah: I) Poglobila naj bi se 
struga Ljubljanice v mestu in 2) /a (iradom naj bi 
se zgradil kanal, ki bi odvajal visoke vode.14 Od 
vseh predlogov je bil zaradi ponujene tehnične re- 
šitve in nizkega predračuna gradnje njegov najbolj 
sprejemljiv. 

/. gradnjo so začeli leta 1773 in že v začetku so 
naleteli na številne težave:l? zemljišče okrog Lju- 
bljane se je zelo podražilo in je nakup zemljišč za 
prekop dosegel dvakrat višjo ceno od predvidene; 
namesto majhnega mostu je moral biti narejen 
most z enajstimi stebri in zapornicami: pri kopanju 
so naleteli na studence, ki so izvirali iz tal ter dvi- 
govali šoto in prst tako. da so delavcem tla rasla 
med kopanjem...V petih letih gradnje so se stroški 
za prekop podvojili. Vlada je zaradi zvišanja stro- 
škov in počasnosti del postajala nezadovoljna. 
Gruberja so obdolžili denarnih malverzacij. Proti 
sumničenju se je branil sklicujoč se na račune in 
zahtevajoč, da nepristranski inženir ugotovi obseg 
izvršenega dela.16 Kljub vsemu je bil 10. decembra 
1777 dokončno razrešen svoje dolžnosti, odvzet 
mu je bil naziv cesarsko kraljevega brodarskega 
svetnika, vodstvo gradnje kanala pa je bilo izroče- 
no inženirju Struppiju. V teku poldrugega leta je 
bil kanal dograjen in dne 25. novembra 1780 je 
strel iz topa na Gradu naznanil, da so prvič spustili 
vodo v novi prekop.17 

Novozgrajeni prekop je bil dolg 1055 klaftcr 
(2000,3 m), na dnu širok 17 klaftcr 3 čevlje 
(32,69 m), na vrhu bregov pa 25-35 klaftcr 
(47,4-66,36 m).18 Vsa gradnja je trajala 9 let. 

Zaradi hitrejšega odloka vode po novem kanalu 
seje znižala vodna gladina na Barju za približno 70 
centimetrov. Vendar se je s tem izsuševanje Barja 
šele začelo. 

RUSIJA 
Po odvzetem vodstvu nad gradnjo prekopa ter 

predvsem zaradi ukinitve jezuiteskega reda 1773. 
leta je Gruber razmišljal o tem, da bi zapustil Lju- 
bljano. Razveseljivo zanj je bilo dejstvo, da so je- 
zuiti še delovali v Rusiji, kjer je carica Katarina II. 
z njihovo pomočjo skušala organizirati šolstvo. Vse 
večje finančne težave so samo še pospešile njegovo 
odločitev. Tajno je zapustil Ljubljano januarja 
1785.19 Njegova imovina in z. njo verjetno tudi vsa 
dokumentacija o njegovih različnih iznajdbah je 
bila prodana na dražbi. S tem denarjem so bili po- 
ravnani njegovi dolgovi. 
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V Rusiji je (iruber postal osebni prijatelj carja 
Pavla I. ter imel na njegovem dvoru močan vpliv. 
Želel je doseči ponovno ustanovitev jezuitskega 
reda. kar mu je tudi uspelo. Leta 1801 je papež Pij 
Vil. v svoji poslanici odobril ustanovitev Družbe 
Jezusove v Belorusiji.2« Leta 1802 je bil (iruber iz- 
bran za generalnega vikarja jezuitov na Ruskem.-1 

Toda s smrtjo Pavla I. se je začel zaton dejavnosti 
jezuitov. Kljub številnim udarcem, s katerimi so 
hoteli zmanjšali njihov vpliv, so se jezuiti še nekaj 
časa obdržali. 

(iruber se je, razen s poučevanjem v peterbur- 
škem jezuitskem koleguju. še zmeraj politično ak- 
tivno udejstvoval in je verjetno tudi to vplivalo na 
njegovo nasilno smrt v požaru 16. marca 1X05 v 
Petcrburgu. Pokopan je v samostanu v Polocku.— 

ARHIVSKO GRADIVO O GABRIJLLU 
GRUBERJU 

Arhivskega gradiva o življenju in delu Gabrijela 
Gruberja ni veliko ter je tudi zelo razdrobljeno po 
različnih fondih predvsem zaradi njegovega nenad- 
nega odhoda v času. ko ni bil več toliko priljubljen 
ter zaradi dejstva, da je bilo njegovo premoženje 
prodano na dražbi. Predvsem pogrešamo tehnično 
dokumentacijo o njegovih izumih ter arhitekturnih 
in drugih projektih. 

Od tehnične dokumentacije se je ohranilo na- 
slednje gradivo: 

1. idejni načrti: 
- Izdelava prekopa za izsuši te v Ljubljanskega 

barja ter poglobitev struge Ljubljanice v mestu - 
Arhiv RS. fond Deželna vlada, konvolut 455/1. 

- Poročilo inž. Struppija o Gruberjevem sondira- 
nju in niveliranju Ljubljanice od Vrhnike do Lju- 
bljane - načrt prolila Ljubljanice, večbarvno: Ar- 
hiv RS, Deželna vlada, konvolut 455/1 

- Idejni načrt izgradnje prekopa okoli Ljubljan- 
skega gradu. Arhiv RS. Deželna vlada, kovolut 
455/1 

- Načrt idealne rešitve Ljubljanskega gradu - ka- 
nal okoli gradu z dvema profiloma, večbarvno. Ar- 
hiv RS. Deželna vlada, konvolut 455/1 

- Načrti Gruberjeve palače: Gruberjeva skica iz 
leta 1773. izrisana na papirju formata 30/40, crino 
in dvobarvno (Arhiv RS, Deželna vlada, konvolut 
455/1. komisijski protokol z. dne 12.6.1 773) ter na- 
črt palače z dozidavo iz francoske dobe - tloris pr- 
vega nadstropja (1809 - 1813), Arhiv RS. Zbirka 
načrtov, načrt 1/7 

- Arhiv RS: Zbirka načrtov, načrt VI la/1 28, Lju- 
bljansko barje 1780. hidrografska karta 

- Arhiv RS: Zbirka načrtov, načrt Vila/129. Lju- 
bljansko barje, situacijski načrt pred izsušitvijo 
I 780. leta 
- Arhiv RS: Zbirka načrtov, načrt XXXIV Gru- 

berjev kanal - načrt 
2. Ostalo gradivo: 
-Arhiv RS: Privata A LXIV - Gabrijel Gruber - 

vsebuje poročila o navigacijskih delih od 1774 do 
1777' 
- Arhiv RS: Deželni stanovi I. registratura, ška- 

tla 684 (lase. 385) - poročila o navigacijskih delih, 
o plačah osebja in delavcev od leta 1775 do 1 779 

- Arhiv RS: Komisija za komerčne zadeve 

Lit M Nr. H), lase. 6: Lit S. Nr. 18. 20. fase. 9 
- I. Slokar: Zgodovina obrtnega šolstva v Ljublja- 

ni tlo leta I860, rokopis v Zgodovinskem arhivu 
Ljubljana 

- Fabjančič: Knjiga ljubljanskih hiš. 1940-43. 
rokopis v Zgodovinskem arhivu Ljubljana 

- Zgodovinski arhiv Ljubljana. Registratura I. 
fase. 89, seznam hiš v Ljubljani z dne 10, Februarja 
1789 

LITERATURA O GABRIJELU GRUBERJU 
Dosedanje napisane razprave o življenju m delu ( iabri- 

jela Gruberja lahko označimo kot tematske. Posamezne 
avtorje je /animalo predvsem njegovo delo v zvezi s pre- 
kopom, z gradnjo hiše na Zvezda rs k i I ali njegovo delo- 
vanje v Rusiji. To so ni razprave, ki detajlno obdelujejo 
njegovo delovanje v Ljubljani in Rusiji: 

Viktor Kopatin: Gabrijel (iruber S. .1. in njegov pre- 
kop. 

.luša Serajnik-Vavken: Stavbni razvoj < ¡ruberjeve pala- 
če in 

Iskre V. ( urkina: Jezuit ( ¡abrijel ( iruber v Rusiji. 
Ostala dela se samo obrobno dotikajo Gruberja in da- 

jejo drobne informacije o njem. 
1. Viktor Kopatin: ( ¡abrijel ( ¡i über S. .1. m njegov pre- 

kop. Kronika slovenskih mesi. šl. I. Ljubljana. I 934 
2. Josip Vrbovec: Die wohllobl. landesl'urslei liehe 

HaupstadI Laibach, Ljubljana. 18X6 
3. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka 

vodnikov: E. llmck. .1. Kos. VI. Komelj: Arhiv SKS m 
Gruberjeva palača. Ljubljana, 1982 

4. Iskra V. Curkina: Jezuit (¡abrijel (¡ruber v Rusiji. 
Arhivi IV številka 1-2. Ljubljana, 1982 

5. .luša Serajnik-Vavken: Stavbni razvoj Gruberjeve 
palače v Ljubljani Kronika VII. številk;i 3, Ljubljana, 
1959/60 

6. ing. Hugo Uhlin Historial osuševalnih del na Lju- 
bljanskem barju, prva knjiga, Ljubljana, 1956 

7. D. Prelovšek: Deželna hiša v Ljubljani v po/nem 18. 
stoletju 

X. Vlado Schmidt: Zgodovina šolstva in pedagogike na 
Slovenskem I. Ljubljana, 1988 

9. Anion Mehk: Kolonizacija Ljubljanskega baria. 
Ljubljana. I')27 

H). Anton Melik: Ljubljansko mostiščarsko jezero m 
dediščina po njem. Ljubljana. 1946 

I I. Radies: Alte I lanser m l.aibaeh I. 1908 
12. Slovenski biografski leksikon (SBL), str. 268-269, 

( ilonar: ( ¡abrijel ( ¡ruber 
13. Viktor Steska: Pater Gabrijel Gruber, l/vest|a mu 

zejskega društva za Kranjsko, zvezek 15, sešitek 1-2 
14. I. Slokar: Zgodovina obrtnega šolstva v Ljubljani 

do lela I860, rokopis v Zgodovinskem arhivu Ljubljana 

OPOMBI; 

1. V. Kopatin: (¡. (¡ruber S. .1. in njegov prekop, sir. 8. — 
2. isto, str. 9. — 3. I. Slokar: Zgodovina obrtnega šolstva 
v Ljubljani do lela I860, I. Mehanska šola v Ljubljani 
1769-1784. Skupni stroški /a materini /a poučevanje so 
/našali 22.37 goldinarjev. Arhiv RS: Fond: Komisija /a 
komerčne zadeve, Lil M. Nr. K) (lase. 6). — 4. ¡sto. — 5. 
Arhiv RS: Komisija /a komerčne /adeve. Lit S Nr. 18. 
lase. 9: Gruberjevo poročilo komerčnemu konsensu, ja- 
nuar 1774. — 6. I. Slokar: Zgodovina obrtnega šolstva, 
Dekret dvorske pisarne / dne 15.1.1 773. dovoljen prispe- 
vek 2001) goldinarjev. — 7. .1. Serajnik-Vavken: Stavbni 
razvoj ( ¡ruberjeve palače, sir. I 78. — X. Arhiv RS: Priva- 
la (¡abrijel (¡ruber. Poročila o navigacijskih delih 
1774-1777. Pro memoria. — 9. Klo. Pro memoria, za- 
dnji list. — H), isto. Pro memoria. — I I. I. Slokar: Zgo- 
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dovina obrtnega šolstva, I. Mehanska šola v Ljubljani. — 
12. V. Kopatin: Ci. Gruber S. .1. in njegov prekop, str. 8. 
— 13. V. Steska: Pater Ü. Gruber, str. 41-46. — 14. Ar- 
hiv RS: fond Deželna vlada, konvolut 455/1, poročilo 
inž. Struppija o delu Ci. Gruberja, Gruberjev predlog. — 
15. Arhiv RS: Privata G. Gruber, Poročila o navigacij- 
skih delih, Pro memoria II, I. 1776. — 16. isto, 1776. — 
17. inž. Hugo Uhlir: Historiat osuševalnih del, knjiga L, 
str 8. — 18. isto, str. 8; Ena dunajska klaftra znaša 1. 
8%48 m = 6 čevljev; I čevelj je o, 316081 m = 6 col; 1 
cola /naša 5,2 cm. — 19. O tem, kdaj točno je zapustil 
Ljubljano obstajajo različna mnenja. J. Vrhovec je menil, 
daje Gruber zapustil Ljubljano že leta 1783. Dr. Glonar 
v Biografskem leksikonu misli, da se je iz Ljubljane 
umaknil leta 1784, v Rusijo pa odrinil 1786. leta. V. Ko- 
patin v svoji razpravi citira »Historia annua Collegi] La- 
bacensis S. .1.« - Letno zgodovina ljubljanskega kolegija 
D. .1., tretji del (od 1772 do ukinitve Družbe Jezusove 
1773. leta z dodanimi življenjepisi), v kateri se navaja, da 

je Gruber odšel sredi januarja 1785. — 20. Iskra V. Curk- 
na: Jezuit G. Gruber v Rusiji, str. 107. — 21. isto, str. 
107. —22. isto, str. 107. 

ZUSAMMENFASSUNG 
(¡abrid (¡ruber - anläßlich der 250-Jahreszahl 
des (¡eburts 
Daniela Juričić 

Der Beitrag spricht von (¡abriel (¡ruber, dem Jesuiten, 
Erfinder und einem großen Wissenschaftler, daß Ljublja- 
na und Slowenien große Werke hinterlassen hat; von 
(¡ruber als Pädagogen, der am Lyzeumslehrstuhl Ilir 
Zeichnung, Geometrie und Hydraulik in Ljubljana Vor- 
lesungen hielt und mit seinem Enthusiasmus und Einne- 
hmen die Generationen von Gewerbsleuten animierte. 
Die Autorin schreibt von (¡ruber als dem Architekten, 
der einen von schönsten bestehenden Barockpalästen in 
Ljubljana projektierte, worin sich jetzt das Archiv der 
Republik Slowenien befindet, und den (¡raben baute, 
wodurch die Entwässerung des Ljubljanaer Morastes an- 
gefangen hat. Seine Tätigkeit endete sich nicht mit 
seinem Verlassen von Ljubljana. Auch im Rußland, wo- 
hin er hat in 1785 geflüchtet, erreichte er zahlreiche Er- 
folge, unter anderem auch die Tätigkeitsgenehmigung für 
den Jesuitenorden im Rußland. Er ist in einem Brand in 
Petersburg im Jahre I 805 gestorben. 

Gradbeni red za Štajersko 
Ivanka Zajc-Cizelj 

Med važnejše predpise, ki so urejali gradnjo (no- 
vogradnje in adaptacije) v drugi polovici 19. in v 
začetku 20. stoletja spadata gradbeni red za Štajer- 
sko, ki pokriva celotno deželo z izjemo deželnega 
glavnega mesta (razglas namestništva z dne 9. fe- 
bruarja 1857, izdan z dopolnili leta 1905) in dežel- 
ni zakon, izdan 12. marca 1866, ki ureja gradnje 
industrijskih objektov. 

Gradbeni red je bil sprejet v »skrbi za splošni in 
ljudski blagor«. Novogradnje in tudi adaptacije (ve- 
čja gradbena dela na obstoječih zgradbah) so mora- 
le biti zdravstveno in varnostno neoporečne, sklad- 
ne z okoljem in krajevno primerne. Posebna skrbjo 
bila posvečena protipožarni gradnji; tako so bile v 
mestih lesene gradnje (hiše) v celoti prepovedane 
(izjema so bile začasne kolibe in na prostem zgraje- 
ni kozolci ter manjša popravila in izboljšave že ob- 
stoječih, varno grajenih lesenih stavb), dovoljene 
pa so bile na podeželju, če je šlo za revnejše in zelo 
redko naseljeno področje. 

(•radnje v mestili in tri>ili 
Pri gradnjah v mestih in trgih je bilo med drugim 

potrebno upoštevati: 
- Stanovanjska poslopja so se morala graditi na 

sončnem, zračnem, suhem, zdravem in z dobro pit- 
no vodo oskrbljenem prostoru, ki je bil varen pred 
poplavo, zemeljskim plazom, krušenjem kamenja 
in podobnimi nevšečnostmi; 

- Za okolje moteča poslopja (hrup, smrad, one- 
stnažen zrak) so morala biti nekoliko odstranjena 
od ostalih zgradb. Poslopja, namenjena dejavno- 
stim, pri katerih se uporablja več ognja (milarnc. 
pekarne, zganjamo...), naj bi bila protipožarno za- 

ščitena in ločena od eventualnih gospodarskih po- 
slopij s protipožarnim zidom. 

- Pri gradnji gostiln je bilo potrebno upoštevati, 
da seje pred stavbo, če je bila zunaj utrejene vrste, 
pustil ustrezen prostor, namenjen vozovom, ki je 
bil zunaj obstoječe cestne mreže. Velikost zahteva- 
nega prostora je bila odvisna od krajevnih razmer. 
Ta, kot bi se temu danes reklo, parkirni prostor naj 
bi bil tudi predpogoj za pridobitev obrtnega dovo- 
ljenja; 

- Novogradnje in adaptacije že obstoječih hiš ob 
železnici so bile izjemoma dopuščene samo z dovo- 
ljenjem vrhovnega nadzorstva in ustrezne oblasti 
(nevarnost požara). Ob pomembnejših cestah je 
bilo dovoljeno graditi samo v oddaljenosti 4 m od 
roba cestišča; 

-Okolica pokopališča ni smela biti pozidana; 
- Pri načrtovanju novogradenj na novem zazi- 

dalnem področju je bilo potrebno pustiti pri vsa- 
kem poslopju dovolj prostega prostora, da so imela 
stanovanjska in gospodarska poslopja dovolj sve- 
tlobe, primerno dvorišče in vrt; 

- Stavbe so morale biti med seboj oddaljene naj- 
manj 6 m, v primerih, ko to ni bilo možno, jih je 
moral ločevati protipožarni zid; 

-(¡lede ulic, njihove množine in razvejanosti ter 
glede trgov je bila oblast dolžna poskrbeti, da so 
bile te strukture primerne, varne in da so služile 
svojemu namenu (prometu in javnim potrebam); 

- Javne ulice in trgi so morali biti čim bolj sve- 
tli (ponoči v bolj naseljenih in obiskanih krajih raz- 
svetljeni), zračni, prostorni, čisti, suhi in praviloma 
ravni; 

- Zaradi potrebne trdnosti ulic (cest) in trgov 
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niso bila dovoljena na področju le-teh nobena ze- 
meljska gradbena dela. /. izjemo trdnih, obokanih 
ali s kamnitimi ploščami pokritih odtočnih kana- 
lov: 

- Za utrditev cestišča so priporočali tlakovanje 
ali posipanje / gramozom. Ob vsaki strani ceste je 
moralo biti 2 m prostora za pešce oziroma ure- 
jen ustrezen pločnik: 

- Vse nevarne točke (mostovi, kanali, popravila, 
izkopi, delovišča) so morale biti ustrezno označene 
in zaščitene (ograjene); 

- Da bi ceste ostale suhe, je bilo potrebno po- 
skrebeti za odtočne kanale; ti naj bi bili v zemlji, 
kjer pa to ni bilo možno, so dopuščali tudi površin- 
ske z ustreznim nagibom, da je voda odtekala. V 
primeru, da teh kanalov ni bilo možno speljati, je 
moral za ureditev vprašanja odpadnih votla poskr- 
beti vsak lastnik hiše sam. Fekalije niso smele biti 
speljane v te kanale, ampak so se morale zbirati v 
greznicah ali v sodih. Hiše naj bi bile vsaj na tisti 
strani, ki je bila obrnjena na ulico, opremljene z 
žlebovi: 

- Na javnih sprehajališčih in krajih, namenjenih 
oddihu, je moralo biti poskrbljeno za senco in po- 
čivališča; 

- Poslopja so morala bili grajena trdno in trjano, 
najmanjša debelina zidov brez ometa pri pritličnih 
hišah je znašala 45 cm, kolikor je bila hiša višja, to- 
liko močnejši so morali biti zidovi. Ce gospodarska 
poslopja niso bila v okviru hiše. so morala biti od 
hiše ustrezno oddaljena zaradi protipožarne zašči- 
te. 

(jradbeni red je predpisoval tudi notranji ustroj 
poslopij. Vsaka stanovanjska hiša je morala imeti 
najmanj štiri prostore in sicer: prostorno dnevno 
sobo. zračno in svetlo sobo. kuhinjo in stranišče, 
povezano z ustreznim hodnikom. Vsak posamezen 
prostor, z izjemo manjših predsob, shramb in stra- 
nišč je moral imeti vsaj eno okno. ki je bilo obr- 
njeno na prosto in ne v sosednji prostor. Okna pri- 
tličnih stanovanj, ki so bila nameščena nižje od 2.1 
m nad pešpotjo, niso smela imeti izbočenih ograj, 
navzven odpirajočih kril in /.aluzij (prepovedane so 
bile tudi lesene okenske preklade). Kletna okna, 
zlasti če je bil v kleti shranjen premog ali drva, so 
morala biti zaščitena s kovinskimi prečkami. Bal- 
kone so lahko gradili samo v višjih nadstropjih in z 
ustreznim materialom. 

Kuhinja je bila navadno prostor, v katerem seje 
kurilo, zato ji je v gradbenem redu posvečenega kar 
precej prostora prav zaradi protipožarne zaščite. 
Kuhinje so morale biti posebno še pri odprtih 
ognjiščih obokane v celoti ali vsaj nad ognjiščem m 
opremljene z ustreznim dimnikom (gradnji dimni- 
ka je v gradbenem redu posvečenih kar nekaj sira- 
ni). Ognjišče je moralo biti zidano in dvignjeno 
najmanj 40 cm od tal. prosto dostopno, brez kakrš- 
nihkoli lesenih delov in zaščiteno s steno, ki je bila 
protipožarno grajena vsaj 2.5 m v višino in širino: 
pri odprtem ognjišču je bilo potrebno zgraditi še 
30 cm široko, ven stoječo dimno preklado in po- 
skrbeti, tla so bila tla okoli ognjišča iz negorljivega 
materiala (opeka, kamen ali apnena malta). Pri šte- 
dilnikih m pečeh so bila tla sicer lahko lesena, ven- 
dar je moral bili les zaščiten s pločevino ali podob- 

dobnim materialom. Dimnik je moral biti pravilno 
in požarno varno grajen. 

Sobe: za dnevno sobo namenjen prostor je moral 
imeti z vseh slani suhe zidove, ki so bili zunaj ze- 
mlje. V primeru, da prostor ni bil podkleten. so 
morale biti tla najmanj 30 cm nad zunanjo ze- 
meljsko površino (zaradi poplav). Višina sien naj bi 
bila 3.2 m oziroma več.če je šlo za prostor, name- 
njen večjemu številu ljudi (zborovanja, delovni 
prostor). Podobne zahteve so veljale ludi za vse 
ostale sobe. 

V primeru, daje bil v okviru stanovanjske zgrad- 
be tudi hlev. je moral ustrezali vsem predpisom. 
zdravstvenim in higienskim zahtevam, kol če bi bil 
grajen samostojno. V gradbenem redu je obravna- 
van v tem poglavju samo hlev za konje. 

Kar se liče zunanjosti poslopij so morala biti la 
varno grajena, brez nevarnih vzboklin, prenizko 
nameščenih balkonov in ostalih priliklin. Oblika je 
morala bili primerna in skladna z okoljem in temu 
primerna je morala bili tudi fasada. 

Pred začetkom gradnje je bilo potrebno preizku- 
siti trdnost zemljišča in si priskrbeli gradbeno do- 
kumentacijo. Za pridobitev gradbene dokumenta- 
cije je bilo potrebno na okrajni urad predložiti 
gradbeni načrt v dvojniku, če je šlo za gradnje v 
manjših mestih in trgih 1er za manjše gradnje in 
adaptacije v glavnem mesi u okrožja; za vse večje 
gradnje v okrožnem glavnem mesi u (novogradnje. 
važnejše adaptacije, urejanje zabaviščnih in delov- 
nih prostorov) pa je bil pristojen okrožni urad. V 
primeru, da v treh letih po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja, gradnja še ni bila izvedena, je gradbena 
dokumentacija zastarala inje bilo potrebno ves po- 
stopek ponoviti. (Več o gradbeni dokumentaciji v 
referatu profesorja Bukošeka in profesorja Vrbov- 
ska). 

Proli odločitvi okrajnega urada v gradbeni zade- 
vi seje investitor lahko pritožil na okrožni urad in 
nadalje na deželni urad: v pritožbenem postopku 
proli odločitvi okrožnega urada je bil na pivi stop- 
nji pristojen deželni urad in na drugi c.kr. ministr- 
stvo. 

Za pravilno in varno izvedbo gradbenih del so 
bili odgovorni ustrezni gradbeni mojstri (gradbeni- 
ki, zidarji, tesarji). V primeru, če gradnja ni bila 
izvedena v skladu z gradbenim redom, so bile pred- 
videne denarne in zaporne kazni, ki pa so bile v 
primeru, če je prišlo zaradi tega do kakršnih koli 
posledic, znatno višje. Kaznovan je bil tudi investi- 
tor, ki je gradil na lastno pest, brez. gradbenika ali 
gradbene dokumentacije. Kazen je bila predvidena 
tudi za tiste, ki so kakorkoli spreminjali obstoječe 
stanje kurišč ali dimnikov brez predhodnega po- 
žarnega ogleda. 

Gradnje na podeželju 
Na podeželju so v splošnem veljala ista pravila 

gradenj kot v mestih in trgih, le da je bilo potrebno 
upoštevati posebne okoliščine. 

Pri gradnjah in adaptacijah na vasi je bilo po- 
trebno paziti predvsem na protipožarno vainosi; 
poslopja naj bi bila v največji možni meri grajena 
iz negorljivegaamateriala (lomljenec, opeka), do- 
puščena je bila sicer tudi gradnja lesenih hiš, ven- 
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dar samo v zelo revnih področjih, podrčjih, kjer je 
bil dovoz ustreznega materiala otežkočen ali pre- 
drag in lam, kjer so bile hiše zelo redko posejane. 
Lesene hiše so morale imeti temelje in če je bilo le 
mogoče tudi zid do višine 1 m narejen iz negorlji- 
vega materiala, /a vezavo so lahko uporabljali tudi 
glino., če ni bilo možno nabaviti apna (razlogi so 
bili podobni kot pri ostalem gradbenem materialu). 
Obvezno paje moralo biti zidano podnožje kurišča 
(lomljenec, žgana opeka). Ognjišče ni smelo biti 
naslonjeno na leseno steno. Ila so morala biti v 
orostorih, kjer seje kurilo, iz. negorljivega materi- 
ila (kamen, opeka, eslrih, /.bita ilovica). Tudi dim- 
niki v nobenem primeru niso smeli biti več leseni - 
kar jeeveljalo za novogradnje in tudi za že obstoje- 
če dimnike - te so morali podreti in nado- 
mestiti z novimi. Priporočeno je bilo, da se tudi 
za strešne kritine uporablja negorljiv material 
(opeka, skrilavci). Med stanovanjskim in gospodar- 
skim poslopjem je bilo potrebno, zaradi prepreči- 
tve širjenja požara, zasaditi več visokodebelnih, z 
listjem bogatih dreves; posebej so za ta namen pri- 
poročali orehe. 

Podeželske hiše so bile navadno grajene tako, da 
je bil v enem poslopju poleg stanovanjskega tudi 
gospodarski del (hlev, delavnica, v nekaterih pri- 
merih tudi skedenj in drvarnica), zato so se tega 
problema dotaknili tudi gradbeni predpisi, ki so 
zaradi protipožarne zaščite prepovedovali prehod 
iz. kuhinje v hlev ali na senik, isto je veljalo tudi za 
preužitkarske sobe ali kuhinje - te so morale imeti 
direkten izhod na prosto. 

Da so ceste ostale suhe, je bilo tudi na podeželju 
potrebno narediti odtočne kanale, vendar vanje 
niso smele biti speljane odplake i/, kuhinj, stranišč 
in hlevov - te so se morale zbirati v gnojniščnih ja- 
mah, ki so morale biti zgrajene pri starih in novih 
poslopjih. 

Enako kakor v mestih in trgih, je bilo tudi na po- 
deželju za gradnje ali večje adaptacije potrebno do- 
biti gradbeno dovoljenje; manjša gradbena dela pa 
je bilo potrebno prijaviti občinskemu uradu. Vlogi 
za pridobitev gradbenega dovoljenja je moral biti 
priložen gradbeni načrt v dvojniku (tloris, profil, 
ostrešje, naris -sprednji del stavbe). V določenih 
primerih je zadostovala tudi samo skica. 

Gradnja industrijskih objektov 
Poslopja, ki so se uporabljala za obrtno dejav- 

nost, rudarstvo in fužinarstvo, naj bi se gradila izo- 
lirano od ostalih zgradb - to je v oddaljenosti naj- 
manj 40 m od teh. Če se je na tem tako imenova- 
nem izoliranem področju nahajala kakršnakoli 
stavba graditelja, ki ni bila v povezavi s to dejav- 
nostjo, je morala biti ta strogo protipožarno grajena 
1er zaščitena pred požarom navzven in navznoter. 
kar pomeni, da ni smelo biti možnosti, da bi se 
eventualni požar širil preko tega poslopja. Upošte- 
vati so morali tudi predpisano varnostno razdaljo 
od cest in rečnih strug. Poleg že omenjenih zahtev 

gradbenega reda je bilo pri teh gradnjah potrebno 
upoštevati še: 

- tovarna ali delavnica je morala biti zgrajena 
tako, da se je v primeru požara ali druge elemen- 
tarne nesreče dalo v čim krajšem možnem času pri- 
ti na prosto - temu ustrezno so morale biti zgrajene 
tudi stopnice - dovolj široke in iz negorljivega 
mteriala, oziroma masivneče so bile lesene; 

- dimniki in kurišča so morali biti grajeni iz ne- 
gorljivega materiala brez. prisotnosti lesa; 

- parni kotel je moral biti čim bolj ločen od pro- 
storov, v katerih je delalo večje število oseb, imel 
naj bi samo provizorično streho; v nobenem prime- 
ru ni smel biti nameščen v obokanem prostoru; 

- z vsemi odpadki in odplakami so morali rav- 
nati tako, da niso onesnaževali okolice ali ji kakor- 
koli škodili; 

- poslopje je moralo biti grajeno tako, da je bil 
ob izbruhu požara možen nemoten dostop in delo 
gasilcev, /a večje tovarne so priporočali lastno ga- 
silsko službo. 

Tudi za gradnjo tovarn in večjih obrtnih delav- 
nic si je bilo potrebno pridobili gradbeno dovolje- 
nje na pristojnem okrajnem uradu oziroma uradu, 
ki je bil pristojen za izdajo dovoljenja za obratova- 
nje. Predpisi v zvezi z gradnjo in adaptacijo to- 
vrstnih poslopij na neizoliranem področju v odda- 
ljenosti manj kot 40 m od tujih poslopij so bili pre- 
cej strožji, kot če je šlo za izolirano področje - v 
tem primeru je zadostoval apredložitev vloge za 
gradnjo s situacijskim načrtom celotnega kom- 
pleksa, načrtom pripadajočih poslopij, parcelacijo 
z oštevilčenimi parcelami, meje, označena bližnja 
poslopja z. imeni lastnikov 1er načrt potrebne kana- 
lizacije za odvajanje odplak. V primeru, daje načrt 
izdelal pooblaščen inženir ali za tovrstne gradnje 
usposobljen gradbeni tehnik in v primeru, da je ta 
gradbena dela tudi vodil, gradbeni, tesarski in zi- 
darski mojstri niso bili potrebni; tako je tudi vsa 
odgovornost za pravilno in varno izvedena dela 
prešla na inženirja oziroma tehnika, ki je naredil 
načrt in vodil gradnjo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Bauordnung für die Steiermark 
Ivanka Zajc-Cizelj 

Die liane una Adaptierungen in der /weiten 1 Ialite des 
l(). und am Begin des 20. Jahrhunderts wurden von einer 
Vorschriftensammlung unter dem Namen »Die Bauord- 
nung« geregelt. Sie wurde in 1857 erlassen. In 1905 wur- 
de sie sami den Ergänzungen ausgegeben. Diese Ausgabe 
um •• Lisi: 

- Haue in den Städten und Märkten 
- Haue aufdem Lande 
- Baue der Industrieobjekte (Gesetz 12/5- 1866) 
Im allgemeinen geht es hier um die Vorschriften, die 

für einen sicheren, gesunden und umweltfreundlichen 
Hau Vorsorge tragen sollten. 
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Stavbni spisi1 okrajnih uradov v 
Zgodovinskem arhivu v Celju 

! ida Berkopec 

Uvodna predstavitev fondov okrajnih uradov 

Arhivsko gradivo okrajnih uradov, ki ga hram 
Zgodovinski arhiv v Celju, obsega, glede na prove- 
li ienco, devet fondov. Vsi. razen enega, predstavlja- 
jo del restitucijskega arhivskega gradiva, ki ga je 
Avstrija vrnila na osnovi Arhivskega sporazuma i/. 
leta 1923 in Protokola iz leta 1958.2 

Po dogovoru med slovenskimi arhivi smo jeseni 
leta 1983 prevzeli, poleg ostalega, tudi arhivsko 
gradivo Okrajnega gradbenega urada Celje in okraj- 
nih uradov Celje. Gornji Grad, Jelšovec, Konjice, 
Laško, Rogatec in Vransko. 

Gradivo Okrajnega urada Kozje paje bilo formi- 
rano v samostojen fond z izločitvijo ¡z fonda Sre- 
skega načelstva Brežice, ki nam gaje leta 1976 iz- 
ročil Posavski muzej Brežice. 

Gradivo okrajnih uradov sega v petdeseta in 
šestdeseta leta preteklega stoletja, v čas poslovanja 
okrajnih uradov kot najnižje stopnje cesarske obla- 
sti. Skupno obsega 4,2 trn in štiri knjige.-^ Var- 
nostno je posneto na mikrofilm, nekaj načrtov pa 
je restavriranih in konserviranih. 

Podrobna predstavitev fondov okrajnih uradov, 
njihovih pristojnosti4 in vsebinski prikaz gradiva 
bo predmet inventarja, ki bo kot publikacija Zgo- 
dovinskega arhiva v Celju izšel prihodnje leto v 
zbirki Inventarji. 

Ureditev stavbnih spisov 
Ureditev stavbnih spisov opredeljuje sistem pr- 

votne ureditve, ki sojo gradivu dali ustvarjalci, si- 
stem ureditve ob prevzemu in sistem 1er kriterije 
ureditve gradiva v arhivu. 

Prvotna ureditev stavbnih spisov okrajnih ura- 
dov kakor tudi ostalega gradiva temelji na sodo- 
bnih predpisih o registraturnem poslovanju. Te je z 
uredbo notranjega in pravosodnega ministra z. dne 
17. marca 1855 določala Uradna instukcija za me- 
šane in politične urade ter urade župnijskih sodni- 
kova 

V okviru registraturnega načrta, ki gaje predpi- 
soval 166. člen le instrukcije, so stavbni spisi uvrš- 
čeni v »registratimii predelek« s črkovno oznako 
II. »Ceste ¡n druge stavbne reči«. Vendar je ta raz- 
vrstitev dokaj ohlapna, saj dopušča uvršačnje stav- 
bnih spisov tudi v skupine D,E,F in (i (to je cerkev 
in šolstvo, zdravstvo, kmetijstvo, trgovina in obrt), 
na katere se smiselno vežejo. Uradu pa je dopu- 
ščeno, da po potrebi tudi dopolnjuje regi stratumi 
načrt. Ta dopustna izbira je razvidna iz raznovrst- 
nosti pisarniških oznak, ki so jih dali stavbnim spi- 
som ustvarjalci. Spisi iz prvih let delovanja uradov 
pa so imeli še stare oznake. 

Drugi osnovni element prvotne ureditve so delo- 
vodne številke ali po takratni terminologiji opravil- 
ne številke političnega opravilnega zapisnika. 

Oba elementa prvotne ureditve pogojujeta zdru- 
ževanje stavbnih spisov in spisov naploh v zadeve, 
ki obsegajo vse spise in načrte določenega gradbe- 
nega objekta. 

Po obstoječi ureditvi, torej tisti, ki jo je imelo re- 
stitucijsko gradivo ob prevzemu, so bili spisi zdru- 
ženi v zadeve, ne pa tudi odloženi po registratur- 
nem načrtu ali opravilnih številkah. Ohranjeni 
stavbni spisi, tako spisovno gradivo kot načrti, pa 
so folirani, lahko tudi v več serijah v okviru enega 
fonda. 

Rekonstrukcija prvotne ureditve v celoti bi bila 
časovno neracionalna, zamegljena pa bi bila tudi 
vsebinska preglednost ohranjenea gradiva, ki ne 
predstavlja celote. Spisovne evidence ustvarjalcev 
niso ohranjene, razen fragmentarno pri Okrajnem 
uradu Celje za leta od 1854 do 1856. 

V prvi fazi arhivistične obdelave je bilo gradivo 
popisano v okviru dane foliacijc. Osnovni element 
popisa je arhivska enota, ki je identična obliki, ki 
jo je gradivu, to je zadevi, dal ustvarjalec. 

Le v inventarju, tehnično pa po foliaciji, so ar- 
hivske enote vsebinsko razvrščene v skupine arhiv- 
skih enot in v okviru le-teh kronološko. Skupine 
arhivskih enot so formirane glede na ohranjenost 
gradiva in na osnovi predpisanih kompetenc 
ustvarjalca. 

Stavbni spisi so uvrščeni v skupino arhivskih 
enot Gradnje. Ta skupina je zastopana v gradivu 
vseh okrajnih uradov, v ohranjenem gradivu okraj- 
nih uradih Celje in Konjice pa edina. Po načelu 
preglednosti in vsebine je skupina Gradnje razčle- 
njena v podskupine: ceste in mostovi, železniške 
proge, vodne naprave; javni, cerkveni, šolski, gos- 
podarski, stanovanjski objekti. Glede na zgoraj 
povedano zajema popis arhivske enote stavbnih 
spisov vse predpisane popisane podatke/' 

Stavbni spisi glede na vrsto objektov 
Raznolikost stavbnih spisov in njihovih prilog je 

najprej predstavljena kot zvrst, nato pa še z nekaj 
poudarki na specifičnosti. 

Stavbni spisi kot zvrst arhivskega gradiva7 vse- 
bujejo spise in risbe. Gradivo sestavljajo razno- 
vrstni spisi in priloge, ki imajo v mnogih primerih 
predpisano obliko; večinoma so čistopisi, včasih pa 
tudi koncepti. 

Spisi, katerih predmet je gradnja ali adaptacija 
javnih objektov, vsebujejo obsežne, uradno predpi- 
sanex priloge. 

Take priloge so izvedbeni operati, ki vključujejo 
analizo cen, proračune stroškov, potrditev cen, po- 
prejšnje meritve. Vsebujejo tudi specifikacijo o 
vrsti del (npr. strokovnih kot so zidarska, tesarska, 
kamnoseška, steklarska ... m pomožnih del ter vo- 
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ženj) z navedbo cen storitev; podatke o vrsti in ko- 
ličini porabljenega materiala in na koncu rekapitu- 
lacijo. 

Zapisniki so bili sestavljeni ob predpisanih ko- 
misijskih pregledih zaradi pritožb, ob raznovrstnih 
licitacijah; tu so še zapisniki o izvedbi gradbenih 
del in zapisniki o prevzemih objektov. 

Dopisovanja z nadrejenimi organi vsebujejo na- 
vodila le-teh, rešitve pritožb ter potrditve. Deloma 
je oblika teh dopisovanj predpisana.1' Stavbne spise 
sestavlja še cela vrsta prilog kol so prejemnice, po- 
botnice, prošnje za gradbeno dovoljenje, dostavne 
pole, zabeležke. 

Risbe, ki se v stavbnih spisih nahajajo kot prilo- 
ga, so tehnični načrti z različnimi elementi in stop- 
njami tehničnih podatkov, prilagojenih zahtevnosti 
in vrsti objektov. 

Poleg gradbenega objekta v ortogonalni projekci- 
ji jih včasih dopolnjujejo siluacijske skice, skice no- 
tranje razporeditve prostorov in naprav. Risimi so 
na papir, samo v nekaj primerih na povoščeno 
platno. Duplikati so prisotni samo izjemoma. Red- 
ko seje avtor podpisoval, vedno paje prisotna sig- 
natura organa, ki je načrt potrdil in predpisani ko- 
lek i. 

Spisi, katerih predmet je gradnja cest. mostov, 
vodnih naprav (kanali, zaščitni zidovi, jezovi) često 
tvorijo zaradi povezanosti pri izvedbi in financira- 
nju eno zadevo z. obsežnimi prilogami. Načrti pri- 
kazujejo raznovrstne tehnične podatke, kot so me- 
rila; skice situacije, vodnih padcev, pretoka, prese- 
ka; izračune vzdolžnega prolila, prostornine. 

Podobni tehnični podalki so razvidni tudi iz na- 
črtov mlinov in žag. Po ohranjenosti teh spisov 
lahko sklepamo na pogostost takih gradenj, poseb- 
no na področju Okrajnega urada Gornji (¡rad. Tu 
so specifični spisi dopisovanja z. višjimi oblastmi, 
ki so bile pristojne za potrjevanje teh objektov. 

Vloge za komisijske oglede pri gradnji mlinov in 
žag, zabeležke o mnenjih komisij in pritožbe so 
edina vsebina stavbnih spisov Okrajnega gradbene- 
ga urada Celje. Ti spisi ne vsebujejo načrtov. 

Le v ohranjenem gradivu Okrajnega urada Laško 
so spisi o gradnji železnic. Obsegajo večinoma do- 
pise z. višjimi oblastmi, kot je Centralna direkcija 
za gradnjo železnic na Dunaju; ne vsebujejo pa na- 
črtov. 

Zelo obsežne načrte pa najdemo v spisih za grad- 
njo industrijskega tira iz rudnika Brezno na želez- 
niško postajo v Rimske Toplice. To so situacijski 
načrti, načrti celotne dolžine industrijskega tira, 
prerez, slojev, načrt železniškega mostu, situaci jski 
načrt z. merilom za železniško razmerje, merilo za 
vzdolžni profil, izračuni 1er imena lastnikov parcel 
ob progi. 

Spisi za gradnje gospodarskih objektov vsebujejo 
poleg splošnih prilog še specifične tehnične načrte, 
npr. načrte za zgradbe za parni kotel in rafinerijo 
Oljarne v Zidanem mostu v gradivu Okrajnega ura- 
da Laško. 

Manjši del gradiva predstavljajo stavbni spisi za 
adaptacije cerkva in cerkvenih zvonikov, za popra- 
vila in novogradnje mrtvašnic, župnišč in gospo- 

darskih poslopij ob njih. Spisi za gradnje ali popra- 
vila šol obsegajo, poleg običanjih prilog, tudi se- 
zname šoloobveznih otrok. 

V gradivu stavbnih spisov so najobsežnejše pred- 
stavljene stanovanjske gradnje, bodisi novogradnje 
ali adaptacije, prizidki, in gospodarska poslopja. 
Namen gradbenih posegov je bil v mnogih prime- 
rih povezan z gospodarsko dejavnostjo lastnika, saj 
so imele hiše često stanovanjsko in poslovno funk- 
cijo. Predmet mnogih gradbenih posegov so tudi 
gospodarska poslopja, ki jih je narekoval takratni 
način življenja. V fondu Okrajnega urada Celje so 
to gradnje v mestnem jedru in predmestjih, speci- 
fične pa so prijave in pritožbe o izpolnjevanju pro- 
tipožarnih in higijenskih predpisov. 

Sklep 
Nanizane splošne značilnosti in posebnosti 

»stavbnih reči« v ohranjenem gradivu okrajnih 
uradov nam vsaj nekoliko odgrinjajo gradbeno de- 
javnost časa, načrti pa nas prevzamejo s svojo iz- 
raznostjo. 

Opombe 
I. Današnji termin /a obravnavano gradivo »gradbeni 
spisi« je nadomeščen s »stavbni spisi« /alo. tla se pri- 
bližamo izrazoslovju časa nastanka gradiva. — 2. Bogo 
Grafenauer, Kaj pomenijo ugovori /oper že tako počasno 
uresničevanje arhivskega spora/uma med Jugoslavijo n 
Avstrijo, ki so se pojavili v avstrijskem tisku m parla- 
mentu letos poleti; Ali se pripravlja / avstrijske strani že 
tretjič blokiranje izvedbe tega spora/uma. Arhivi. Lju- 
bljana 1981, Letnik IV. št. 1-2. str. 101-106. — 3. Vodnik 
po fondih in /birkah Zgodovinskega arhiva v Celju. Lju- 
bljana 1985, str. 24-25. — 4. Ukaz notranjega, pravosod- 
nega in finančnega ministra / dne 19.1.1853 o organiza- 
ciji in pristojnostih okrajnih gosposk.... Deželni vladni 
list /a Vojvodino Štajersko, 11/1853. — 5. Landes-regierungs- 
blatt für das ller/ogthum Steirmark. XI/1855. — 6. Pra- 
vilnik ci strokovni obdelavi in izdelavi pripomočkov /a 
raziskave arhivskega gradiva. Ur.I. SPS. št.l I XX. — 7. 
.lože Zontar, Arhivistka, Ljubljana 19X4. str. 32. — X. 
Bau-Ordnung für das Herzogtum Steiermark, (ira/ 1905. 
— 9. (ìlei opombo 4. 

XIISAMMLNFASSUNO 

Die Bauschriften der Bezirksämter im Historischen 
Archiv in Celje 
I 'ida Berkopec 

Die Bestände der Bezirksämter stellen einem Teil der 
Restitutionsarchivgutes dar, das Österreich aufgrund der 
Archivverständigung aus dem Jahre 1923 und des Proto- 
kolls aus dem Jahre I95X zurückgegeben hat. 

Es wird das System der primären Ordnung der Banse - 
h ri ft en dargestellt, also diejenige von den Schriftgutschaf- 
fern, weiter das Ordnungssystem bei der Übernahme und 
das Ordnungssystem im Archiv. 

Die Bauschriften, als Archivgutgattung, enthalten 
Schriften und Zeichnungen. Die Schriften haben die vor- 
geschriebene Form in vielen Beispielen, inhaltlieh sind 
sie aber an die Bauweise gebunden. Die Zeichnungen, als 
Beilagen, sind technische Entwürfe mit verschiedenen 
Elementen und Stufen von technischen Data, die den 
Objektansprüchen und-gattung angepaßt sind. 



60 

Gradbena dokumentacija v fondu Mestne 
občine Celje 1850-1941 
Hedvika Zdovc. Metka Plank 

UVOD 
Mestna občina Celje je bila organizirana po 

splošnem provizoričnem občinskem zakonu, ki je 
bil izdan 17. marea 1848 (RGB I. št. 170/1848). V 
letu 1862 je bil izdan nov zakon, s katerim je bilo 
določeno delovanje občine in njene organizacije 
(RGB I. št. IX/1862), vendar je bistvo provizorič- 
nega zakona ostalo še vedno v veljavi. Mesto Celje 
je 2 I. januarja I 867 dobilo svoj statut ter s tem po- 
stalo avtonomna občina. Upravno je spallala v celj- 
sko okrožje, sodno pa v sodni okraj Celje. 

Leta 1857 je bil izdan štajerski deželni stavbni 
red za mesta in trge. v katerem je bila v celoti dolo- 
čena gradbena dejavnost (I.andes Regirungsblatt 
fur das Herzoghum Steiermark. II. Abtheilung). 

V okviru mestnega urada je deloval stavbni urad 
(Bauamt), ki je bil odgovoren za gradnje. Na seji 
občinskega odbora marca 1906 so sklenili, daje za 
zgraditev tronadstropnih hiš v središču mesta po- 
trebna tudi odobritev občinskega odbora. Hkrati z 
odobritvijo so določili tudi pogoje, ki jih je bilo pri 
gradnji potrebno upoštevati. 

V fondu mestne občine Celje 1850-1918 je ohra- 
njeno 2,3 tekočih metrov gradbene dokumentacije. 
Pri urejanju je bila ohranjena prvotna ureditev. 
Izločanja gradiva ni bilo. razen v posameznih pri- 
merih triplikati. 

Glavni investitorji za gradnje do leta 1918 so bili 
privatniki. Poleg stanovanjskih hiš so gradili in 
urejali tudi poslovne prostore (obrtne delavnice, 
gostilne, trgovine, hotele...). Med neprivatnimi in- 
vestitorji je bila največja mestna občina. Stavbe je 
urejala za lastne in državne potrebe (vojska, šol- 
stvo, vodovod, sodstvo, kanalizacija, elektrifikacija, 
klavnica...). Dežela je zgradila novo bolnico, drža- 
va pa novo poštno poslopje. Pomembnejši investi- 
torji so še bili Mestna hranilnica. Celjska posojilni- 
ca in razna društva. 

VSEBINA GRADBENE DOKUMENTACIJE 
Po predpisanem stavbnem redu iz leta 1857 je 

morala gradbena dokumentacija vsebovati nasled- 
nje dokumente: 

1. prošnjo lastnika za gradbeno dovoljenje, 
2. načrte. 
3. zapisnik komisijske presoje na občini (pod ka- 

terimi pogoji sedela lahko izvedejo). 
4. odločba občine, 
5. prošnja za končen komisijski ogled objekta ter 

izdajo uporabnega dovoljenja, 
6. zapisnik končnega komisijskega ogleda objek- 

ta. 
7. uporabno dovoljenje. 
Od predpisane dokumentacije so v Fondu Mestne 

občine Celje 1850-1918 ohranjeni naslednji doku- 
menti: 

I. Prošnja lastnika za gradbeno dovoljenje, v ka- 

teri lastnik navede svoje podatke in kaj se bo na 
objektu izvajalo (novogradnja, adaptacija...). 

2. Načrti:' 
iz njih je razvidno: 
a) lega objekta, neposredni mejaši, imena po- 

sestnikov ostalih parcel 
b) prečni in podložni preseg ulice na območju 

objekta 
c) zunanji izgled objekta (lasada) 
č) notranja razporeditev prostorov v objektu. 
Kaj se bo na objektu izvajalo, je bilo razvidno že 

iz načrta. Tako je bila za prizidek določena črna 
ali temnosiva barva, za podiranje svetlo rumena, za 
novogradnjo rdeča, za stare lesene dele rjava, za 
nove lesene dele pa bledo rumena. 

Načrte je moral podpisali zidarski ali tesarski 
mojster, ki je odgovarjal za izpeljavo del po načr- 
tih. Prav tako so jih morali podpisati neposredni 
mejaši, če niso imeli ugovorov proti narejenim na- 
črtom. Pri tem moram opozoriti, da načrti vedno 
niso ohranjeni popolnoma. V posameznih prime- 
rih so le delno. 

3. Zapisnik komisijske presoje na občini glede 
vloge ter določitev, pod kakšnimi pogoji se dela 
lahko izvedejo. 

4. Odločba občine. 
5. Prošnja lastnika za končni komisijski ogled 

objekta ter podelitev uporabnega dovoljenja. 
6. Zapisnik končnega komisijskega ogleda 

objekta. Taje sestavljen iz treh delov: 
- podatki o lastniku objekta lei' kaj se je na 

objektu izvajalo 
- tehnično mnenje komisije 
- dodatne zahteve komisije. 
Za gradnjo ali adaptacijo večjih objektov so 

ohranjene še razne ponudbe posameznih mojstrov, 
proračuni stroškov, pogodbe med izvajalci lei' inve- 
stitorji, stroškovniki opravljenih del na objektih, 

Drugi del fonda Mestne občine Celje zajema leta 
1919-1941. Obsega 12.5 tekočih metrov. O radnje 
najdemo pod oznako I. ter obsegajo 1.7 tekočih 
metrov. Iz fonda je bil umetno izločen del gradbe- 
nih zadev (0,7 tekočih metrov), a so jih uporabljali 
za tekoče poslovanje. Občina Celje je la tlel izročila 
šele pred nekaj leti. (iratliva ni bilo več možno 
vključiti v fond, tako da bi lahko vzpostavili prvot- 
no ureditev, ker se niso ohranile delovotlniške šte- 
vilke. Razvrščeno je tematsko in kronološko. Na- 
mesto neobranjenih delovodniških številk je gradi- 
vo označeno s signaturami. 

Približno 80 % gradbene dokumentacije zajema- 
jo javne zgradbe, tovarne, regulacije, kanalizacije, 
vodovod, privatne delavnice, gospodarska poslo- 
pja, gostinske objekte ipd; 20 % gradiva so gradbe- 
ne zadeve privatnih hiš. Gradbene zadeve so ureje- 
ne kronološko, zadeve privatnih hiš pa še abecedno 
(od •-Ž). 
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Med ostalim gradivom lahko najdemo tehnično 
dokumentacijo v razdelkih B4 - kjer je odloženo 
gradivo mestne plinarne in elektrarne 

B5 -gradivo mestnega vodovoda in klavnice 
B7 -gradivo za regulacijo Savinje in pritokov (v 

slednjem najdemo največ načrtov). 
Ko seje leta 1935 Mestni občini Celje pridružila 

še Občina Celje - okolica, bi pričakovali, da se bo 
število gradbene dokumentacije povečalo. Vendar 
se poveča le število načrtov individualne gradnje. 

Predpisi iz leta 1857, ki so urejali zadeve v zvezi 
z. gradnjami, so ostali isti tudi po letu 1919. Potrje- 
ni so bili z. objavo v Službenem listu Kraljevine Sr- 
bov, Hrvatov in Slovencev z 20. julijem 1920 . Ti 
se nato do druge svetovne vojne niso spreminjali. 

Najpogostejši dokumenti, ki sestavljajo gradbene 
zadeve, so načrti zgradb, prizidkov, adaptacij... Po- 
polna dokumentacija obsega načrte od temeljev do 
strehe ter zunanji izgled stavbe. Ponekod so jih za- 
radi uporabe izvzeli, kasneje pa niso bili vrnjeni. 
zato so se izgubili. Največkrat manjkajo načrti Fa- 
sad. Ostalo gradivo je zelo pisano. Najpogostejši 
dokument je kolavdacijski zapisnik. To je potrdilo 
komisije, da objekt ustreza gradbenim normam. 
Polega tega so navedene še zahteve, kaj je potrebno 
pri stavbi še dopolniti in popraviti. Ostali doku- 
menti, ki se še nahajajo pri posameznih gradbenih 
zadevah, so še: 

- prošnja za postavitev objekta obsega: kraj po- 
stavitve, velikost objekta ter njegov namen, 

- odlok, s katerim je potrjena prošnja za postavi- 
tev objekta (v njem je občina postavila svoje zahte- 
ve in normative o izgledu, velikosti ter višini objek- 
ta), 

- potrdilo o izdaji gradbenega dovoljenja (v njem 
mestni stavbni urad dovoljuje investitorju, da pri- 
čne z gradbenimi deli), 

- dokument o podelitvi uporabnega dovoljenja. 
(Po končani gradnji investitor zaprosi mestni magi- 
strat za izdajo uporabnega dovoljenja.). 

- ponekod so se ohranile tudi ponudbe raznih 
podjetnikov (mizarjev, tesarjev, zidarjev), njihovi 
predračuni ter odgovori najboljšim ponudnikom. 

- pri nekaterih objektih, predvsem večjih, so 
ohranjeni tudi stroškovniki, ki nam kažejo ceno 
postavitve objekta. Ponekod zajemajo ceno gradnje 
cele zgradbe, ponekod pa so bili izdani samo za po- 
samezna dela (stavbenikov, mizarjev, tesarjev...). 

Za preučevanje zgodovine Celja v obdobju 
1919-1941 je ohranjeno zelo malo gradiva. Od 
upravnega gradiva je ohranjeno samo gradivo 
Mestne občine Celje. Gradivo Sreskega načelstva 
Celje je bilo uničeno v poplavi leta 1954. Zaradi 
majhne količine gradiva so se uporabljali zelo mili 
kriteriji valorizacije. Pri gradbeni dokumentaciji 
Mestne občine Celje 1850-1918 ni bilo izločanja, v 
drugem delu, ki zajema leta od 1919-1941, pa so 
bili izločeni samo duplikati in triplikati načrtov 
predvsem pri večjih objektih (mestno gledališče, 
mestna klavnica, delavski dom...), ostali dokumen 
ti pa so se ohranili. 

V Celju se že nekaj let uspešno izvaja revitaliza- 
cija mestnega jedra. Zaradi tega je povečano zani- 
manje za gradbeno dokumentacijo iz fonda Mestne 
občine Celje. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Baudokumentation im Bestand der Stadtgemeinde 
Celje 1850- 1941 
Metka Plank, Hedvika Zdovc 

Im Ik-stand wird fast 100-jährige Baugeschichte der 
Stadt Celje verwahrt. Für die Periode 1850- 1941 wur- 
den 4.7 laufende Meter von Baudokumentation aulbe- 
wahrl. Trot/, der physischen Absonderung (das Archivgut 
wurde künstlich auf zwei Abschnitte aufgetaut), haben 
sieh die auf Hauen beziehenden Vorschriften nicht geän- 
dert. Die erhaltene Dokumentation umfaßt hauptsäch- 
lich die Gesuche um Baugenehmigungen, Pläne, Kolau- 
dationsprotokolle, Gesuche um Gebrauchsgenehmigung- 
ausstellung, für größere Hauen aber auch um Vorrech- 
nungen und Expensaría für die schon erledigte Arbeit an 
den Objekten. Das Archivgut ¡st gut erhalten und wird 
häufig anläßlich ikv Durchführung der Stadtkernvitali- 
sierung verwendet. 

Tehnični arhiv v Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana 
Karal RUM ¡a 

Osnovna sredstva Železniškega gospodarstva 
Ljubljana predstavljajo 5.7 % vseh osnovnih sred- 
stev Republike Slovenije. Gospodarno ravnanje in 
vestno vzdrževanje je mogoče le z. urejeno tehnično 
dokumentacijo. Poseben pečat ji daje njena razno- 
likost, saj vozna sredstva izvirajo iz. vseh krajev 
sveta. Tudi signalno-varnoslne in telekomunikacij- 
ske naprave in oprema vzdrževalnih obratov je v 
veliki meri ¡z. uvoza. Če k temu dodamo še to, da so 
naše proge gradili večinoma nemško in madžarsko 
govoreči investitorji, ter da so na delu naših prog 

nekaj časa gospodovali Italijani, je jasno, kako pi- 
sana je tehnična dokumentacija. 

Do razpada Avstro-Ogrske so proge Železniške- 
ga gospodarstva Ljubljana, to je Slovenije in Istre, 
spadale pod Obratno nadzornišlvo Južne železnice 
v Trstu, Celovcu, Gradcu in Budimpešti ter Cesar- 
sko kraljevi generalni inšpektorat avstrijskih držav- 
nih železnic v Trstu. V vseh enotah so imeli urejen 
tehnični arhiv. Poleg tega so bili načrti arhivirani 
tudi v Ministrstvu za železnice na Dunaju in v Bu- 
dimpešti. 
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Dne I. januarja 1924 je bila v Ljubljani ustano- 
vljena Direkcija državnih železnic, ki je prevzela 
skrb za vse železniške proge v mejah tedanje Slove- 
nije. V gradbenem oddelku so uredili vzoren arhiv 
gradbene dokumentacije, strojni oddelek paje imel 
lasten arhiv za načrte lokomotiv, vagonov in dru- 
gih naprav. Hudo opustošenje tehničnega arhiva je 
bilo leta 1941 in 1942. V letu 1941 so Nemci odpe- 
ljali arhivsko gradivo C.kr. generalnega inšpektora- 
ta avstrijskih železnic v Trstu na Dunaj. Naslednje 
leto so Italijani predali Nemcem dokumentacijo za 
vse proge, ki so bile na nemškem okupacijskem po- 
dročju. Tehniško dokumentacijo so odpeljali na di- 
rekcijo v Beljak in Dunaj ter na Urad za mostove 
na Dunaj. Precej gradiva smo po zaslugi polkovni- 
ka Vlada Vodopivca. kije vodil vojno misijo FLRJ 
pri zavezniškem svetu za Avstrijo, dobili nazaj že 
leta 1945. Gradivo Inšpektorata državnih železnic 
v Trstu iz obdobja 1X96 - 1918 so jugoslovanski 
zastopniki prevzeli leta 1949 od avstrijskih arhivov 
in ga predali našemu veleposlaništvu na Dunaju za 
prevoz v Ljubljano. Za gradivom seje tam izgubila 
sled. čez nekaj let se je del tega gradiva le našel in 
po številnih intervencijah prepeljal v Arhiv Repu- 
blike Slovenije. 

Koordinacijski odbor jugoslovanskih državnih 
železnic v Trstu je na osnovi določil mirovne po- 
godbe z. Italijo prevzel oktobra 1947 deset zabojev 
tehnične dokumentacije o železniških progah na 
priključenem delu Slovenskega primorja. 

Veliko škodo je tehnični arhiv utrpel leta 1947, 
koje zaradi nesporazuma večji del tehnične doku- 
mentacije romal kot star papir v papirnico Vevče. 
Tedaj je veljala parola, da bomo izdelali vse na 
novo in je treba vse staro izločiti in zavreči. Veliko 
tehnične dokumentacije seje izgubilo in poškodo- 
valo z izposojo, neurejenim prevzemom in ne- 
ustreznim hranjenjem. Kot prelomno lahko sma- 
tramo leto 1983, koje pričel z delom Skupni arhiv 
Železniškega gospodarstva Ljubljana, v katerem 
ima tehnični arhiv ustrezno mesto. 

Predpisi, ki urejajo hranjenje tehnične dokumen- 
tacije: 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS. 
št.34/84) v 44. členu določa, da mora investitor 
oziroma organ ali organizacija, na katero je prene- 
sena pravica uporabe objektov, ves čas trajanja 
objekta hraniti tehnično dokumentacijo z. vsemi 
spremembami in dopolnitvami, po kateri je bil 
zgrajen. 

V posebnih gradbenih uzancah (Uradni list 
SFRJ. št. 18/77) je v III. poglavju, člen 17 oprede- 
ljen projekt izvedbenih del. katerega vsebina mora 
ustrezati dejanskemu stanju objekta. 

Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične doku- 
mentacije (Uradni list SRS, 40/89) v 5. členu dolo- 
ča, tla so vsi izvirniki in matrice tehnične doku- 
mentacije last projektivne organizacije, ki jih je iz- 
delala, in jih mora hraniti v svojem arhivu. 

Zakon o temeljih varnosti v železniškem pronic- 
aj (Uradni list SFRJ. št. 77/87) v členu 18 določa: 
Železniške transportne organizacije in druge delov- 
ne organizacije morajo voditi o železniških progah 
in postrojih, objektih in napravah na progi eviden- 
co in druge tehnične podatke, ki so pomembni za 

varnost železniškega prometa, na način, ki je dolo- 
čen s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona. 

Tehnično dokumentacijo za železniška vozila 
opredeljuje člen 46. Določilo se glasi: Železniška 
Transportna organizacija in druga delovna organi- 
zacija, ki razpolaga z železniškimi vozili, mora o 
železniških vozilih voditi tehnične podatke, ki so 
pomembni za varnost železniškega prometa na na- 
čin, določen s predpisom, izdanim na podlagi tega 
zakona, /a prekršek v zvezi s tehnično dokumenta- 
cijo je v omenjenem zakonu zagrožena občutna de- 
narna kazen za odgovorno osebo in organizacijo. 

Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav elektro 
vleke na progah Jugoslovanskih železnic ureja za- 
deve s področja tehnične dokumentacije v dveh 
členih: 

čl.62: 
Vsaka enota, odgovorna za vzdrževanje stabilnih 

naprav elektro vleke mora imeli zaradi vzdrževanja 
naprav in v skladu s projektiranimi parametri toč- 
no in popolno tehnično dokumentacijo za vse na- 
prave, katerih vzdrževanje ji je zaupano. 

čl.63: 
Delovna organizacija je dolžna obnavljati poško- 

dovane in uničene dele in izvode tehnične doku- 
mentacije ter vnašati v dokumentacijo vse spre- 
membe in dopolnitve. Istočasno je dolžna, da vse 
podatke o vseh spremembah in dopolnitvah pošilja 
v skupni arhiv. 

Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil v 13. 
členu določa obseg tehnične dokumentacije, ki jo 
mora posedovati organizacija, ki vzdržuje železni- 
ška vozila, za vsako vrsto vozila mora imeti: 

- konstrukcijsko dokumentacijo 
- tehnične pogoje 
- tehnična navodila 
- kataloge rezervnih delov 
- normative porabe rezerv in delov 
Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na 

progah Jugoslovanskih železnic določa obseg in na- 
čin vodenja tehnične dokumentacije za železniške 
mostove in predore. Tehnična dokumentacija 
mora biti sestavljena za vsak most in propust pose- 
bej, urejena po progah ali odsekih prog in po sta- 
cioniranju, /a obstoječe mostove, propuste in pre- 
dore, za katere ni tehnične dokumentacije ali ni 
popolna, jo je potrebno izdelati ali dopolniti v 
skladu s stvarnimi možnostmi po naknadnih mer- 
jenjih na terenu. Obvezno je izdelati načrte nosil- 
nih konstrukcij in statične preračune. 

Najbolj izčrpno pa tehnično dokumentacijo na 
Jugoslovanskih železnicah opredeljuje: 

Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na 
JŽin 

Pravilnik o mikrofilmanju na ,IŽ: 
oba veljata od leta 1988 dalje. 
Vrste tehnične dokumentacije: 
Tehnična dokumentacija se tleli na aktivno in 

pasivno. Kot aktivna tehnična dokumentacija se 
smatra tista, ki se nanaša na: 

- študije, izgradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje 
in tehnično eksploatacijo stabilnih in mobilnih 
zmogljivosti JŽ 

- material, naprave, orodje, pribor in zemljišča 
-objekte in naprave tretjih pravnih oseb (v obse- 
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gu, ki je v pristojnosi JŽ). 
Kot pasivna dokumentacija se smatra tista teh- 

nična dokumentacija, ki se nanaša na objekte, ki so 
za stalno izločeni iz uporabe ali so odpisani, kot 
tudi tista dokumentacija, ki je zamenjana z novo. 
'o velja tudi za dokumentacijo neizvedenih objek- 
tov. 

1 ako v Železniškem gospodarstvu Ljubljana hra- 
nimo kot kulturno dediščino tehnično dokumenta- 
cijo le projektiranih prog, ncizgrajenih prog (Loga- 
tec - Crni Vrh. Črnomelj - Vrbovsko, proge V. 
kongresa), ukinjenih prog, parnih lokomotiv in 
drugih objektov in naprav, kijih že zdavnaj ni več. 

lehnično dokumentacijo zaupne narave hrani- 
mo ločeno in v skladu z ustreznimi predpisi. 

Označevanje tehnične dokumentacije: 
tehnična dokumentacija mora ustrezati dvema 

«snovnima zahtevama: 
- da v njej najdemo želeno informacijo v jasni 

obliki in 
- da je čas iskanja te informacije dovolj kratek. 
To je med drugim odvisno tudi od sistema ozna- 

čevanja. Splošne zahteve vsakega sistema označe- 
vanja so; 

- relativno hiter postopek in nezamenljivo ozna- 
čevanje in razvrščanje dokumentov, 

- enotnost sistema za celotno tehnično doku- 
mentacijo znotraj sestavljene organizacije, 

- neodvisno označevanje dokumentov kot nosil- 
cev tehnične dokumentacije oil označb predmeta, 

-da označba kaže na podobnost dokumentov po 
vsebini in da nudi možnost enostavnega in hitrega 
iskanja, 

- da je prilagojen za ročno in računalniško obde- 
lavo, 

-da omogoča rast in širjenje fonda. 
• tehničnem arhivu Železniškega gospodarstva 

Ljubljana se vsak projekt vpiše v poseben matični 
hst. 

Na matični list je vpisana zaporedna številka li- 
sta, številka projekta projektne organizacije, števil- 
ka delovodnika revizijske komisije in kot glavna 
klasifikacijska številka, ki je enotna za celotne Ju- 
goslovanske železnice. V tekstualnem delu je vpi- 
san objekt, obseg tehnične dokumentacije, podatki 
o investitorju, projektni organizaciji, primopredaji 
dokumentacije, mikrolilmanju in hranjenju različ- 
nih oblik dokumentacije. Matični list se bo dopol- 
11,1 v skladu z novimi podzakonskimi akti Republi- 
ke Slovenije. Klasifikacijska številka je sestavljena 
lz štirih delov, ki so razdvojeni z vodoravnimi črti- 
cami. 

•'rvi del opredeljuje vrsto dokumentacije in po- 
meni: 

()l - splošno tehnično dokumentacijo (grafični 
vozni reti i....) 

()2 - tehnično dokumentacijo stabilnih naprav 
(gradbena dokumentacija) 

03 - tehnična dokumentacija mobilnih naprav 
(vozila, stroji) 

•-99 splošna dokumentacija 
Za prvo vodoravno črtico sledi štirimestno števi- 

l(), ki označuje železniško transportno organizacijo 

in progo. Prva številka je označba ŽTO, sledeče tri 
pa številka proge. Železniško gospodarstvo Ljublja- 
na ima št. 7, zato imajo proge v Sloveniji in Istri 
številke med 7001 do 7999. Tehnična dokumenta- 
cija, ki se ne nanaša na progo (stroji, vozila), ima 
stalno številko 7000. 

Tretji del označbe je klasifikacijska označba po 
ključu, kjer pomenijo: 

od 01.01 do 09.99 splošna tehnična dokumenta- 
cija (zemljevidi, fotografije, normativi, orodje, 
energetske zadeve ...) 

od 11.01 do 19.99 eksploatacija (tehnična stati- 
stika, grafikoni...) 

od 21.01 do 29.99 tehnična dokumentacija že- 
lezniških prog (mostovi, predori, postaje, zgornji 
ustroj ....) 

od 31.01 do 39.99 tehnična dokumentacija za vi- 
soke stavbe 

od 41.01 do 49.99 tehnična dokumentacija za 
signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave 

od 51.01 do 59.99 električna vleka ' 
od 61.01 do 69.99 lokomotive 
od 71.01 do 79.99 vagoni in integralni transport 
od 81.01 do 89.99 stroj in naprave 
od 91.01 do 99.99 tehnična dokumentacija za 

objekte in naprave v progovnem zaščitnem pasu 
(križanja s progo in objekti ob progi) 

Zadnji del označbe je karakteristična označba z 
različnim obsegom številk. Za tem delom oznake 
lahko posamezna ŽTO doda še svojo interno 
označbo. 

Matični listi projektov se mikrofilmajo skupaj s 
projekti, zalem pa vežejo v zvezke po zaporednih 
številkah. 

Vsak del tehnične dokumentacije mora biti 
označen s klasifikacijsko številko, ki jo vpiše že 
projektivna organizacija. Na zatečeno tehnično do- 
kumentacijo vpisujemo številke v arhivu. 

Oblika in hranjenja tehnične dokumentacije: 
Pretežni del tehnične dokumentacije je še vedno 

v klasični obliki, to je na papirju. Večinoma so to 
pozitivne kopije in fotokopije, zložene na format 
•4 in shranjene v arhivskih škatlah standardne 
oblike. Del starejših načrtov je še na negativnih ko- 
pijah ali pa so tiskani. Te načrte hranimo v predal- 
nikih ali večjih škatlah, tako da se izogibamo zgi- 
ba nju. 

V arili vu hranimo večjo količino (nad 100 000) 
matric in transparentnih kopij. Matrice se zbirajo 
predvsem iz arhivov ukinjenih projektivnih organi- 
zacij in tehničnih pisarn, transparentne kopije pa 
dobavljajo predvsem tuji dobavitelji opreme (loko- 
motive, vagoni) v skladu s kupoprodajnimi pogod- 
bami. Matrice manjšega formata se hranijo razgr- 
njene v arhivskih kovinskih predalnikih, večje v 
omarah za načrte, največ pa jih je še v zavitkih. Pri 
matricah je zelo opazna razlika v kvaliteti in gra- 
maturi paus papirja. Tako so matrice izpred 90 let 
na zelo tankem, mehkem, žilavem in zelo prosoj- 
nem papirju. Nasprotno pa so matrice iz minulih 
let na porumenelem in veliko slabšem (krhkem, 
slabo prosojnem) papirju. Veliko škode je matri- 
cam povzročila nestrokovna uporaba običajnega 
prozornega lepilnega traku (selotejpa), s katerim so 
lepili poškodovane matrice. Razlepljanje zavitkov 
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takih matric je trd oreh tudi za potrpežljive konser- 
vatorje. 

Tehnično dokumentacijo mikrofilmamo na 35 
mm filme, hranimo jih nerazrezane. Izjema so po- 
samezne, predvsem starejše, nepovezane risbe, za 
katere uporabljamo mikrofilmske kartice. 

Tehnična dokumentacija mora hitri urejena 
tako, da se iskani dokument oziroma podatek lah- 
ko hitro poišče in uporabi. Tu prihaja do izraza 
uporaba računalnikov, posebno še. če računalnike 
uporabljamo tudi za konstruiranje (sistem •••- 
•••). Tu se vloga papirja kot nosilca informacij 
zelo zmanjša, saj vse informacije dobimo na termi- 
nalu (če je potrebno tudi na papirju). Pri lem nači- 
nu dobimo iskane podatke zelo hitro, zelo hilro 
vnašamo spremembe, odpade potreba po prenosu 
papirja, saj se informacije prenašajo s telekomuni- 
kacijami od računalnika do računalnika, /ato tudi 
v ŽG Ljubljana uvajamo magnetne zapise kol naj- 
sodobnejšo obliko arhivaranja tehnične dokumen- 
tacije. Ta sistem uvajamo zaenkrat predvsem za ti- 
sto tehnično dokumentacijo, ki jo večkrat upora- 
bljamo in jo uporablja večje število operativnih de- 
lavcev, v katero se vnaša veliko sprememb in mora 
biti ves čas ažurna. To so predvsem osnovni podat- 
ki o železniških progah. Namesto zelo dolgih vzdo- 
lžnih profilov, situacij in tehnične statistike upora- 
bljamo PC računalnike. Posamezni računalniki za- 
enkrat medsebojno še niso povezani, so pa del ob- 
sežno načrtovanega informacijskega sistema želez- 
niške infrastrukture, ki bo pokrival celotno mrežo 
ŽG Ljubljana. 

Organizacija tehničnega arhiva: 
Tehnični arhiv je del Skupnega arhiva ŽG Lju- 

bljana pri Prometnem institutu in pokriva celotno 
železniško gospodarstvo. Naloge tehničnega arhiva 
so, da tehnično dokumentacijo: 

- zbira, ureja in hrani 
-jo vzdržuje in dopolnjuje (popravki) 
-skrbi za mikrofilmanje 
-omogoča pravnim in fizičnim osebam uporabo 
Posamezne sekcije javnega podjetja (sekcije za 

vzdrževanje prog, sekcije za vleko, sekcije za sig- 
nalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ..) 
in družbena podjetja (podjetja za vzdrževanje vozil, 
projektivno podjetje, gradbeno podjetje ...) imajo 
za svoje potrebe lasten tehnični arhiv, vendar je ta 
manjšega obsega. 

Dotok dokumentacije v tehnični arhiv je urejen z. 
Navodilom o hrambi tehnične dokumentacije na 
.1/. Nobeno plačilo za nabavljeno opremo ali zgra- 
jen objekt ne more biti zaključeno, če tehničnemu 
arhivu ni bila izročena tehnična dokumentacija. 
Tehnično dokumentacijo za objekte, ki se gradijo 
ob železniških progah ali preko železniških prog in 
ki niso v lasti železnice, pregleda posebna strokov- 
na komisija. Na osnovi mnenja te komisije in v 
skladu z Zakonom o temeljih varnosti v železni- 
škem prometu izda ŽG soglasje za pridobitev loka- 
cijskega oziroma gradbenega dovoljenja. Komisija 
za pregled dokumentacije odda tehničnemu arhivu 
po en izvod pregledane dokumentacije, za katero je 
bilo izdano soglasje. 

Spremembe tehnične dokumentacije: 
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J i'liiiisilics Archiv in der Eisenbahnwirtschaft Ljubljana 
Kami Rusija 

I), is technische Archiv bewahrt die teschnische Doku- 

mentation der Eisenbahnen in Slowenien. Das Archivgut 
hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sieh, so daß 
vieles vernichtet wurde, besonders nach dem Jahre 1945. 
In 198.1 wurde das Gemeinsame Archiv der Eisenbahn- 
wirtschaft Ljubljana gergründet, das vorbildüich fur die 
ganze technische Dokumentation im Hinklang mit den 
Vorschriften betreffend den Objektenbau. und im Hin- 
klang mit den internen Vorshriften der Eisenbahn Sorge 
trägt. 

Die technische Dokumentation ist aufgrund des Klas- 
sifikationsentwufes geordnet, wobei die Matriz.enblütter 
als informationshlifsmitlel verwendet werden. Teils wird 
das Material auch mikrogelllmt. zur letzten Zeit aber 
auch mit kompilier bearbeitet. 

lehnična dokumentacija 
vodnogospodarskih ogranizacij 
Aleksandra Pavšič-Milosl 

predpisi o vodnem gospodarstvu so se po vojni 
v,Ce.ral spreminjali. V prvem desetletju so to po- 
dročje urejale razne uredbe in odločbe,'posebni za- 
koni o varstvu voda pa so bili izdani v letih 1957, 
'960, 1966, 19742 in zadnji leta 1981 (Zakon o vo- 
°an. Ur. 1. SRS, št. 38/19X1 - v nadaljevanju zako- 

)• I udi ta ne velja več v celoti in je v pripravi nov. 
«¡ocal je namreč obstoj območnih vdnih skupno- 

sti m /vezo vodnih skupnosti Slovenije kot samo- 

upravnih interesnih skupnosti, kar paje bilo lani z 
Ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih aman- 
dmajev k ustavi SRS3 preklicano. Bivše območne 
vodne skupnosti zdaj delujejo le kot izpostave Re- 
publiške vodne uprave v okviru Republiškega se- 
kretariata za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Óslale določbe zakona so še v veljavi, ali se vsaj 
smiselno uporabljajo. 

Vodnogospodarske organizacije (zakon loči vod- 
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nogospodarskc organizacije za urejanje voda in 
vodnogospodarske organizacije za urejanje hudour- 
nikov) kot izvajalci vodnogospodarskih storitev po 
zakonu opravljajo naslednje dejavnosti: 

1) vzdržujejo naravne vodotoke, jezera in izvire, 
obalno morje in vodna zemljišča ter vodnogospo- 
darske objekte in naprave v splošni rabi. To obsega 
zlasti: 

- čiščenje obrežij, strug vodotokov, jezer in mor- 
ja 

- utrjevanje brežin, nasipov in erozijskih površin 
- popravila spodjed v naravnih in umetnih stru- 

gah, jezerih in morju 
- popravila obrežnih zavarovanj, pragov in nasi- 

pov 
- odstranjevanje naplavin 
2) spremljajo stanje vodnega režima in zagota- 

vljajo njegovo varstvo 
3) opravljajo naloge investitorja pri rekonstruk- 

cijah vodnogospodarskih objektov in naprav v 
splošni rabi 

4) izvajajo nadzorne naloge pri gradnji vodno- 
gospodarskih objektov in naprav v splošni rabi 

5) usmerjajo graditev vodnogospodarskih objek- 
tov in naprav ter regulacijo vodotokov 

6) zagotavljajo enotno tekočo evidenco in sistem 
informiranja uporabnikov o stanju vodnega režima 

7) zagotavljajo sočasno izvajanje nalog s podro- 
čja SLO in družbene samozaščite. 

Vsa ta opravila zakon opredeljuje kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, iz česar je izhajal 
tudi poseben položaj vodnogospodarskih organiza- 
cij. Tega zdaj ni več. V smislu zakona o podjetjih4 

so namreč organizirane kot družbena podjetja in 
enako kot ostala podjetja prepuščene tržnim zako- 
nitostim. Vodnogospodarske storitve opravljajo po 
posebni pogodbo med Republiško vodno upravo in 
podjetjem. Tako vodnogospodarske organizacije 
kot vodne skupnosti oziroma izpostave Republiške 
vodne uprave so organizirane po vodnih območjih, 
za opravljanje protierozijske dejavnosti in urejanje 
hudournikov paje organizirana specifična delovna 
organizacija za celotno Slovenijo (Podjetje za ure- 
janje hudournikov Ljubljana). V okviru vodnega 
gospodarstva Slovenije deluje tudi Vodnogospodar- 
ski inštitut, ki opravlja znanstveno raziskovalno in 
študijsko razvojno delo v vodnem gospodartvu (glej 
prilogo). 
Glede na dejavnost vodnogospodarskih organizacij 
nastaja pri njih več vrst tehnične dokumentacije, in 
sicer načrti regulacij, melioracij, kanalizacije, vo- 
dovoda, mostov... 

Podobno kot za druga področja velja tudi za to- 
vrstno tehnično dokumentacijo, da se podvaja ozi- 
roma se hrani na več mestih. Kar se tiče upravnih 
organov je projekte za vodnogospodarske objekte 
moč najti deloma na republiški, deloma na občin- 
ski ravni pri upravnih organih, pristojnih za grad- 
beništvo. Gradbena dovoljenja za vodnogospodar- 
ske objekte daje pristojni občinski upravni organ, 
razen za regulacije, s katerimi se menja tok in re- 
žim vode na rekah Dravi, Muri, Savi, Savinji, Soči, 
Krki. Sotli, Kolpi in Ljubljanici ter melioracijska 
dela na površini nad 1000 ha, za katere je pristojen 
republiški upravni organ (danes Republiški sekre- 

tariat za industrijo in gradbeništvo). Vodnogospo- 
darske organizacije so dolžne priložiti predpisano 
tehnično dokumentacijo tudi zahtevi za izdajo 
vodnogospodarskega soglasja (za gradnjo ali rekon- 
strukcijo vodnogospodarskih objektov ali naprav 
ter gradnjo ali rekonstrukcijo drugih objektov in 
naprav, ki lahko vplivajo na spremembe v narav- 
nem ali umetno vzpostavljenem vodnem režimu). 
Ta soglasja izdaja občinski oziroma republiški 
upravni organ, pritojen za vodno gospodarstvo, aje 
praksa taka, da po izdaji soglasja tehnično doku- 
mentacijo vrne investitorju, razen v izjemnih pri- 
merih. 

Kot investitor gradnje ali rekonstrukcije vodno- 
gospodarskih objektov in naprav po zakonu lahko 
nastopa »vodnogospodarska organizacija združene- 
ga dela, ki opravlja dejavnost posebnega družbene- 
ga pomena, poslovna skupnost takih organizacij ali 
krajevna skupnost.« Po zadnjih organizacijskih 
spremembah je investitor Republiški sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Projektiranje oziroma izdelavo tehnične doku- 
mentacije za svoje investicije opravlja vodnogospo- 
darska organizacija velikokrat sama, včasih pa za- 
radi pomanjkanja časa ali zaradi kakega drugega 
razloga poveri izdelavo Vodnogospodarskemu in- 
štitutu ali kaki drugi vodnogospodarski organizaci- 
ji. Podobno je tiuli z izvajanjem gradbenih del m 
nadzorom nad gradnjo. Zakon določa, da poverjajo 
investitorji gradbena in druga dela s pogodbo v iz- 
vajanje »temeljni organizaciji v sestavi delovne ali 
sestavljene vodnogospodarske organizacije« (v tem 
primeru »investicijski in tehnični nadzor nad gra- 
ditvijo ne sme biti poverjen nobeni temeljni orga- 
nizaciji iz sestave delovne ali sestavljene vodno- 
gospodarske organizacije in tudi ne delovni skup- 
nosti teh organizacij«) ali »drugim organizacijam 
združenega dela.« V zdaj že bivši organiziranosti 
na temeljne organizacije je bila praksa taka, da je 
bila ena temeljna organizacija investitor, druga pa 
izvajalec del. Po novem so vodnogospodarske orga- 
nizacije le izvajalci del. 

(¡lede na vse doslej povedano v zvezi s podvaja- 
njem tehnične dokumentacije menim, da je najbo- 
lje tehnično dokumentacijo vodnogospodarskih 
objektov posameznega vodnega območja prevze- 
mati od vodnogospodarske organizacije, ki deluje 
na tem območju. Pri njih je moč pričakovati naj- 
bolj kompletno gradivo. Stanje je namreč vsaj pri 
Vodnogospodarskem podjetju Soča iz Nove Gorice 
tako, da hranijo za povojno obdobje vse načrte za 
to vodno območje ne glede na to. kdo je bil investi- 
tor ali izvajalec del. 

/a izdelavo tehnične dokumentacije vodnogos- 
podarske Zakona o graditvi objektov.s Izdela- 
ti je torej treba projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo in 
projekt izvedenih del. V praksi se seveda vedno ne 
izdelajo vsi li predpisani projekti, a z vidika arhiv- 
skega gradiva to niti ni tako pomembno. Menim 
namreč, da za potrebe znanosti in kulture vsebuje 
dovolj podatkov že projekt za pridobitev gradbene- 
ga dovoljenja. 

Na vprašanje ali odbrali kot arhivsko gradivo 
tehnično dokumentacijo vseh vodnogospodarskih 



67 

objektov in naprav ali ne, bomo gotovo dali negati- 
ven odgovor. Dejstvo je namreč, da so si načrti 
vodnogospodarskih objektov med seboj zelo po- 
dobni. Ne moremo sicer govoriti o tipskih projek- 
tih, gre pa za zelo sorodne rešitve. Potreben bo to- 
rej izbor. Pri tem je važno, da zagotovimo zastopa- 
nost vseh vrst vodnogospodarskih objektov, znotraj 
posamezne skupine pa napravimo izbor (glede na 
velikost investicije, pomen objekta v nekem okolju, 
tehtne rešitve gradbene problematike...). 

Na koncu bi se dotaknila še zvrsti gradiva, ki jih 
sicer ne moremo šteti med tehnično dokumentaci- 
jo, so pa vsekakor tipične za vodno gospodarstvo in 
vsebujejo tako pomembne podatke, da jih kaže 
uvrstiti med arhivsko gradivi): 

- vodnogospodarske osnove (dajejo na podlagi 
prikaza danosti vodnega režima v po vodju in ča- 
sovnem obdobju možnosti bodočega vodnogospo- 
darskega razvoja) 

- vodnogospodarski katastri (vanje se vpisujejo 
vodne količine, kakovost vode in zgrajeni vodno- 
gospodarski objekti in naprave) 

- vodnogospodarske študije (kažejo možnosti 
razvoja vodnega gospodarstva). 

OPOMBE 
1. Npr. Uredba o ustanovitvi in prisotjnosti uprave /a 
vodno gospodarstvo pri predsedstvu vlade LRS (Ur. I. 
LRS. šl. 22/49); Uredba o ustanovitvi Komiteja vlade 
LRS/a vodno gospodarstvo (Ur.l.LRS. šl. 16/50); Odloč- 
ba o ustanovitvi republiškega strokovnega centra za vod- 
no gospodarstvo (Ur. I. LRS. št. 2/5 1 ); Odločba o ustano- 
vitvi vodnogospodarskih sekcij (Ur.l. LRS. št. 36/54).... 
— 2. Zakon o varsvu voda (Ur.l. LRS. šl. 40/57); Zakon 
o varstvu voda (Ur.l. LRS, šl. 39/60); Zakon o vodah 
(Ur.l. SRS, šl. 22/66); Zakon o vodah (Ur.l. SRS, šl. 
16/1974);  —  3.   Ustavni   zakon   za   izvedbo   ustavnih 

amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SRS (Ur.l.SRS. 
št. 32/89); — 4. Zakon o podjetjih (Ur.l. SFRJ, št. 77/88 
in št. 40/89); — 5. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. SRS. 
št. 34/84). 

ZUSAMMENFASSUNG 
Technische Dokumentation 
der Wasserwirtschaftsorganisationen 
. ileksandra Pavšič- Miloši 

Sowie das Verwallungs - als auch Fachorganisierung 
der Wasserwirtschaft in Slowenien sind nach Wasserge- 
bieten durchgerührt, so daß in jedem Wassergebiet eine 
Expositur der Republikwasserverwaltung und die 
Wasserwirtschaftsorganisation wirken, für das ganze 
Territorium Sloweniens wird das Unternehmen zustän- 
dig, daß die Anticrosionslätigkcil treibt und Wildbäche 
reguliert. 

Die wissenschaftliche Forschungs - und Studiumsen- 
twicklungsarbeit in der Wasserwirtschaft wird vom Was- 
serwirtschaftsinstitut in Ljubljana erledigt. 

Im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit entstehen bei 
den Wasserwirtschaftsorganisationen mehrere Arten von 
technischer Dokumentation und zwar Regulations-, Me- 
liorations-, (Canalisations-, Wasserlcitungs-, Bruckenen- 
twürfe... Diese Dokumentation ist mehreren Orten (bei 
den Verwaltungsorganen, Projektivorganisationen) zu 
linden, am vollkommensten aber bei den Wasserwirl- 
schaftsorganisationen selbst. Darum sollten die Archive 
diese Dokumentation von ihnen übernehmen. Es wird 
aber nötig sein.eine Auswahl zu machen. Dabei ¡st es 
wichtig, daß alle Arten von Wasserwirtschaftsobjekten 
vertreten werden, innerhalb jeder einzelnen Gruppe 
können wir jedoch eine Auswahl mit bezug auf die In- 
vestitionsgröße, Wichtigkeit eines Objekts in der Umge- 
bung, bedeutungsvolle Lösungen im Zusammenhang mit 
Bauproblematik u.a. machen. 

Varovanje in možnosti konserviranja in 
restavriranja tehnične dokumentacije 

•leden l'odopìvec 

V procesu uporabe in hranjenja tehnične doku- 
mentacije prihaja do različnih vrst poškodb, pred- 
vsem zaradi delovanja številnih mehanskih, biolo- 
ških in fizikalno-kemijskih vzrokov. Poleg tega ne 
smemo pozabiti na procese naravnega staranja 
materialov, ki se neizbežno in trajno odvijajo v 
vsaki snovi. 

Poškodovanost gradiva je zalo različna in je od- 
visna: 

- od kvalitete surovin (papir, barvila, črnila, le- 
pila), 

- načina in pogostosti uporabe ter 
- pogojev hranjenja. 
Ot teh vzrokov so odvisni tudi načini in možno- 

sti konserviranja in restavriranja gradiva. 

l.TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, NASTALA 
NA OBIČAJNEM PAPIRJU 

Še najmanj konservatorskih problemov je s teh- 

nično dokumentacijo, ki je nastala na običajnem 
papirju. 

Starejše gradivo, ki je nastalo do sredine 19. sto- 
letja, ima za pisno podlago ročno izdelan papir iz 
kvalitetnih vlaken, zato je tak papir še danes zelo 
dobro ohranjen. Pisne snovi pa so bili tuši. črnila 
in barve, ki so prav tako pogosto zelo obstojni. Po- 
seben problem nastopi le pri črnilih, ki vsebujejo 
železove ione. V takih primerih prihaja do prežrtja 
pisne osnove, sicer pa so najpogostejše poškodbe 
na gradivu mehanske, kot na primer: 

- prepogosta in nepazljiva uporaba, 
- zvijanje v zvitke, 
- zlaganje v premajhno zaščitno embalažo, pre- 

dale ali police, 
- podlepljanje s papirjem ali kanonom, pri če- 

mer so uporabljena sintetična lepila, 
- prelepljanje s samolepilnimi trakovi. 
Pogoste so tudi poškodbe zaradi neprimernega 
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hranjenja gradiva v vlažnih-trajno-začasnih prosto- 
rih. Klasična je usoda gradiva v času, ko ni več v 
uporabi za tekoče namene, ni pa še prevzeto v 
ustrezna arhivska skladišča. Papir preperi, včasih 
začne tudi plesncti. Zato postane mehansko krhek, 
čitljivost zapisa je zmanjšana. 

Gradivo, kije nastalo na običajnem (kemijsko ali 
mehansko posebej neobdelanem) papirju, je v veči- 
ni primerov starejšega datuma in predstavlja drago- 
cen del v naši kulturi in zgodovini. 

Ker je v primerjavi z naglim porastom v prejš- 
njem - še posebej pa \ tem stoletju - in ker so po- 
škodbe v glavnem zunanjega izvora (mehanske, kli- 
matske, prepogosta uporaba) take vrste gradiva 
relativno malo. bi kazalo to gradivo čimprej siste- 
matsko pregledati, evidentirati poškodovano gradi- 
vo, ga postopoma konservirati in urediti način traj- 
nega hranjenja, mikrofilmati ter uvesti v vsakdanjo 
prakso uporbo takega gradiva v mikrofilmski obliki 
oziroma kopiji z mikrofilma. 

2 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. NASTALA 
NA TRANSPARENTNIH VRSTAH PAPIRJA 

Neprimerno več tehnične dokumentacije je v 
prejšnjem stoletju in še posebej v tem stoletju na- 
stalo na različnih vrstah transparentnih papirjev. 
Zaradi velikih količin, formata in bolj občutljive 
pisne podlage predstavlja ta zvrst arhivskega gradi- 
va še dodatne zahteve in s tem probleme pri hra- 
njenju, konserviranju in restavriranju, 

2.1. Postopki izdelave transparentnih papirjev 
Najstarejši recepti za proizvodnjo transparentnih 

(prosojnih) listov govorijo o uporabi tekočih klejiv, 
ki so jih v tankem sloju nanašali na zglajeno povr- 
šino papirja. Klejiva so pripravljali ¡z različnih na- 
ravnih olj (mandljevo, orehovo, terpentinsko olje) 
alijia iz voskov in smol. 

Šele v sredini 19. stoletja so odkrili postopek ob- 
delave celuloze s pomočjo žveplene kisline. Papir, 
izdelan iz tako obdelane vlaknine, je bil po izgledu 
in trenutnih mehanskih lastnostih zelo podoben 
pergamentu, zato so ga poimenovali rastlinski per- 
gament.Poleg žvcplenc kisline so kot sredstva za ta 
postopek, imenovan pergamiranje, uporabljali tudi 
koncentriran cinkov klorid, ki pa ima blažje delo- 
vanje. 

Po naključju so prav tako v drugi polovici 19. 
stoletja odkrili še drugačen postopek izdelave pro- 
sojnega papirja, imenovan pcrgamyn. Prosojnost so 
dosegli s prekomernim razvlaknjevanjem vlaknine 
v holanderju. Tako izdelan papirje izredno podo- 
ben rastlinskemu pergamentu. S postopkom dodat- 
nega glajenja pa so lahko prozornost še povečali. 

Prava industrijska proizvodnja visoko transpa- 
rentnih papirjev seje začela v začetku 20. stoletja. 
Osvojena sta bila dva načina izdelave. 

- Impregnirani papir. Tak papirje proizveden iz 
grobo mlete surovine (čista lanena ali bombažna 
vlakna oziroma celulozna masa brez lesovine in 
nebeljenih vlaken): prozornost je dobljena z. impre- 
gniranjem v različnih hilrosušcčih oljih, voskih ali 
smolah. 

- Drugačne lastnosti ima papir, proizveden iz vi- 
soko mlete vlakninskc mase,tako imenovani narav- 
ni pavs ali pergamentni nadomestek. Surovina za 

proizvodnjo takih papirjev je visokobeljena sulta- 
na celuloza, za kvalitetnejši papir pa so uporabljali 
bombažna vlakna. 

Transparentnost papirja se doseže z dolgim mle- 
tjem, kar privede do visoke stopnje llbrilacije celu- 
lozne mase. To daje papirju steklast izgled in zapr- 
tost površine. Mehanska odpornost pade (se zmanj- 
šuje) z višanjem stopnje mletja. 

Zaradi visoke stopnje mletja so običajno transpa- 
rent• papirji bolj kot druge vrste papirjev občutlji- 
vi za spremembe vlažnosti. V nekaterih primerih 
lahko nihanja relativne vlažnosti privedejo do ne- 
enakomernega raztezanja in krčenja papirja, kar je 
tudi razlog za razvoj in začetek proizvodnje dimen- 
zionalno stabilnih transpartntnih papirjev, laki 
papirji so sestavljeni iz tanke polietilenske folije, ki 
je obojestransko lepljena z vodoodpornim visoko- 
transparentnim papirjem in imajo sledeče lastnosti: 
so dimcnzionalno stabilni, odporni proti odrgni- 
nam in raztezanju, po njih se da lepo pisati s tušem 
in svinčnikom. 

2.2. Vrste poškodb na transparentnih papirjih 
Vsi vplivi, ki delujejo in poškodujejo papir, delu- 

jejo in poškodujejo ludi transparentni papir (sve- 
tloba, vlaga, povišana temperatura, prisotnost mi- 
kroorganizmov, neprimerna uporaba). Običajno ga 
poškodujejo hitreje in bolj izrazito kot neobdelan 
papir. 

Vzroki in vrste poškodb so: 
- Zaradi visoke stopnje mletja celuloznih vlaken 

so zmanjšane mehanske lastnosti. 
- Iz istega razloga so občutljivejši za spremembe 

vlage. 
- Posebno impregnirani pavs papirji hitro poru- 

menijo in postanejo krhki. Vzrok za to je hitrejša 
kemijska razgradnja snovi, ki so jih uporabljali za 
impregniranje. Njihovi razgradili produkti kemij- 
sko razgrajujejo molekule celuloze, to pa povzroča 
manjšo mehansko odpornost in spremembo barve. 

- Nepazljiva uporaba gradiv na takih krhikih 
podlagah vodi do sekundarnih poškodb, kot so: po- 
kanje papirja na pregibih ali pri zvijanju v zvitke, 
take vrste poškodb pa nekateri še vedno rešujejo z 
uporabo vseh vrst samolepilnih trakov, kar povzro- 
ča samo še hujše poškodbe. 

2.3. Možnosti konserviranja in restavriranja gra- 
diva na transparentnih papirjih 

Možnosti konserviranja in restavriranja lakih do- 
kumentov so omejene. Glavni vzrok je njihova iz- 
redna krhkosl in istočasno občutljivost za vlago 
oziroma votlo. 

Postopki konservacije (mokro čiščenje - odstra- 
njevanje madežev in drugih nečistoč v vodnem ali 
nevodnem mediju) so težko izvedljivi, včasih pa 
celo nemogoči. Pogosto se v teh primerih omejimo 
le na postopke restavriranja, pa še lu smo omejeni 
pri uporabi materialov in postopkov: 

-Običajno podlepljanje (kasiranje) krhkih nosil- 
cev z vodotopnimi lepili je zaradi velike občutlji- 
vosti transparentnih papirjev za vlago pogosto ne- 
uspešno. Nekatere vrste papirjev se v mokrem sta- 
nju raztegujejo. Zaradi razlik v koeficientih razte- 
zanja prihaja med sušenjem in po njem dogubanja, 
kar estetsko moli izgled dokumenta in pogosto ludi 
deformira sliko. 
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- Tudi enostranska ali obojestranska laminacija s 
pomočjo tcrmoplastičnih folij je uspešna samo pri 
določenih tipih transparcntnih papirjev. Pri novej- 
'ših vrstah se skoraj praviloma dokument in folija 
ne sprimeta zaradi površinskih odbojnih lastnosti. 

2.4. Zaščita in varovanje gradiva na transparcn- 
tnih papirjih 

Iz povedanega sledi, da je gradivo na prosojnih 
nosilcih bolj občutljivo za zunanje vplive, posebno 
za povečano vlago in mehanske poškodbe. Zato je 
priporočljivo hranili tako gradivo pod strožjimi in 
bolj nadzorovanimi mikroklimatskimi pogoji in 
načini uporabe. 

Oprema v skladiščih bi morala biti dimenzijsko 
prilagojena formatu gradiva, tako da bi originale 
lahko hranili brez prepogibanja, še najmanj pa zvi- 
janja v zvitke. 

Vsaj najdragocenejši in najbolj krhki primerki bi 
morali imeti še dodatne zaščitne ovoje iz nevtral- 
nega papirja ali folij, ki morajo biti brezbarvne, 
prozorne, ne smejo vsebovati škodljivih snovi,ki bi 
kakorkoli ali kadarkoli kvarno delovale na gradivo 
in ne smejo biti hidroskopne. 

Take folije so npr.: Mylar, Melincx, ki imajo 
ustrezne optične in fizikalno-kemijske lastnosti, 
manj idealna, vendar še vedno dobra, je zaščita v 
polietilenskih folijah. 

Prednost vlaganja gradiva v folije je mehanska 
zaščita, kar omogoča enostavnejše rokovanje pri li- 
po rabi. 

Slabosti pa so: 
- relativno visoka cena (Mylar, Melinex), zaradi 

velike količine gradiva bi ga bilo potrebno zaščititi 
- statična elektrika, ki privlači prah, vendar se da 

očistiti 
- možnost znojenja pri prenašanju gradiva iz. 

skladišč v delovne prostore v primeru sprememb 
temperature in vlage. 

SKLEP 
Poleg varovanja originalne dokumentacije v 

ustreznih arhivskih skladiščih, pod nadzorovanimi 
pogoji hranjenja, vidim zaenkrat edino realno 
učinkovito možnost podaljšanja življenjske dobe 
tehnične dokumentacije starejšega in mlajšega da- 
tuma v uporabi le-te v mikrofilmskih ali drugih, 
novejših oblikah zapisa in izdelavi kseroks ali dru- 
gih kopij iz teh sekundarnih oblik zapisa. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Schutz und Möglichkeiten der Konservierung und 
Restaurierung der technischen Dokumentation 
.ledert I 'odopivec 

Im Beitrag sind die Schutzweisen und die Konservie- 
rungsmöglichkeiten der technischen Dokumentation dar- 
gestellt. Diese Art des Registraturgutes ist ein anderes 
Problem vor allem wegen des Formats,das gewöhnlich 
größer ¡st als das andere Schriftgut, und wegen der Mate- 
riale, die sind: 

- beim älteren Schriftgut-gewöhnliches Papier 
- beim neuren Schriftgut - verschiedene Arten von 

transparent papieren. 
Größere Eormate und empfindlichere Schriftträger er- 

fordern aber: 
-aufmerksameres Behandeln und Verwendung, 
- strengere Aulbewahrungsbedingungen, 
- entsprechende Ausstattung. 
Vom konservatorisch-restauratorischen Aspekt stellt 

das größte Problem dasjenige Registraturgut dar, das auf 
verschiedenen Arten von Transparcntpapieren cnstan- 
den ist. 

Im Prozeß der Verwendung und des Schutzes des Regi- 
straturgutes auf dem Pauspapier kommt es außer zum 
verhältnismäßig schnellen natürlichen Altwerden auch 
zu anderen Beschädigungen, von denen mechanische 
Beschädigungen und die Verwendung von Klebestreifen 
am häufigsten sind. 

Znanstvenoraziskovalno delo v arhivih 
Bogdan Lekić 

UVOD 

Naloga prispevka ni ponudili znanstvenorazi- 
skovalne rešitve za vprašanja in probleme iz arhivi- 
stike, temveč opozoriti na nekatere arhivske dejav- 
nosti in na pomembna vprašanja, ki jih je nujno re- 
ševati z. znanstvenoraziskovalnim prijemom. Opo- 

zori naj na mogoče smeri nadaljnjega razvoja arhi- 
vistike kot znanosti ter na tista vprašanja in proble- 
me s tega področja, ki pri nas še zmeraj niso dovolj 
preučeni ali pa niso bili predmet resnih preuče- 
vanj; osvetli naj posebne in skupne interese arhi- 
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vov in arhivskih služb v SFRJ pri uresničevanju 
znanstvenoraziskovalnih projektov iz arhivske de- 
javnosti in mogoče organizacijske oblike znanstve- 
noraziskovalnega dela, pa tudi kadrovsko us- 
posobljenost arhivov za znanstvenoraziskovalno 
delo in druga pomembna vprašanja, ki so nepo- 
sredno in posredno povezana s tovrstnim delom v 
arhivih. 

Prispevek naj nam pomaga ugotoviti, do katere 
stopnje je arhivistična teorija uporabila ustrezno 
metodo znanstvenoraziskovalnega dela pri reševa- 
nju svojih problemov. Zato menimo, daje treba ob 
vsaki obravnavani dejavnosti ali vprašanju navesti 
literaturo: le tako bomo imeli vpogled v dosedanja 
prizadevanja za reševanje teorelično-praktičnih 
problemov. Obsežnost snovi ne dopušča, da bi vso 
literaturo kritično ovrednotili, prizadevali pa si 
bomo to storiti globalno pri pomembnejših vpraša- 
njih iz arhivske dejavnosti. 

Nekateri zgodovinarji in celo nekateri arhivski 
delavci še zmeraj postavljajo vprašanje, kaj je arhi- 
vistika - znanost ali pomožna zgodovinska veda. 
/ato menimo, da seje treba ob njem ustaviti samo 
toliko, kolikor je nujno ob tej priložnosti. 

Iz filozofskega zornega kota je znanost bistveni 
dejavnik socialnega napredka, instrument prakse, 
raziskovanja novega na temelju vedenja o zdajš- 
njem in preteklem: ugotavljanje zdajšnjega stanja 
zato, da bi lahko predvideli prihodnost, spreminja- 
nje stvarnosti v skladu z. idealnimi cilji človeškega 
razvoja. 

Znanost je raziskovanje in znanje, v katerem mo- 
rajo biti trditve zasnovane na pomembnih in ra- 
zumskih razlogih, njihova uporabna vrednost pa 
potrjena z uporabnostjo.1 

Znanstveno spoznanje ima podobno splošno se- 
stavo kot vsaka druga intelektualna dejavnost, z 
uporabo katere je treba rešiti neki praktični pro- 
blem. Izhodišče so povečini izkušenjska dejstva, iz 
teh pa se z razmišljanjem izpeljejo sklepi in se pre- 
verjajo v praksi.- 

Od vseh drugih oblik družbene zavesti se znanost 
najbolj razlikuje po svoji metodi, ta pa mora teme- 
ljiti na treh bistvenih značilnostih: prvič, vse. kar 
se trdi in o čemer se sklepa, mora biti jezikovno ne- 
dvoumno izraženo: drugič, znanstvena stališča mo- 
rajo biti utemeljena in soodvisna z drugim ugoto- 
vljenim znanjem, in tretjič, vse izsledke znanstve- 
nega raziskovanja je treba praktično preveriti. 3 

Vsaka znanost ima svoj objekt dela 1er razsiko- 
\alni predmet in nalogo, zasnovano na znanstve- 
noraziskovalni metodi. Objekt dela je lahko za več 
znanstvenih panog isti. Kar zadeva metode dela, pa 
znanstvenim panogam v družbenih vedah ni treba 
imeti posebnih raziskovalnih metod, ampak se lah- 
ko uporablja zanje metodo, utemeljeno v drugih 
družbenih vedah ali kombinacija metod z več 
znanstvenih področij.4 /a vsako znanstveno pano- 
go je značilno, da ima svoj raziskovalni predmet in 
nalogo, to pa je listo, po čemer se bistveno razloču- 
jejo znanstvene panoge v družbenih dejavnostih. 

Glede na to. kaj razumemo pod pojmom 
znanost5, ni sporno, da je arhivistika znanost, ••- 
•• pomožna zgodovninska veda - za kar so jo dol- 
go imeli - dokler je bila še v začetnem obdobju 

svojega teore^ično-praktičnega razvoja. To nam 
potrjujejo tudi sodobni domači in tuji arhivistični 
priročniki in prispevki/' 

Objekt dela arhivistike kol zananosti je arhivsko 
gradivo. 

Predmet in naloga arhivistike v ožjem pomenu je 
preučevanje teorije in prakse, povezane z delom ar- 
hivov pri varovanju, prevzemanju, obdelavi (ureja- 
nju in izdelavi znanstvenoinlbrmalivnih sredstev)7, 
uporabi, znanstvenem in kulturnem popularizi- 
ranju, informiranju, kompletiranju, publiciranju 
in tehnični zaščiti arhivskega gradiva. V širšem po- 
menu zajemata predmet in naloga arhivistike tudi 
preučevanje zgodovine razvoja arhivov (arhivske 
službe), arhivske zakonodaje in tehnike. 

(e vzamemo za temelj predmet in nalogo arhivi- 
stike, je še najbolj sprejemljiva delitev arhivistike 
na: arhivsko teorijo, prakso, arhivsko zakonodajo, 
arhivsko tehniko in zgodovino arhivov. Tako deli- 
ta arhivistiko Krešimir N'emeth v Priručniku iz ar- 
hivistike in (¡erhart Hndcrs v svojem arhivističnem 
priročniku Poslovi u arhivu. Podobno menita 
Eugenio Casanova, italijanski arhivist, in nemški 
arhivski teoretik Mcusncrx Poudariti paje treba, ila 
so mnenja o delitvi arhivistike tudi drugačna, lako 
je v priročniku Teorija in praksa arhivske službe 
ZSSR zapisano stališče, da pomenita zgodovina in 
organizacija arhivske službe (tako pojmuje zgodo- 
vino arhivov tudi arhivska zakonodaja) pomožno 
znanstveno panogo.1' 

Da bi arhivi lahko izpolnili naloge, ki sta jim jih 
naložili družba in znanost, seje morala arhivistika 
ukvarjati z vsemi vprašanji, ki so neposredno in 
posredno povezana z objektom in predmetom nje- 
nega preučevanja - zato da bi naredila arhivsko de- 
javnost čimbolj smotrno, učinkovito in sodobno in 
da jo kar najbolj prepusti v uporabo zananosti in 
družbi, /ato je tudi razumljivo, da se je področje 
predmeta in nalog arhivistike čedalje bolj širilo. 

Mnenje, da se arhivistika ukvarja s problemi ar- 
hivskega gradiva od tedaj, ko ga prevzamemo v 
arhiv, je preživelo in ni sprejemljivo.10 Pisarniško 
poslovanje je posebna znanstvena panoga, ki mora 
dati odgovore in rešitve na vprašanja, pomembna 
za nastanek in evidentiranje zunanjih značilnosti, 
kroženje, obdelavo in varstvo dokumentov, dokler 
so ti še v operativni funkciji ustvarjalca gradiva. 
Druga dela in naloge - do predaje arhivskega gradi- 
va arhivu so seveda predmet ne samo pisarniškega 
poslovanja, temveč tudi arhivistike, /alo bo ta še 
naprej iskala tiste teoretično-praktične rešitve, ki 
jih bo opravljal arhiv.1 ' 

Narava predmeta in nalog arhivistike kot inter- 
disciplinarne vede zahteva povezanost in uporabo 
dosežkov širokega kroga družbenih veil in pomož- 
nih zgodovinskih ved. Od družbenih veti spadajo 
mednje predvsem: paleografija, sfragistika, heraldi- 
ka, arheografija in zgodovina institucij. Komple- 
mentarnost teh znanstvenih ved in pomožnih 
znanstvenih panog z arhivistiko, ne glede na po- 
sebnost njihovega predmeta in nalog raziskovanja, 
je jasna. Arhivistika uporablja njihove raziskovalne 
izsledke toliko, kolikor ji ti pomagajo, da laže in 
učinkoviteje rešuje leoretično-praklična vprašanja 
arhivske dejavnosti. In tako kot druge vede tudi ar- 
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hivistika uporablja spoznanja in dosežke drugih so- 
'rodnih ved. V tem primeru so te vede za arhivisti- 
ko pomožne. Prav tako uprabljajo arhivistiko tudi 
druge družbene vede. 

Arhivistika in pomožne zgodovinske vede pa se 
zelo jasno razločujejo po predmetu in nalogi. Arhi- 
vistika preučuje celostno vsa pomembna vprašanja. 
povezana z arhivskim gradivom (od pravnega var- 
stva, valorizacije, prevzemanja, urejanja, izdelave 
znanstvenoinformativnih sredstev, prezentacije, 
obveščanja, objavljanja, pa vse do tehničnega 
varstva)1-, pomožne zgodovinske vede pa se ukvar- 
jajo s posameznimi vidiki preučevanja dokumen- 
tov, ki jih zgodovina, arhivistika in veda o zgodo- 
vinskih virih uporabljajo za boljše razumevanje in 
izrabljanje tovrstnih zgodovinskih virov.13 

Kadar gre za metodo znanstvenoraziskovalnega 
dela. za arhivistiko ni mogoče reči. da uporablja 
samo svojo metodo, /aradi svojega posebnega 
predmeta in delovnih nalog uporablja arhivistika 
Za številna dela in naloge svoje znanstvenorazisko- 
valne metode, ker paje komplementarna z drugimi 
družbenimi vedami, uporablja tudi metode dela 
teh ved. 

Ne glede na to. ali arhivistika pri sinjih raziska- 
vah uporablja svoje metode ali metode drugih 
družbenih ved, je izredno pomembno pri preuče- 
vanju zagotoviti dialektično povezanost arhivislič- 
ne teorije in prakse. Ta enotnost teorije in prakse v 
arhivski dejavnosti mora temeljili na znanstveni 
Podlagi. 

ARHIVSKA DEJAVNOST IN 
/NANS I VHNORA/.ISKOVAI.NO DELO 
IZ ARHIVISTIKE V OŽJEM POMENU 

Dejavnost arhivov kot samostojnih ustanov je 
razmeroma mlada. Začela seje v 19. stoletju. Arhi- 
vi in arhivske službe v Evropi in v svetu pa so se 
•nočno razvile v 20. stoletju. Pri nas so se začele 
razvijati v drugi polovici I1) stoletja, razmah pa so 
doživele šele po drugi svetovni vojni, skratka med 
Petdesetimi in šestdesetimi leti tega stoletja. 

Z nastankom buržoaznih revolucij se je izredno 
Povečalo zanimanje za preučevanje zgodovine na- 
rodov in držav. In ker temeljijo zgodovinske razi- 
skave v bistvu na arhivskih virih, je razumljivo, ila 
Se je bistveno spremenil tudi odnos družbe do ar- 
hivskega gradiva. Dokumentov niso več varovali 
samo zaradi operativnih potreb držav in njihovih 
Vladajočih plasti, temveč kot zgodovinski vir za 
Preučevanje družb, držav in narodov. Tako nasta- 
jajo arhivi kot samostojne ustanove, njihova te- 
meljna naloga paje zavarovati, prevzemati, obde- 
lovati arhivsko gradivo ter ustvarjati možnosti za 
njegovo uporabo, objavljanje in drugo. 

Obenem z razvojem histriografijc nastajajo in se 
razvijajo tudi arhivi m arhivska služba, s lem pa 
tudi arhivistika. 

V začetku razvoja arhivistike sta bila njen pred- 
met in naloga precej zožena, z rastjo družbenih po- 
treb in razvojem znanosti pa seje področje njenega 
dela čedalje bolj širilo. Na to je precej vplival raz- 
voj raznolikih družbenih ustanov, ki ustvarjajo gra- 
divo za  razna  področja družbenega življenja,  pa 

tudi nastanek številnih oblik in vrst dokumentov. 
Arhivi in arhivske službe so se čedalje bolj razvija- 
li, arhivska dejavnost seje širila: in da bi arhivisti- 
ka lahko odgovarjala na številna pomembna vpra- 
šanja, neposredno in posredno povezana z arhiv- 
skim gradivom, je morala svoja teoretična in prak- 
tična spoznanja temeljiti na znastvenoraziskoval- 
nem delu. Sodobne arhivistike si ni mogoče zamis- 
liti drugače kot samostojno znanstveno panogo, 
kakršne so bibliotekarstvo, muzeologija ali 
informatika.14 

V arhivističnih priročnikih (domačih in tujih)1 -s 

so obdelana vprašanja, pomembna za delo in raz- 
voj arhivov. V njih so podana dozdajšnja teoretična 
in praktična domača in tuja spoznanja, ki temeljijo 
na znanstvenoraziskovalnem delu. To so seveda ti- 
sta spoznanja in izsledki raziskav, ki so enako upo- 
rabni za vse arhive. Na nekatera vprašanja, ki so 
skupnega pomena za vse arhive, pa še zmeraj ni 
odgovorjeno. To so povečini tista, ki zahtevajo 
skupno organiziranje in raziskovanje. Največji del 
opravil in nalog, vezanih na urejanje gradiva fon- 
dov, temelji na neprenehnem raziskovanju. To se 
nanaša predvsem na uporabo preliminarnih zgodo- 
vinskih zapisov in na ugotavljanje notranje sestave 
in razvrstitev gradiva za vsak fond posebej. 

O znanstvenoraziskovalnem delu v arhivih je 
bilo do zdaj v naših arhivističnih revijah zelo malo 
napisano. To vprašanje obravnava samo nekaj 
prispevkov."' 

V teh prispevkih, razen v prispevku Srcdoja La- 
uca, je znanstvenoraziskovalno delo v arhivih 
obravnavano bolj ali manj analitično in s poglab- 
ljanjem v probleme, s katerimi se mora ukvarjati 
arhivistika. Pisci povečini poudarjajo! da se morajo 
arhivisti ukvarjati z znanstvenoraziskovalnim de- 
lom iz arhivistike in drugih družbenih in pomož- 
nih zgodovninskih ved, da bi lahko delavci v arhi- 
vih opravljali dela in naloge čimbolj kakovostno. 
Opozarjajo na interdisciplinarnost arhivistične 
vede. ki zahteva, da se arhivisti ukvarjajo z vsemi 
tistimi vedami, ki neposredno ali posredno vpliva- 
jo na kakovost arhivistične misli in prakse. 

Prispevek Srcdoja Laliča Potrebe in možnosti 
znanstvenoraziskovalnega dela v arhivistiki in za 
napredovanje arhivske službe SFRJ obravnava 
vprašanja nosilcev znanstvenoraziskovalnega dela. 
pa tudi kadrovske, organizacijske in gmotne 
možnosti za znanstvenoraziskovalno delo. Na pod- 
lagi izidov ankete opozarja na prednostna podro- 
čja raziskovanja, in sicer po temle vrstnem redu: I ) 
arhivska služba - organizacija, načrtovanje, normi- 
ranje.standardizacija in drugo: 2) arhivistika v 
ožjem pomenu: 3) sistemi poslovanja s spisi in 4) 
krajevna zgodovina. Lalić zelo dobro ugotavlja, tla 
bi bilo treba skupaj organizirati in financirati arhi- 
ve za izpeljavo tistega dela študijskih projektov, ki 
so skupnega pomena za jugoslovansko arhivsko 
službo. Menimo, ila je treba vprašanja iz arhivske 
dejavnosti, ki zahtevajo pri iskanju teoretičnih in 
praktičnih rešitev znanstveni postopek, obravnava- 
li po temeljnih področjih arhivske dejavnosti. Sku- 
šali bomo prikazati le najpomembnejša vprašanja 
in probleme, ki jih je treba reševati z znanstvenora- 
ziskovalnim prijemom - bodisi da gre za preučeva- 



72 

nje zdajšnjih rešitev ali pa za iskanje novih. 

Zavarovanje arhivskega in dokumentarnega 
gradiva izven arhivov 

Poudarili smo že, daje treba tisti del pisarniške- 
ga poslovanja, ki je neposredno vezan na zavaro- 
vanje arhivskega gradiva, obravnavati kot problem, 
ki ga mora reševati poleg vede o pisarniškem po- 
slovanju tudi arhivistika. Obe vedi morata nepo- 
sredno sodelovati in komplementarno najti rešitve, 
ki bodo zadostile interesom operative ustvarjalcev 
dokumentarnega gradiva in interesom arhiva za 
prevzemanje arhivskega gradiva, /a arhiv so na 
tem področju dejavnosti - poleg zunanjih in notra- 
njih značilnosti dokumentov - najpomembnejša 
vprašanja klasifikacije, evidence dokumentov, va- 
lorizacije arhivskega gradiva in vrednotenja ustvar- 
jalcev gradiva glede na vrednost gradiva, ki nastane 
pri njihovem delu za znanstvene in druge potrebe. 

I. Vprašanje klasifikacije gradiva je eno temelj- 
nih vprašanj pisarniškega poslovanja in arhivistike. 
Od tega. kako je to vprašanje rešeno, je odvisno, 
koliko bo sistem ureditve gradiva ustrezal ne samo 
operativi ustvarjalcev gradiva, temveč tudi arhi- 
vom pri nadaljnji obdelavi in uporabi arhivskega 
gradiva. Izkušnje kažejo, da je enotna klasifikacija 
graditve po snovi (glavne skupine, skupine in pod- 
številke) najboljša rešitev.17 Na žalost uporabljajo 
za zdaj to klasifikacijo povečini v organih uprave 
družbenopolitičnih skupnosti - pa tudi v teh ne 
povsod. 

Enotna klasifikacija gradiva po vsebini je izredno 
dobra rešitev, ki ni odvisna od notranjih organiza- 
cijskih sprememb ustvarjalcev gradiva. Po drugi 
strani ta klasifikacija zelo učinkovito in smotrno 
zagotavlja informacije o vsebini gradiva - bodisi tla 
gre za dokumentarno gradivo, ki je operativne 
narave, ali pa za arhivsko kot vir znanstvenega in 
drugega spoznanja. Izpeljava le klasifikacije v 
praksi je preprosta, seveda če dobro poznamo sis- 
tem klasifikacije in sistem kartotečne obdelave. 

Pri enotni klasifikaciji gradiva po vsebini nasta- 
jajo težave zato. ker je treba poprej temeljito pre- 
učiti, kolikšno pristojnost za opravljanje del in na- 
log ima vsaka od ustanov, v kateri nameravajo vpe- 
ljati ta sistem. Nujno je torej treba raziskati opravi- 
la glede na vsebino, na podlagi tega pa določiti kla- 
sifikacijske znake. Enotnost klasifikacije se kaže v 
tem, da ima določena vsebina ne glede na ustanovo 
isti klasifikacijski znak. V tem sta tudi največja 
prednost in največji pomen tega sistema klasifika- 
cije. 

Ker ima torej preprosta klasifikacija gradiva po 
vsebini takšne prednosti, bi uporabo tega sistema 
klasifikacije v pisarniškem poslovanju kazalo pre- 
učiti tudi pri ustanovah z drugih področij družbe- 
nih dejavnosti. To pa je v resnici zelo zahtevno in 
obsežno delo. Takšno znanstvenoraziskovalno delo 
je mogoče uspešno opraviti samo ob zavzetem so- 
delovanju številnih delovnih skupin strokovnjakov 
in ob porazdelitvi nalog, ki naj bi jih pomagale 
uresničevati vse arhivske službe od zveznih, repu- 
bliških, pokrajinskih do občinskih skupaj z ustrez- 
nimi  ustanovami,  kjer se  razvršča gradivo.   Brez 

pretiravanja lahko rečemo, da ima takšen sistem 
klasifikacije prihodnost posebno zato. ker je najpri- 
mernejši za avtomatsko obdelavo pisarniškega 
poslovanja.18 

2. Pisarniške evidence ne glede na to. ali gre za 
sistem delovodnika ali kartoteke, so še posebno po- 
membne tako za zavarovanje kot za obveščanje o 
vsebini gradiva. Ti dve temeljni značilnosti sta 
enako pomembni za operativno tlelo ustvarjalca 
gradiva in za uporabo arhivskega gradiva - potem 
koje le-to prevzeto- v znanstvene namene. 

Sistem klasifikacije in sistem evidentiranja gradi- 
va sta temeljni zahtevi, na podlagi katerih je treba 
razvijati nadaljnjo obdelavo fondov gradiva v arhi- 
vih, /ato bi morali znova preučiti vprašanje evi- 
denc in ponuditi tiste rešitve, ki bi ustrezale tako 
operativnim kot arhivskim potrebam, (ire za to. da 
te evidence ohranijo svoj pomen tudi potem, ko je 
izločeno tisto dokumentarno gradivo, ki je brez 
vrednosti. Le tako se lahko arhivi ognejo velikan- 
skemu delu - pripravi arhivskih popisov, saj evi- 
dence v pisarniškem poslovanju niso nič drugega 
kot ena od oblik arhviskega popisa. 

Pri vodenju spisovnih evidenc v pisarniškem po- 
slovanju z ••• je veliko lažje voditi evidence kot 
pa pri klasičnih oblikah. Z ••• je mogoče dobiti 
evidence dokumentarnega gradiva pa tudi arhiv- 
skega, potem ko izločimo dokumentarno gradivo, 
ki je brez vrednosti. S to drugo evidenco dobiva ar- 
hiv, skupaj z arhivskim gradivom, tudi informativ- 
no sredstvo. Da bi to izpeljali, moramo pri vodenju 
evidenc v pisarniškem poslovanju zagotoviti vse 
pomembne podatke, nujne za zadostitev operativ- 
nih in arhivskih potreb. Nekatera dozdajšnja pre- 
učevanja in praktične izkušnje pri reševanju tega 
problema v zvezni upravi kažejo, da so na dobri 
poti.1'' 

Očitno gre za problem, ki ga je treba še naprej 
preučevati ob sodelovanju strokovnjakov pisarni- 
škega poslovanja, arhivistike m informatike - 
•••. 

3. Valorizacija arhivskega gradiva, skratka vse- 
binska in druga ekspertiza znanstvene m praktične 
vrednosti dokumentov je ena najzahtevnejših m 
najodgovornejših nalog vsakega arhiva.-0 To nalo- 
go opravljajo arhivi tako. da uporabljajo sezname 
kategorij dokumentarnega gradiva z roki hranjenja 
za vsako ustanovo posebej, ki jih sprejemalo 
ustvarjalci gradiva v soglasju s pristojnimi arhivi. 
Takšen seznam lahko nastane samo z raziskoval- 
nim delom. Poleg tega je treba izdelati še historial 
ustvajalca fonda (ustanovitev m statusne spremem- 
be, področje del in nalog, organizacija, pisarniško 
poslovanje, kompletnost gradiva, izvirnost doku- 
mentov, lizična ohranjenost) in popis dokumentar- 
nega gradiva. 

Pomembno je poudariti, daje (pri nas in v svetu) 
s predpisi določena pristojnost arhivov glede vred- 
notenja in odbiranja arhivskega gradiva iz doku- 
mentarnega gradiva. Prav tako pomembno je. da se 
pri nas še zmeraj trajno hrani velik odstotek (50 tlo 
60 odstotkov) gradiva v primerjavi z mnogimi dru- 
gimi deželami v svetu. Priznati moramo, tla ta pro- 
blem še zmeraj ni dovolj preučen in da še nismo 
našli   primerne   metode   tlela,   s   katero   bi   lahko 
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ustrezno rešili to temeljno vprašanje arhivistike. 
Gre za to, da se seznami kategorij dokumentarnega 
gradiva z roki hranjenja narede na podlagi vrste in 
naziva dokumentarnega gradiva, ne pa na temelju 
vsebinske razčlembe dokumentov. Da je to res. 
nam potrjuje tudi dejstvo, da v naši arhivistični li- 
teraturi še nimamo objavljenega prispevka o eks- 
pertizi dokumentov ali določeni vrsti dokumentov 
glede na njihove zunanje m notranje značilnosti, 
zaradi katerih se shranjujejo trajno. Ne govorimo o 
merilih za vrednotenje arhivskega gradiva, temveč 
o metodi, kako poteka vrednotenje, na kar opozar- 
ja naša arhivistična literatura.21 

Vprašanje valorizacije arhivskega gradiva mora 
biti metodološko in organizacijsko precej drugače 
postavljeno. To delo je treba opraviti po področjih 
družbenih dejavnosti, znotraj teh pa po istovetnih 
ali sorodnih ustanovah. K temu delu je treba pri- 
tegniti - to je odvisno od gradiva - ustrezne profile 
strokovnjakov, ki preučujejo zgodovino določenih 
področij družbenega življenja. Ni treba, da so 
objekt valorizacije vrste in nazivi dokumentov, 
ampak njihova vsebina. Če bi poleg vsebinskega 
merila upoštevali tudi druga merila, bi se s takšnim 
vrednotenjem dokumentov ognili vsakršnemu tve- 
ganju, ki ga prinaša zdajšnji sistem valorizacije. Za- 
radi tega vrednotenje arhivskega gradiva ni in ne 
sme biti samo problem arhivskih delavcev m 
'ustvarjalcev gradiva, temveč zgodovinarjev, ekono- 
mistov, pravnikov in mnogih strok, katerih zdajš- 
nje in prihodnje raziskave so zasnovane na arhiv- 
skih virih, (¡lede na zahtevnost in obsežnost nalog 
bi se morala arhivska služba Jugoslavije organizira- 
ti tako, da bi to delo porazdelila po arhivskih služ- 
bah federacije pa tudi po republiških in pokrajin- 
skih, in sicer tako. da bi imeli pregled nad značil- 
nostmi razvoja nekaterih dejavnosti na posameznih 
Področjih. 

4. Vrednotenje ustvarjalcev gradiva na podlagi 
Zgodovinske vrednosti dokumentov pri njihovem 
delu je zelo pomembno, (¡ledano metodološko, bi 
bilo treba to vprašanje preučiti na že pojasnjeni na- 
čin vrednotenja arhivskega gradiva. S takšnim 
vrednotenjem naj bi z ekspertizo dokumentov ugo- 
tovili tiste ustvarjalce gradiva, katerih dokumenti 
nimajo lastnosti zgodovinskih virov. Veliko lokal- 
nih arhivov je takšno vrednotenje že opravilo na 
Podlagi globalnih procesov. Priznati paje treba, da 
takšno vrednotenje ne temelji na eksppertizah. ki 
na podlagi raziskovalnega tlela potrjujejo, da so ne- 
kateri ustvarjalci gradiva upravičeno izpuščeni IZ 
varstvenega sistema. Do zdaj v naši arhivistični li- 
teraturi nimamo nobene tovrstne znanstvene eks- 
pertize. To pove. tla se ¡e treba problema lotiti pre- 
cej bolj odgovorno. Arhivistična praksa in nekatere 
splošne ocene zgodovinske vsebinske vrednosti gra- 
diva mnogih ustanov (iz gospodarstva, prosvete. 
Zdravstva idr.), ki imajo identično gradivo, kažejo. 
da se morajo arhivi rešiti varstva gradiva številnih 
ustvarjalcev. To paje mogoče slonu le na podlagi 
Poprejšnje ekspertize. 

Obdelava arhivskega gradiva (urejanje in izdelava 
znanstvenoinformativnih sredste* ) 

Pod obdelavo arhivskega gradiva v širšem pome- 
nu besede ni treba razumeti samo izdelave znan- 
stvenoinformativnih sredstev, temveč tudi celotno 
delo arhivarjev pri pripravi fondov in zbirk za ure- 
janje. To praktično pomeni, da pod znanstvenora- 
ziskovalno delo ni mogoče uvrstiti samo tehničnih 
del ali opravil klasifikacije in sistemizacije arhiv- 
skega gradiva. 

/a obdelavo arhivskega gradiva fondov so poseb- 
no pomembni: raziskovanje in preučevanje ustvar- 
jalcev fondov za neko družbeno ureditev ali po- 
dročje dejavnosti; izdelava preliminiranih zgodo- 
vinskih zapisov in izdelava znanstvenoinformativ- 
nih sredstev. 
I. Preučevanje historiata ustvarjalcev fondov in na- 
stanka gradiva za neko družbeno ureditev po po- 
dročjih dejavnosti je ena zelo pomembnih nalog 
arhivistike.-- Na podlagi raziskovalnih izsledkov, 
ki dajejo nadrobnejše podatke in informacije o 
ustvarjalcih gradiva in gradivu (kraju, položaju, 
statusu, področju dela, hierarhičnem mestu v sesta- 
vi državnopolitične ureditve, subordinacijskih od- 
nosih idr.) je mogoče presodili in izoblikovati ne- 
katera bistvena stališča, pomembna za valorizaci- 
jo arhivskega gradiva, za prioriteto obdelave fon- 
dov, za urejanje, za odločitev, katera vrsta znan- 
stvenoinformativnih sredstev se bo izdelovala, za 
vrstni red objavljanja gradiva idr. 

Poznavanje historiata in gradiva ustanov nekega 
področja je pogoj za lažje, učinkovitejše in bolj 
smotrno delo pri obdelavi gradiva vsakega posa- 
meznega fonda. Zato ni naključje, da nekateri arhi- 
v i. ki so kadrovsko bolje zasedeni, organizirajo ob- 
delavo fondov čedalje bolj na opisani način. Žal pa 
je treba povedati, tla je naša arhivistična literatura 
namenila temu vprašanju malo pozornosti. 

2. Izdelava preliminarnih zgodovinskih zapisov 
je temeljni pogoj, da lahko začnemo urejati gradivo 
kakega fonda.-^ Ti zapisi so posebno pomembni za 
tiste fonde, za katere niso ohranjene temeljne evi- 
dence pisarniškega poslovanja ali pa tedaj, če 
ustvarjalci gradiva niso upoštevali predpisov o pi- 
sarniškem poslovanju, pa tudi tam, kjer je gradivo 
pomanjkljivo. 

Da bi preliminarni zgodovinski zapis ustrezal 
svojemu namenu, je nujno raziskovati in preučeva- 
li vse pomembne vire (arhivsko gradivo, predpise. 
literaturo) in na podlagi teh  ugotoviti historial 
ustvarjalca fonda (nastanek, položaj, funkcije in 
naloge, področje dela. organizacijo, prenehanje de- 
la) pa tudi pisarniško poslovanje, stopnjo ohranje- 
nosti gradiva in klasifikacijski načrt z metodičnim 
napotilom za urejanje gradiva. Iz teh temeljnih pr- 
vin preliminarnega zgodovinskega zapisa se jasno 
vitli, tla je treba, še preden se lotimo tehničnih 
opravil urejanja gradiva, opravili ustrezno znan- 
stvenoraziskovalno tlelo. 

Brez poprej narejenega preliminarnega zgodo- 
vinskega zapisa preprosto ni mogoče urejati gradi- 
va fonda, če nočemo, da bi bilo to tako odgovorno 
opravilo improvizirano. To zadeva posebno gradi- 
vo fondov  iz povojnega obdobja, pri katerih niso 
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bili spoštovani predpisi o pisarniškem poslovanju 
pa tudi ne ohranjene evidence pisarniškega poslo- 
vanja, gradivo ni urejeno in je velikokrat le deloma 
ohranjeno. Za razliko od evropskih in drugih dežel, 
kjer prevzamejo v arhiv gradivo v urejenem stanju 
z vsemi evidencami, so se pri nas arhivi prisiljeni 
ukvarjati tudi z opravili pisarniškega poslovanja. 
Da bi se gradivo spravilo v red, ki bo kar najbolje 
prikazal dejavnost ustvarjalca gradiva in potrebe za 
uporabo v znanosti, je nujno preučiti in določiti se- 
stavo, sistem klasifikacije in sistemizacije gradiva - 
to je bistvena vloga preliminarnega zgodovinskega 
zapisa pred začetkom urejanja, za tem pa postane - 
nekoliko spremenjen in dopolnjen - sestavina 
znanstvenom forma t i vnega sredstva. 

3. Izdelava znanstvenoinformativnih sredstev 
pomeni obdelavo arhivskega gradiva v ožjem po- 
menu. Temu vprašanju je v naši domači in tuji ar- 
hivistićni literaturi namenjene veliko pozornosti.-4 

Sprejeta so tudi navodila za izdelavo posameznih 
znanstvenoinformativnih sredstev.25 Po arhivistić- 
ni literaturi delimo informativna in /nanstvenoin- 
formativna sredstva na splošna (ta dajejo znanstve- 
ne informacije o fondih in zbirkah enega ali več 
arhivov, kot so splošni inventar, vodnik, katalog, 
pregled) in posebna, ki dajejo znanstvene informa- 
cije o gradivu enega fonda ali zbirke, mednje spa- 
dajo sumarni inventarji, analitični inventarji in re- 
gesti). 

Vsa znanstvenoinformativna sredstva morajo 
imeti skupno značilnost: dati morajo jasno in zanes- 
ljivo informacijo. Eno in drugo paje največ odvis- 
no od subjektivnega dejavnika - obdelovalca, /alo 
zahteva izdelava znanstvenoinformativnih sredstev 
od obdelovalca ne samo celostno poglabljanje v 
vsebino gradiva, temveč tudi to, da kar najbolje ve. 
kakšne vrste in oblike informacij potrebuje zna- 
nost. To nalogo pa je mogoče dobro opraviti le z 
veliko poprejšnjega raziskovalnega truda in znanja, 
saj je vsak fond po vsebini gradiva specifičen. Tako 
je zaradi tega. ker je njegova vsebina odvisna od 
področja dela, vloge in nalog ustvarjalca fonda, pa 
tudi od tega. kateremu področju in skupini dejav- 
nosti pripada ustvarjalec gradiva. 

Prostor nam ne dopušča, da bi razčlenili znan- 
stvenoinformativna sredstva, zato se bomo ustavili 
pri dveh najbolj aktualnih vprašanjih: prvič, ali 
zdajšnje klasične vrste znanstvenoinformativnih 
sredstev zadoščajo za obdelavo sodobnega arhiv- 
skega gradiva, in drugič, posodabljanje znanstveno- 
informativnih sredstev in njihova avtomatska 
obdelava. 

Na prvo vprašanje je odgovorila arhivistična 
praksa, toda ne povsem. In ker je čedalje več fon- 
dov in arhivskega gradiva v arhivih, se obdelajo 
samo vsebinsko izredno pomembni fondi in zbirke. 
Po drugi strani pa sumarni inventarji niso najpri- 
mernejši za obdelavo gradiva tistih fondov, ki vse- 
bujejo gradivo različnega vsebinskega pomena. Na 
eni strani so torej potrebe znanosti, na drugi pa 
vprašanje kadrovskih možnosti v arhivu, saj je tre- 
ba obvladati obdelavo velikanske količine gradiva; 
zato se je v arhivistični praksi pojavila potreba po 
izdelavi novega znanstvenoinformativnega sred- 
stva, ki je kombinacija sumarnega in analitičnega 

inventarja.26 Vprašanje, ali bi bilo treba obdelavo 
(sumarno in analitično) opravljati v sklopu enega 
informativnega sredstva ali dveh, je treba še preuči- 
ti. Menimo pa, da ni sporno, ali je treba obdelati 
gradivo, ki ni enake vsebinske narave, v sklopu 
istega fonda z različnim prijemom. To se nanaša 
zlasti na gradivo tistih fondov, katerih ustvarjalci 
so svoje najpomembnejše funkcije opravljali na se- 
jah. Razumljivo je. da je material s sej vsebinsko 
najpomembnejše gradivo m da je za znanost po- 
membno, da se analitično obdela - ne pride pa to v 
poštev za drugo gradivo. 

Pri drugem vprašanju je bilo doslej večkrat po- 
udarjeno, daje treba znanstvenoinformativna sred- 
stva posodobiti, vendar je bilo na to premalo odzi- 
va. Se zmeraj nimamo niti ene analize zdajšnjih 
znanstvenoinformativnih sredstev glede na njihove 
funkcije in možnosti za njihovo avtomatsko obde- 
lavo. Mrež takšnih analiz, opravljenih po vrsti 
znanstvenoinformativnih sredstev, ni mogoče go- 
voriti o posodabljanju klasičnih znanstvenoin- 
formativnih sredstev. Informatiki pogosto poudar- 
jajo, da je treba znanstvenoinformativna sredstva 
prilagoditi •••. pri tem pa ne ponudijo rešitev. 
Vztrajajo pri izdelavi indeksa - ta naj bi bil poleg 
znanstvenoinformativnih sredstev, kakor da arhivi- 
stika ne bi predvidela izdelave registrov (predmet- 
nih, imenskih, geografskih ipd.). Napačna je tudi 
teza, ki izhaja iz tega, daje treba zdajšnja znanstve- 
noinformativna sredstva prilagoditi •••. in ne 
obrnjeno, /a zdaj pa ni sporna zahteva, da je treba 
jezik znanstvenoinformativnih sredstev prilagditi 
tako. da ga bo mogoče uporabljati v •••. 

Posebno pomembno je poudarili, da si arhivisti- 
ka, ki uporablja načela in metode dela informatike 
kot vede. prizadeva, da bi postal njen informacijski 
sistem čimbolj racionalen in učinkovit. Zato je na- 
pačno govoriti o nekem enosmernem prilagajanju. 
Kolikšno bo to prilagajanje z ene ali z druge strani, 
bodo morale pokazati šele temeljite raziskave. 

Informacijski sistem 

Dandanes si ni mogoče zamisliti, da bi lahko ar- 
hiv uspešno opravljal svojo temeljno nalogo 
(ustvarjanje možnosti za uporabo arhivskega gradi- 
va v znanstvene in druge namene) brez izdelanega 
enotnega sistema informiranja o arhivskem gradi- 
vu, ki ga imajo na voljo arhivi. 

Informativna služba v arhivih je začela nastajati 
pred 30 leti27 in odtlej je ta tema še zmeraj aktual- 
na. Ker se znanstveniki čedalje bolj zanimajo za 
uporabo arhivskega gradiva, si arhivistika prizade- 
va rešiti to vprašanje na prav poseben način. Zato 
so na osmem kongresu jugoslovanskih arhivskih 
delavcev v Prištini leta 1976 med drugimi temami 
obravnavali tudi to.2x 

ludi v arhivistični literaturi tehnološka revolu- 
cija ni ostala neopažena. (¡re za lisia sodobna teh- 
nična sredstva, s katerimi se ustvarjajo sodobne vr- 
ste in oblike dokumentov na eni strani, na drugi pa 
se omogča izdelava učinkovitejšega informacijske- 
ga sistema.-'' Zato poslaja izdelava zasnove infor- 
macijskega arhivskega sistema čedalje bolj aklual- 
na.   lej  temi  so  namenili   ••••-mhno  mesto  na 



zveznem posvetovanju arhivskih delavcev Jugosla- 
vije leta 1981•0, ko so tudi sklenili, da pomeni refe- 
rat podlago za ugotavljanje in načrtovanje enotne- 
ga jugoslovanskega arhivskega informacijskega si- 
stema ter da se sprejme samoupravni sporazum, s 
katerim naj bi določili sestavine informacijskega 
sistema.31 Naslednje leto, 1982. so na drugem 
zve/nem posvetovanju arhivskih delavcev obra- 
vnavali sestavo arhivskega informacijskega 
sistema,32 Samoupravni sporazum o arhivski infor- 
mativni dejavnosti v Jugoslaviji pa je bil podpisan 
leta 1983.33 

Ta tema je bila spet na vrsti na zveznem posve- 
tovanju jugoslovanskih arhivskih delavcev leta 
1986. Tokrat naj bi opredelili elemente informativ- 
nih sredstev in spregovorili o uporabi računalni- 
kov v arhivski informativni dejavnosti, /a popol- 
nejši vpogled v to temo so pomembni tudi prispev- 
ki, objavljeni v reviji Sodobni arhivi.-,s Na II. kon- 
gresu arhivskih delavcev Jugoslavije leta 1989 so 
kol prvo temo obravnavali enoten arhivski infor- 
macijski sistem. 36 

To, da se arhivska služba v Jugoslaviji ukvarja z 
oblikovanjem enotnega informacijskega arhivskega 
sistema kar trinajst let. samo potrjuje, kako po- 
membno in zapleteno je to vprašanje. Kljub do- 
zdajšnjim teoretičnim in praktičnim dosežkom pa 
še zmeraj ni mogoče reči, da smo ta problem obvla- 
dali tako, kot bi bilo potrebno. Osrednje vprašanje 
sodobnega informacijskega arhivskega sistema je. 
kako dati čimbolj popolne in natančne podatke m 
informacije znanstvenim in drugim uporabnikom 
gradiva, ki ga imajo arhivi. Veliko bolj se ukvarja- 
mo z vprašanjem avtomatske obdelave podatkov, s 
tistim, kar je uporabno za prakso v arhivu, manj pa 
z osrednjim vprašanjem - odkrivanjem vsebine ar- 
hivskega gradiva. Očitno bo potrebno še veliko tr- 
dega raziskovalnega dela. preden se bomo doko- 
pali do znanstveno utemeljenih sklepov. Opozorili 
bpmo na nekatera vprašanja, ki zahtevajo odgovo- 
re, obenem pa so nujni pogoji za enoten informa- 
cijski arhivski sistem. 

1. Enoten informacijski arhivski sistem zahteva 
enotno metodologijo izdelave informativnih sred- 
stev, lirez enotnih informativnih sredstev m mogo- 
če zagotovili enotnega informacijskega sistema. 
Zato je nujno opredeliti enotne vrste, standarde m 
enotno metodologijo izdelave znanstvcnomlorma- 
tivnih sredstev. To praktično pomeni, da je treba 
določiti elemente za vsako vrsto nosilcev informa- 
cij v sklopu vsake baze podatkov in dati napotke za 
njihovo izdelavo. Če tega ne bomo imeli, bomo 
ostali zgolj pri načelnih obravnavah baze podatkov 
informacijskega sistema. 

Hnolni standardi znanstvenoinformativnih sred- 
stev ali nosilcev informacij naj bi zagotovili: prvič, 
nova, sodobnejša znanslvenoinformativna sredstva, 
primerna za avtomatsko obdelavo podatkov m 
drugič, izdelavo enotnih znanstvenoinformativnih 
sredstev v vseh arhivih v državi - to pa je prvi po- 
goj za nastanek enotnega informacijskega arhivske- 
ga sistema. 

2. Temeljilo ¡C neba preučili klasične vrste znan- 
stvenoinformativnih sredstev in na podlagi znan- 
stvenih dognanj ugotoviti, koliko so po svoji sestavi 

elementov, vsebini in jeziku uporabna v AOP. Da 
bi lahko pravilno odgovorili, moramo prej preučiti 
vse vrste znanstvenoinformativnih sredstev s teore- 
tičnega in praktičnega vidika. Tako je treba ravnati 
zaradi tega, ker se praksa razlikuje od teoretičnih 
postavk: te razlike so včasih sicer upravičene, saj so 
se izoblikovale iz. prakse kot izkušenjsko spozna- 
nje, včasih pa tudi ne. Povedali smo že. da takšnih 
znanstvenoraziskovalnih analiz na žalost nimamo. 
Namesto tega poslušamo pavšalne presoje o klasič- 
nih vrstah znanstvenoinformativnih sredstev - to 
pa v resnici ni sprejemljivo. 

Pozornost je treba nameniti zlasti posebnim 
znanstvenoinformativnim sredstvom fondov in 
zbirk (sumarni inventar, analitični inventar in re- 
gesti) - za razliko od splošnih informativnih sred- 
stev (pregledov, vodnikov ipd.), katerih opisne eno- 
te, fondi in zbirke so pri posebnih znanstvenoinfor- 
mativnih sredstvih enote opisa arhivskega gradiva 
različne - škatla, zadeva in dokument, /atoje treba 
pri preučevanju teh znanstvenoinformativnih sred- 
stev paziti na globino in širino informacij in podat- 
kov, ki se obdelujejo. 

3. /a izdelavo enotnega informacijskega arhiv- 
skega sistema so posebno pomembna gesla, tezaver 
ter širina in globina obdelave indeksa, ki se bo upo- 
rabljal v sistemu obdelave gradiva, ter odlaganja in 
preiskovanja in l'ormaci j. 

Vsebino enot opisa arhivskega gradiva je treba 
opisati (indeksiranje) z najprimernejšimi, najbolj 
jasnimi in natančnimi besedami, /ato je nujno 
sprejeti enoten geslovnik ali deskriptorje, v katerih 
ni sinonimov, polisemov in homonimov.^7 In ker 
vsaka zgodovinska doba (zaradi družbenopolitič- 
nih, gospodarskih, kulturnih tehnoloških spre- 
memb) prida jeziku nekatere značilne posebnosti - 
te pa se nujno zrcalijo v besednjaku dokumentov, 
se poslavlja vprašanje, koliko je mogoče besednjak 
informacijskega sistema prilagoditi besednjaku 
dokumentov ali obrnjeno, toda da pri tem de- 
skriptorji kar najbolj zrcalijo vsebino dokumentov 
in duh časa. v katerem so nastali. Ostane nam torej 
sestavljanje besednjaka (enotnega geslovnika) in 
preučevanje možnosti za prilagajanje tega besed- 
njaka posameznim zgodovinskim obdobjem. 

Vprašanje besednjaka je najtesneje povezano z 
izdelavo tezavra. To se najbolje kaže v definiciji te- 
žavni, ki jo je sprejel Unesco: »Tezaver je dinamič- 
ni besednjak semantičnih in generično povezanih 
pojmov, ki zajema določeno območje človeškega 
znanja.«38 Ni nič drugega kot skup deskriptorjev za 
določeno področje v obliki besednjaka.39 Sestavlja- 
jo ga določene besede, razvrščene po vrstah in raz- 
deljene v podskupine, ki jih označuje določena 
ključna beseda.40 Skratka, tezaver sestavlja besed- 
njak deskriptorjev. ki izvira iz arhivskega gradiva 
m razmerja med deskriptorji.41 Povedano arhivi- 
stično: tezaver ni nič drugega kot klasifikacijska 
shema besed ali pojmov (od njihovega najbolj 
splošnega do najožjega pomena), strukturiranih v 
določeni hierarhiji, po kateri je mogoče dajati vse 
pomembne informacije iz vsebine arhivskega gra- 
diva. Rešiti bo treba tudi vprašanje širine in globi- 
ne obdelave indeksa (registra). Temeljno vprašanje 
pa je, kako enotno tematizirati sestavo baze infor- 
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macij o vsebini arhivskega gradiva, ne glede na fon- 
de in zbirke ter njihovo pripadnost arhivom. Kadar 
gre za strukturo informacij o fondih in zbirkah, se 
nam zdi, da bi bilo dobro uporabiti delitev po po- 
dročjih dejavnosti, ki nam jo daje statistika; kadar 
pa gre za sestavo informacij baze podatkov o vsebi- 
ni gradiva, bi morali temeljito preučiti uporabnost 
enotne klasifikacije gradiva po snovi, ki je zasnova- 
na na decimalnem sistemu (glavne skupine, skupi- 
ne, podskupine) klasifikacije, uporablja pa se v pi- 
sarniškem poslovanju.4- Prostor nam ne dopušča, 
da bi nadrobneje razčlenili vse prednosti tega siste- 
ma klasifikacije, zato opozarjamo samo na nekate- 
re najpomembnejše: prvič, zelo uspešno se uporablja 
v pisarniškem poslovanju upravnih organov; 
drugič, izredno primerna je za avtomatsko obdela- 
vo podatkov; in tretjič, omogoča učinkovito daja- 
nje informacij o določeni snovi iz gradiva več 
ustvarjalcev ali fondov. 

Ce bodo raziskave pokazale, daje enotna k kisi 11- 
kacija po snovi uporabna tudi na drugih področjih 
dejavnosti - to je mogoče ugotoviti tudi na podlagi 
funkcij in nalog ustvarjalcev gradiva, potem smo 
našli tisto rešitev, ki bo izredno učinkovita pri in- 
formiranju znanstvenih in drugih uporabnikov o 
vsebini gradiva. To zelo obsežno in zapleteno nalo- 
go pa je mogoče opraviti samo z. organiziranim 
skupnim raziskovanjem vseh arhivskih služb v dr- 
žavi ob pomoči ustvarjalcev gradiva. 

Raziskovanje in snemanje arhivskega gradiva v 
domačih in tujih arhivih za dopolnjevanje 
arhivskih zgodovinskih virov 

Raziskovanje in snemanje arhivskega gradiva v 
domačih in tujih arhivih je ena od pomembnejših 
nalog sodobne arhivske službe. Mrež dopolnjenih 
arhivskih virov domače in tuje provenience ni mo- 
goče niti celostno zajeli in preučevati jugoslovan- 
ske zgodovine, zgodovine posameznih narodov, 
narodnih manjšin in zgodovine domačega kraja. 
Dopolnjevanje arhivskih virov naj bi dopolnilo po- 
manjkljive fonde in zbirke z zgodovinskimi arhiv- 
skimi viri domačega in tujega izvora in obogatilo 
celotni fond arhivskega gradiva, lirez virov tuje 
provenience ni mogoče dobiti celotne podobe o dr- 
žavnih, političnih, gospodarskih, kulturnih in dru- 
gih odnosih in sodelovanju naših narodov z narodi 
in državami v Evropi in svetu. To so temeljni raz- 
logi, zaradi katerih so v veljavnih arhivskih zako- 
nih določene pravice in dolžnosti arhivov federaci- 
je, republik in pokrajin, da opravljajo raziskave in 
snemajo arhivsko gradivo v tujih arhivih zaradi 
dopolnjevanja.41 

Raziskovanju in snemanju arhivskega gradiva v 
tujih arhivih je namenjene v naši arhivistični litera- 
turi veliko pozornosti. V njej avtorji opozarjajo na 
pomen iz zahtevnost te naloge, na metodologijo 
in organizacijo dela m na nujno potrebne strokov- 
ne delavce, ki lahko uspešno opravijo to razisko- 
valno delo, pa tudi na arhive v tujini, ki imajo gra- 
divo, pomembno za zgodovino naših narodov.44 

Izredno pomembno paje - in to je treba posebej 
poudariti - daje za opravljanje te naloge potrebno 
zelo strokovno osebje (z ustreznim znanjem o zgo- 

dovinskem obdobju, ki ga raziskujemo in z. izkuš- 
njo pri raziskovanju in odbiranju dokumentov) in 
odlični poznavalci jezika tistih dežel, v katerih po- 
teka raziskovanje. 

Prizadevanje jugoslovanskih arhivskih služb, tla 
bi bilo raziskovanje in snemanje gradiva v tujih ar- 
hivih učinkoviteje in bolj smotrno organizirano, je 
povsem upravičeno, (ire za to. da se namesto posa- 
meznih interesov inštitutov, akademij, univerz in 
drugih ustanov, ki opravljajo tematske raziskave v 
tujih arhivih, organizira sistematično raziskovanje 
fondov in zbirk, reprodukcije tega gradiva pa naj bi 
se distribuirale v arhivih, v skladu z njihovimi inte- 
resi. Žal pa do zdaj arhivska služba ni mogla doseči 
kakršnega koli soglasja in dogovora s temi znan- 
stvenimi ustanovami. Velik korak na tem področju 
pa so dosegli arhivi z. dogovorom, tla bodo njihove 
raziskave potekale sistematično. Kako pomembno 
je to za učinkovitost in varčevanje denarja, nam 
zelo dobro ponazarja Vodnik arhivskega gradiva 
fondov Državnega arhiva v Pragi, ki ga je izdelal 
Arhiv Slovenije.45 

Gledano metodološko je lo znanstvenorazisko- 
valno delo arhivov treba organizirati v naslednjih 
fazah dela: ugotavljanje fondov in zbirk, če ni 
ustreznih pregledov; ugotavljanje prednosti držav 
in njihovih arhivov, v katerih bodo potekale razi- 
skave; sporazumno dogovarjanje (med arhivi fede- 
racije, republik in pokrajin) o porazdelitvi razisko- 
vanja in evidentiranja gradiva v arhivih posamez- 
nih dežel; začenjanje sistematičnega raziskovanja 
in evidentiranja arhivskega gradiva na podlagi ugo- 
tovljene prednosti in pregleda evidentiranega gra- 
diva, začetek snemanja dokumentov. 

Izdajateljska dejavnost 

Pod izdajateljsko dejavnostjo arhiva pojmujemo 
predvsem znanstvenoraziskovalno delo in pripravo 
rokopisov za tiskanje publikacij.46 Znanstvenorazi- 
skovalno delo arhivov v sklopu izdajateljske dejav- 
nosti lahko razdelimo v štiri temeljne skupine: pri- 
pravo in objavljanje rokopisov znanstvenoinforma- 
tivnih sredstev; pripravo in objavljanje arhivskega 
gradiva; pripravo in objavljenje znanstvenih študij 
in prispevkov iz arhivistike 1er pripravo in obja- 
vljanje študij in prispevkov iz. krajevne zgodovine. 

I. Priprava in objavljanje rokopisov informativ- 
nih in znanstvenoinformativnih sredstev je ena 
zelo pomembnih nalog vsakega sodobnega arhiva. 
S tovrstnimi publikacijami arhivi najučinkoviteje 
širijo znanstvene informacije o fondih in zbirkah in 
gradivu, ki ga imajo. Z objavljanjem znanstvenoin- 
formativnih sredstev znanstvena in druga javnost 
neposredno dobiva informacije o določenem fondu 
ali zbirki. Pri objavljanju je treba tlati prednost 
splošnim informativnim sredstvom (pregledi, vod- 
niki, katalogi, splošni inventarji ipd.), ki dajejo te- 
meljne informacije o vseh fondih in zbirkah, ki jih 
imajo arhivi.47 Vodniki fondov in zbirk so ena naj- 
boljših splošnih znanstvenoinformativnih sredstev. 

S pripravo rokopisa in z objavljanjem posebnih 
znanstvenoinformativnih sredstev (sumarni, anali- 
tični inventar, regesti) dobiva znanstvena in druga 
javnost informacije o gradivu nekega fonda ali zbir- 
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ke. Rokopisi teh znanstvenoinformativnih sredstev 
pa se najpogosteje izdajajo v interni tehniki ali pa 
se uporabljajo kot rokopisi v arhivskih čitalnicah, 
njihovi avtorji pa ostajajo širši javnosti neznani. 

Izdaja rokopisov znanstvenoinformativnih sred- 
stev mora temeljiti na znanstvenoraziskovalnem 
delu. Informacije in podatki, vsebovani v znanstve- 
noinformativnem sredstvu, morajo zrcaliti bistve- 
no vsebino gradiva, in to natančno in jasno. Ne gle- 
de na to, ali bo rokopis znanstvenoinlbrmativnega 
sredstva objavljen ali ne. mora biti skrbno priprav- 
ljen. 

Ena od oblik znanstvenoinformativnih sredstev 
so tudi razstavni katalogi dokumentov - seveda za 
listo arhivsko gradivo, ki je bilo razstavljeno na do- 
ločeni razstavi. 

2. Priprava in objavljanje arhivskega gradiva je 
ena od pomembnih in odgovornih nalog vsakega 
sodobnega arhiva. To gradivo je treba praviloma 
objavljati ob urejenih fondih in zbirkah. Objavlja- 
nje gradiva je lahko sistematično (v sklopu fondov- 
skih celot in zbirk) in tematsko (ne glede na fon- 
dovske ceiotc in zbirke). 

Arhivi morajo strogo paziti, da so pri izbiri in 
Predstavitvi dokumentov skrajno objektivni, tako 
da bodo v izdaji zaobseženi vsi dokumenti, po- 
membni za objektivno presojanje preteklosti. Do- 
kumente je treba objavljati v celostnem izvirnem 
besedilu. To so temeljne zahteve vsake tovrstne iz- 
daje. Poleg tega je treba znanstvenoraziskovalni 
aparat rešiti subjektivnih presoj, sklepanja in suge- 
stij. 

Objavljanju arhivskega gradiva je v naši arhivi- 
stični literaturi namenjena precejšnja pozornost.4X 

Vendar pa so načela za izdajanje arhivskega gradi- 
va podana samo za arhivsko gradivo iz starejših 
obdobij.-l1' za izdajanje sodobnega arhivskega gradi- 
V;i pa to še ni narejeno. 

Izdaje arhivskega gradiva so po svoji naravi ali 
namenu lahko: znanstvene (namenjene za uporabo 
znanstveni in drugi javnosti), znanstveno-popular- 
nc (namenjene širši javnosti, v njih se po- 
pularizirajo vidni dogodki ali osebnosti iz zgodovi- 
ne z dokumenti), vzgojnoizobraževalne (namenje- 
ne učencem in študentom, kot so zgodovinska beri- 
la ipd.), informativne (namenjene turistom in dru- 
žni obiskovalcem). Izdane pa morejo biti samo- 
stojno ali v sodelovanju z. drugimi arhivskimi in 
znanstvenimi ustanovami v državi in tujini. 

3- Priprava in objavljanje rokopisov študij in pri- 
spevkov iz arhivistike sta posebno pomembna za 
nadaljnji razvoj arhivske stroke. Glede na predmet 
dela in naloge arhivov je veliko možnosti za pre- 
pevanje in pisanje študij in prispevkov iz arhivi- 
stike. Veliko vprašanj in problemov še zmeraj čaka 
na odgovore ali na preučevanje in posodobljenje. S 
nitrirli tehnološkim razvojem družbe so nastale ne1 

slutene možnosti za nove oblike komunikacije med 
ljudmi in nove oblike informiranja. Arhivistika 
niora spremljati in dajati znanstvene odgovore na 
Vsa tista vprašanja, ki so vezana na sodobno var- 
stvo, obdelavo in uporabo arhivskega gradiva. Ta 
naloga je zahtevna in odgovorna in je ni mogoče 
°Pravljati volonlersko. Zahteva sodobnejše in bolj 
Orüanizirano znanstvenoraziskovalno delo. Daje to 

res, kažejo podatki, da imamo zelo malo študij, ki 
se neposredno ali posredno ukvarjajo s problemati- 
ko ¡z arhivistike. Pri nas prevladujejo prispevki, 
objavljeni v arhivistični literaturi5", ki so povečini 
nastali ob arhivističnih posvetovanjih, tistih drugih 
pa je precej manj. S pozorno strokovno razčlembo 
ugotovimo, da velik del teh prispevkov ni znan- 
stveno utemeljen in je bolj nekakšna informacija 
kot pa znanstveno besedilo. 

4. Priprava in objavljanje študij in prispevkov iz 
krajevne zgodovine ne spada v arhivistiko. Kadar 
gre za območne arhive in če na njihovih ravneh ni 
znanstvenih ustanov, ki bi se lahko ukvarjale s kra- 
jevno zgodovino, menimo, da so arhivi edine usta- 
nove, ki se lahko ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo, 
seveda pod pogojem, da imajo za to primerne de- 
lavce (svoje in zunanje sodelavce). Treba je pouda- 
riti, da je pisanje krajevne zgodovine ne samo ob- 
močne (krajevne) narave, ampak ima precej širši 
pomen, kar zadeva zgodovino nekega naroda, na- 
rodnostnih manjšin. 

Kulturno-prosvetna dejavnost 

S kulturno-prosvetno dejavnostjo morajo arhivi 
seznanjati javnost s kulturno dediščino, ki jo hrani- 
jo, s pogoji, pod katerimi je mogoče uporabljati ar- 
hivske vire, da spodbudijo potencialne raziskoval- 
ce, da s predavanji seznanijo javnost z vsebinskimi 
vrednotami zgodovinskih dokumentov in da delu- 
jejo vzgojno-izobraževalno, posebno na mlade ro- 
dove, z ohranjanjem zgodovinskih tradicij. Vpraša- 
njem kulturno-prosvetne dejavnosti arhivov je na- 
menjeno v naši arhivistični literaturi precej pozor- 
nosti.?l 

Najpogostejše oblike kulturno-prosvetne dejav- 
nosti arhivov so razstave arhivskih dokumentov: 
objavljanje dokumentov v javnih občilih, in sicer 
za določeno temo ali zgodovinsko obdobje; preda- 
vanja o arhivskem gradivu in njegovem pomenu: 
predavanja iz zgodovine na podlagi arhivskih vi- 
rov; organizirani obiski arhiva, da bi obiskovalci 
spoznali arhiv in njegove naloge ter gradivo, ki ga 
hrani: hospitacije študentov zgodovine in arhivisti- 
ke in druge oblike. 

Ne glede na obliko delovanja bi morala biti kul- 
turno-prosvetna dejavnost arhiva zasnovana na 
prej dobro preučenih arhivskih virih, ki so na vo- 
ljo, in zgodovinski literaturi, tako da bi dobili čim- 
bolj objektivno sliko o temi, kije predmet obravna- 
ve. To se nanaša posebno na razstave dokumentov 
in predavanja. Po arhivistični literaturi je mogoče 
sklepati, da se ti dve najpomembnejši obliki kultur- 
no-prosvetne dejavnosti uporabljata predvsem ob 
raznih zgodovinskih jubilejih, zelo malo paje dru- 
gih tem - namenjenih znanstveni osvetlitvi kakšne 
pomembne zgodovinske teme ali osebnosti. Arhivi 
bi morali v svoji dejavnosti ostati zvesti znanosti. 
Znebiti se morajo idejnih in političnih predsodkov 
in svojo dejavnost na tem področju temeljiti na zahte- 
vah znanstvenoraziskovalnih ugotovitev. To ve- 
lja zlasti za razstave dokumentov in predavanja iz 
zgodovine, ki jih je treba zasnovati na kritični ana- 
lizi zgodovinskih virov. 
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Tehnično varstvo arhivskega gradiva 

Kadar gre za tehnično zavarovanje arhivskega 
gradiva (konservacija, restavracija in mikrofilma- 
njc). se ustavimo samo ob nekaterih pomembnih 
vprašanjih. 

1. Obolelo in poškodovano arhivsko gradivo je 
treba nenehno laboratorijsko anali/irati, ugotavlja- 
ti povzročitelje okvar ter ga ustrezno konzervirati 
in restavrirati. /ato so nujne nenehne raziskave pa 
tudi preučevanje naših in tujih izkušenj.52 

Sestava gradiva in kemikalij, ki se uporabljajo 
pri ustvarjanju sodobnih dokumentov, je glede na 
čas trajanja arhivskega gradiva in berljivost njegove 
vsebine vprašanje, ki zahteva preučevanje ne samo 
zaradi ustreznih konzervatorsko-restavratorskih 
posegov, temveč tudi zaradi standardiziranja papir- 
ja in tiskarskega črnila, zato da se rok hranjenja do- 
kumentov čimbolj podaljša. 

2. Pri mikrofilmanju arhivskega gradiva - zato 
da bi zavarovali in popolnih fonde in zbirke, zaslu- 
žita posebno pozornost dve vprašanji: prvo. pre- 
učevanje in ugotavljanje enotnih snemalnih stan- 
dardov, vzdrževanje in varovanje mikrofilmov, in 
drugo, izdelava znanstvenoinformativnih sred- 
stev. 53 Pri enem in drugem so še zmeraj različni 
postopki. Kadar gre za znanstvenoinformativna 
sredstva, je treba preučiti, koliko so le-ta primerna 
za avtomatsko obdelavo podatkov, skratka, ali jih 
je in koliko jih je treba prenoviti. 

ARHIVSKA DEJAVNOST IN 
ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IZ 
ARHIVISTIKE V ŠIRŠEM POMENU 

Povedali smo že. da arhivistika v širšem pomenu 
zajema tudi arhivsko zakonodajo, arhivsko tehniko 
in zgodovino arhivov ali arhivske službe. Vsako od 
teh področij zahteva posebno preučevanje. Tokrat 
bomo opozorili samo na pomen njihovega preuče- 
vanja za razvoj arhivske službe in arhivistične mis- 
li. 

Arhivska zakonodaja 

Ce ne poznamo zgodovine razvoja arhivske za- 
konodaje, ne moremo preučevati razvoja arhivske 
službe, pravnega sistema varstva arhivskega gradi- 
va, arhivske dejavnosti in navsezadnje arhivistične 
misli. Zgodovina arhivske zakonodaje nam omogo- 
ča, da laže in bolje razumemo zdajšnjo stopnjo raz- 
vitosti arhivskih predpisov. Samo s pozornim pre- 
učevanjem arhivskih predpisov je mogoče sprem- 
ljati, kako so se reševala temeljna vprašanja iz 
pravnega varstva arhivskega gradiva in dobivala 
čedalje jasnejšo in natančnejšo zakonodajo. Arhiv- 
ska zakonodaja nam omogoča, da ugotovimo, kate- 
re izkušnje iz preteklosti so bile slabe in katere do- 
bre, na podlagi tega pa ustvarjamo nove. Vsak ar- 
hivski predpis iz preteklosti bogati spoznanja ne 
samo o razvoju pravne zakonodaje na tem podro- 
čju, temveč priča tudi o stopnji razumevanja in od- 
nosa družbe do arhivskega gradiva kot kulturne de- 
diščine, brez katere ni mogoče preučevati zgodo- 
vinske preteklosti. Arhivska zakonodaja je dokaj 

dobro zrcalo razvoja arhivistike kot znanosti. In 
končno: poznavanje veljavne arhivske zakonodaje 
je pogoj za uspešno in učinkovito uresničevanje ce- 
lotnega sistema varstva, obdelave in uporabe arhiv- 
skega gradiva. 

Preučevanju arhivske zakonodaje še zmeraj ne 
namenjamo dovolj pozornosti - niti približno toli- 
ko ne. kolikor bi zaslužilo.-54 

Arhivska tehnika 

Arhivska dejavnost je po svojem objektu, pred- 
metu obravnave in delovni nalogi v marsičem spe- 
cifična. Zato morajo biti prostori arhiva namensko 
projektirani ali namensko preurejeni in tehnično 
opremljeni. Brez ustreznih prostorskih, klimatskih, 
tehničnih in drugih možnosti ni mogoče zagotoviti 
primernega varstva, strokovne obdelave, informi- 
ranja ter uporabe in tehničnega varstva arhivskega 
gradiva. Zato je vprašanje arhivske tehnike nepo- 
sredno povezano z učinkovitim opravljanjem te- 
meljnih funkcij in nalog arhiva. Zato je tudi razu- 
mljivo, daje arhivski tehniki namenjene v naši ar- 
hivistični literaturi kar precej pozornosti.ss 

Zgodovina arhivov ali arhivske službe 

Za celostno podobo razvoja arhivistike neke dr- 
žave je zgodovina arhiva ali arhivske službe zelo 
pomembna. Zgodovina arhivov nas seznanja z na- 
stankom, pravnim položajem, funkcijami in nalo- 
gami arhivov pa tudi z njihovo organiziranostjo, 
osebjem, arhivskim gradivom, ki ga premore, s 
stopnjo njegove obdelave in z drugim. 

Ce preučujemo zgodovino arhivov, lahko najbo- 
lje ugotovimo, koliko je arhivistična teorija upošte- 
vana v praksi, in nasprotno, koliko je praksa vpli- 
vala na razvoj arhivistične teorije. Zgodovina arhi- 
vov nas seznanja z. nastankom razvoja posameznih 
arhivov in arhivov v celoti za posamezno območje. 

Preučevanja zgodovine arhivov ni mogoče loče- 
vati od drugih arhivskih institucij, ki so kakor koli 
vplivale na razvoj arhivske službe in arhivistične 
misli. Zelo pomembno je tudi ugotoviti hierarhič- 
na razmerja med samimi arhivskimi institucijami 
pa tudi med arhivi in pristojnimi državnimi organi. 

Naši arhivistična literatura se je precej manj 
ukvarjala z zgodovino arhivske službe, precej večjo 
pozornost pa je namenila zgodovini posameznih 
arhivov. 56 

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DLI.O IZ 
ARHIVISTIKE, POMEMBNO ZA 
JUGOSLOVANSKO ARHIVSKO SLUŽBO 

Večino znanstvenoraziskovalnega dela iz arhivi- 
stike, ki je povezano z vsakdanjim delom arhivov, 
bodo opravljali arhivi še naprej posamično. O teh 
opravilih smo že govorili, zato jih ne bomo znova 
poudarjali. Nekaj del in nalog znanstvenorazisko- 
valne narave paje takšnih, da po zahtevnosti, obse- 
gu in uporabnosti presegajo posamezne arhive m 
zahtevajo združevanje kadrov in denarja za njiliovo 
izpeljavo. To so tisti znanstvenoraziskovalni pro- 
jekti, ki so skupnega pomena za jugoslovansko ar- 
hivsko službo. 
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Za organiziranje skupnega dela pri takšnih pro- 
jektih se zavzema vsak arhiv, saj bo tako po naj- 
boljši, najučinkovitejši in najbolj smotrni poti dobil 
izsledke raziskav, kijih bo lahko uporabil pri svo- 
jem delu v praksi. To so tudi projekti, ki so nujni 
za uresničevanje enotnega sistema varstva, obdela- 
ve, informiranja in uporabe arhivskega gradiva. Iz- 
peljava takšnih projektov /allieva, da se arhivi na- 
tančno sporazumejo, kateri arhivi, s kakšnim ose- 
bjem in katere projekte ali dele projekta morajo iz- 
peljali. Za uresničenje sprejetih nalog je treba zago- 
toviti tudi potreben denar. 

(dede na to. koliko so posamezna vprašanja ak- 
tualna in pomembna za nadaljnji razvoj arhivistič- 
ne teorije in prakse, bi morali - pri tem seveda ne 
skušamo dajati popolnega pregleda vprašanj - sku- 
pen trud usmeriti v tele raziskave: 

- preučiti uporabnost enotnega razvrščanja gra- 
diva po vsebini v pisarniškem poslovanju in zunaj 
upravnih državnih organov. To vprašanje je treba 
Preučiti tudi glede na temelje za ustvarjanje enotne 
haze podatkov o vsebini arhivskega gradiva. K iz- 
peljavi tega projekta je treba pritegniti arhiviste, 
strokovnjake za pisarniško poslovanje in informati- 
ke; 

- bistvene evidence pisarniškega poslovanja je 
treba preučiti glede na potrebe arhivskih informa- 
tivnih sredstev. Pri uresničevanju te naloge naj so- 
delujejo arhivisti in strokovnjaki za pisarniško po- 
slovanje; 

- organizirali vrednotenje arhivskega gradiva po 
Področjih družbenih dejavnosti in po zvrsteh ar- 
hivskega gradiva. Tako nastanejo ekspertize arhiv- 
skega gradiva, ki pa morajo temeljiti na kritični 
razčlenitvi dokumentov glede na zgodovinsko, kul- 
turno in uporabno vrednost. Pri tem projektu je 
•'eha zaposliti arhiviste, zgodovinarje in druge 
strokovnjake za ustrezna področja; 

- preučiti avtomatsko obdelavo pisarniškega po- 
slovanja glede na varstvo, valorizacijo in popis ar- 
hivskega gradiva. Pri tej nalogi naj sodelujejo arhi- 
visti, informatiki in strokovnjaki za pisarniško po- 
slovanje; 

razčleniti klasična znanstvenoj n format ivna 
sredstva po njihovi vrednosti in primernosti za 
•• P in glede na to ponuditi rešitve. K uresničeva- 
n.iu te naloge je treba pritegnili arhiviste in infor- 
matike; 

- ugotoviti elemente informacij za vsako bazo 
Podatkov enotnega jugoslovanskega informacijske- 
ga arhivskega sistema. Pri tem projektu naj sodelu- 
|clo informatiki in arhivisti; 

- objavljanje splošnoinformativnih in znanstve- 
'ioinforniativnih sredstev fondov in zbirk arhivov v 
Jugoslaviji, To nalogo naj prevzamejo arhivisti; 

- jugoslovanska arhivistična revija: ovrednotiti 
h| hilo treba dozdajšnjo vsebino Arhivista in na 
Podlagi tega ponuditi novo sodobnejšo zasnovo, ki 
h' morala biti bolj znanstvena, kol pa je bila do- 
'dajšnja. Dozdajšnjo vsebino in zasnovo Arhivista 
naj razčleni uredništvo revije ali posebna skupina 
'""hivistov; 

~ objavljanje arhivskega gradiva je pomembno za 
Zgodovino narodov in narodnostnih manjšin. Gre 
Za objavljanje arhivskega gradiva federacije, ki je 

pomembno za vse republike in pokrajini, /a objav- 
ljanje arhivskega gradiva je treba pridobiti vse pri- 
merne znanstvene delavce; 

- sistematično raziskovanje, evidentiranje in sne- 
manje arhivskega gradiva v tujih arhivih po dogo- 
voru je treba organizirati med zveznimi, republi- 
škimi in pokrajinskimi arhivi za obdobje od leta 
1918. Ta dela je treba prepustili dobrim poznaval- 
cem sodobne zgodovine; 

- raziskave in preučevanje sestave gradiva in ke- 
mikalij, ki se uporabljajo pri izdelovanju sodobnih 
dokumentov zaradi roka njihove uporabnosti in 
berljivosti arhivskega gradiva. To vprašanje bi bilo 
treba preučiti tudi glede na možnosti za vpeljeva- 
nje standardov za dokumente, ki bi jih morali upo- 
števati v pisarnah, kjer nastaja gradivo. To nalogo 
je treba zaupati konzervatorjem in drugim ustrez- 
nim strokovnjakom, ki bi lahko opravili nujne la- 
boratorijske raziskave. 

ORGANIZACIJA 
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA 

(ilede na številne težave in vprašanja, kijih mo- 
rajo arhivi reševati, posebno tista, ki izhajajo ali ki 
bodo izvirala iz uporabe sodobnih tehničnih sred- 
stev in nastanka novih vrst dokumentov, se morajo 
arhivi kadrovsko in organizacijsko pripraviti tako. 
da lahko pravočasno odgovorijo na sodobna vpra- 
šanja arhivistike. 

Preučevanje vprašanj in problemov, ki so za vse 
arhive skupnega pomena, je treba tudi skupaj orga- 
nizirati. Da bi to dosegli, moramo: določiti arhive 
nosilce znanstvenoraziskovalnega dela; zagotoviti 
ustrezno osebje in določiti organizacijo, ki bo naju- 
činkoviteje ustrezala postavljeni nalogi. Pri organi- 
ziranju znanstvenoraziskovalnega dela je treba 
upoštevati stvarne možnosti pa tudi to. koliko so 
rešitve sprejemljive za nosilce nalog. 

Nosilci znanstvenoraziskovalnega tlela, ki je za 
arhivsko službo skupnega pomena, bi morali biti 
Arhiv Jugoslavije in arhivi republik. Vsak od teh 
arhivov bi moral imeti v svoji sestavi skupino za 
znanstvenoraziskovalno delo. V teh skupinah bi 
morali biti strokovnjaki z znanstvenimi nazivi iz 
arhivistike, zgodovine in informatike. 

Ob takšni organiziranosti znanstvenoraziskoval- 
nega dela je nujna koordinacija - to pa je treba do- 
ločiti v dogovoru arhivov - nosilcev znanstvenora- 
ziskovalnega dela. 

Ker gre za znanstvenoraziskovalno delo. ki je 
skupnega pomena, je nujno ustanoviti znanstveno- 
raziskovalni svet, ki bi lahko tehtno razpravljal in 
sprejemal programe dela, porazdeljeval dela in na- 
loge za znanstvenoraziskovalno delo v arhivih in 
spremljal izpeljavo sprejetih programov. V znan- 
stvenoraziskovalnem svetu naj bi bili najvidnejši 
znanstveni in strokovni delavci. 

Poleg te paje še druga možnost za organiziranje 
znanstvenoraziskovalnega dela arhivov, ki bi bila 
lahko precej bolj učinkovita in smotrna. Ne predla- 
gamo je iz. razlogov, ki bi izvirali iz stanja in raz- 
merij v naši državi in negotovosti, ker ne vemo, 
kako se bo naša dežela organizirala kot država, (¡re- 
za to. tla bi bilo še najbolj smotrno, če bi pri enem 
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od arhivov v državi ustanovili arhivistični inštitut 
ali vsaj neke vrste številčno in kadrovsko močnejše 
organizacijske enote pri enem od arhivov v državi. 
Pri prvi različici je treba zagotoviti denar/ letnimi 
proračuni arhivov nosilcev znanstvenoraziskoval- 
nega dela. pri drugi pa bi bilo mogoče to vprašanje 
rešiti z zveznim proračunom. 

Organiziranje znanstvenoraziskovalnega dela je 
prav gotovo vprašanje, ki mora temeljiti na potre- 
bah arhiva, njegovi učinkovitosti in smotrnosti in 
na stvarnih družbenih možnostih za njegovo orga- 
niziranje. Zanesljivo pa lahko rečemo, da arhivi 
znanstvenih problemov svoje stroke ne bi smeli več 
reševati volonlersko in da je zadnji čas. da rešijo to 
zadevo primerno, saj so tako storile že zdavnaj 
mnoge dežele v Evropi in drugje po svetu. 

OPOMBE 

I. M. N. (crnomorski: Istočnikovcdenije istorii SSSR, 
Sovjetski j period. Visšaja škola, Moskva 1966: dr. Nada 
Klane: O kritici izvora kao naučnoj disciplini. Treći pro- 
gram Radio Beograda, Proleće 1970. — 2. Enciklopedija 
Leksikografskog zavoda, 5, Leksikografski zavod LNR.I. 
Zagreb 1961, str. 395. — 3. Druga opomba. — 4. Mirja- 
na ( Iross: I listorijska /nanosi. Zagreb 1976. sir. 307. —5. 
Mala enciklopedija Prosveta. Opšta enciklopedija, četrta 
izdaja, Jugoslavija. K-Pn, 2. Prosveta, Beograd 1986, str. 
759: Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 5, Majm- 
Per, Leksikografski zavod LNR.I. Zagreb 1961. str. 359; 
Prof. dr. Stevan M. Kukoleča: Organizacioni poslovni 
leksikon. Rad. Beograd 19X6. str. 831; Politička enciklo- 
pedija. Sav remena administracija, Beograd 1975. str. 
626. — 6. Priručnik i/ arhivistike. SARJ, Zagreb 1977. 
str. 3: Sergij Vilfan in Jože Zontar: Arhivistika. Arhivsko 
društvo Slovenije. Ljubljana 1973. sir. 16; Josip Butorac: 
Arhivska čitanka. Zagreb 1950; Teorija i praksa arhivske 
slu/be SSSR (prevod") ZAS. Beograd 1976. sir. 5-8; Ih. 
R. Schellenberg: Moderni arhivi. Principi i tehnika rada 
(prevod) SDARJ, Zagreb 1968, str. X; (¡erhart Luders: 
Poslovi u arhivu (prevod), ZAS, Beograd 19X1. str. 5 in 
6: Priručnik i/ arhivistike (francoski) preveden in izdan 
pri ZAS. Beograd 19X2: Iv Penaten: Osnovna načela i 
granice arhivistike. Arhivist št. 2. str. 7; Olga .lovanović, 
\nka Pelranovič: Arhivistika. Arhivski pregled, Št. 2. 
1972. str. 142. — 7. Pojem in obdelava gradiva sta vzeta 

v širšem pomenu /a izdelavo preliminarne zgodovinske 
beležke, klasifikacijo in sistemizacijo gradiva in izdelavo 
informativnih sredstev. — X. Priručnik i/ arhivistike. 
SARJ. Zagreb 1977. str. 9 do II.-- 9. Gerharl Luders: 
Poslovi u arhivu (prevod) ZAS. Beograd 19X1. str. 5 in 
Teorija in praksa arhivske službe SSSR (prevod) ZAS. 
Beograd 1976, str. X. — 10. Priručnik i/ arhivistike (pre- 
vod i/ francoščine) ZAS. Beograil 19X2. str. 14. — II. 
Dr. Bogdan Lekić; Prva i druga Faza obrade arhivske gra- 
cije nastale posle 1945 goti.. Sodobni arhivi. Arhivsko 
društvo Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor. 19X5. 
str. 57. — 12. Priručnik i/ arhivistike. SARJ. Zagreb. 
1977: Dr. Josip Butorac: Arhivska čitanka, Zagreb. 1950; 
Sergij Vilfan in Jože Žontar: Arhivistika. Arhivsko dru- 
štvo Slovenije. Ljubljana. 1973: Teorija i praksa arhivske 
službe SSSR (prevod). ZAS. Beograd. 1976; Ih. R. Schcl- 
lenberg: Moderni arhivi. Principi i tehnika rada (prevod). 
SDARJ Beograd. 196X: ( icrhart Lndcrs: Poslovi u arhiv u 
(prevod). ZAS. Beograd. 1981; Sredoje Lahe: Potrebe i 
mogućnosti naučno-istraživačkog rada na polju arhivisti- 
ke i unapredjenja arhivske službe SFRJ, Arhivist, št. I, 
1977: dr. Miioš Milosevic: Naučna komponenta u arhiv- 
skom radu. Arhivist, št. 1-2. 1984; dr. Jože Zontar: Raz- 
voj i problemi jugoslovcnske arhivistike, Arhivist, št. 1-2. 

19X7, str. 134. — 13. Stjepan Antoljak: Pomoćne islorij- 
ske nauke. Istorijski arhiv u Kraljevu. Kraljevo. 1971: 
Teorija i praksa arhivske službe SSSR. ZAS. Beograd. 
1976: Priručnik i/ arhivistike, SARJ. Zagreb, 1977; Josip 
Butorac - Stjepan Bačić: 1/ historije pisanih dokumenata, 
Arhiv Hrvatske. Zagreb. 1966; Dubokov ič-Nadalmi: O 
sfragistici i stematologiji otoka Hvara, Arhivist, št. 3-4; 
Vera Ilrčak: Anali/a tinte u slu/bi paleografije, Zbornik 
Historijskog instituta, JAZI . Zagreb. I960: Nada Klaić: 
Današnje stanje, i budući zadaci pomoćnih historijskih 
nauka. Arhivski vjesnik. XII. Il)7(); Ivanka Janča-Z.iva- 
nović: Obrada pecala. Arhivski pregled, šl. 1-2. 197 I ; Ja- 
kov Stipšić: Egdotika diplomatskih izvora u prošlosti i 
danas. Arhivski vjesnik. XV. 1972: Bartol Zmajić: Heral- 
dika, sfragislika. geneologija, Školska knjiga. Zagreb. 
1971; Miloš Konstantinov: Mcmorandumat kako formu 
la. element /načasn /a arhivistika. Makedonski arhivist, 
št. I. 1972.— 14. Mnenje arhivskih delavcev Jugoslavije 
na posvetovanju na Ohridu oktobra 1990. 15. Opom- 
ba št. 12. — 16. Sredoje Lahe: Polrebe i mogućnosti na- 
učnoistraživačkog rada na polju arhivistike i unapredje- 
nja arhivske službe SFRJ, Arhivist, št. I. 1977: dr. Miloš 
Milosevic: Naučna komponenta u arhivskom radu. Arhi- 
vist, št. 1-2. 19X4: Mirjana Dajic: Naućnoistra/ivački 
rati u arhivima. Arhivski pregled, št. 1-2. sir. 123: Mag. 
.lanoš Doboš: Naučni rad u arhivima. Arhivski pregled, 
št. 1-2. 19X7. sir. I 27: l.aslo Bro/ov i: Informacija • nauč- 
noj delatnosti arhiva Congradskc županije. Arhivski pre- 
gled št. 1-2. 19X7. sir. 130: Vera T rujié; Naučnoistraži- 
vački rad u arhivima. Arhivski pregled, št. 1-2. 19X7. str. 
133. — 17. Mladen Kosovac: Kancelarijsko poslovanje i 
arhivska delatnost. Privredna štampa Beograd. 19X1. str. 
I6X. 174 i IXX. (Uredba • kancelarijskom poslovanju 
organa uprave SR Srbije, Uputstvo • sprovodjenju kan- 
celarijskog poslovanja SR Srbije. Jedinstveni klasifika- 
cioni znakovi); Sergij Vilfan: Decimalna klasifikacija u 
arhivistici. Arhivist, št. 2. 1956. str. 3. —IX. Kancelarij- 
sko poslovanje saveznih organa i organizacija (Materijali 
sa savetovanja i prepisi) Arhiv Jugoslavije. Beograd, 
1990 (priredili dr. Bogdan Lekić i Olga Giler) - Slobo- 
danka Andjelković Danilović, Hristijana (¡mak i Milan 
Vlahović: Vodjcnje osnovnih evidencija u kancelarij- 
skom poslovanju ptilem AOP-a. njihov značaj i prezen- 
tacija programskog paketa str. 4X: Vlado Bijclić: Vodjc- 
nje evidencija predmeta upravnog postupka pomoću 
sredstava AOP-a str. 59; Mladen Vujović; Vodjcnje os- 
novnih evidencija putem automatske obrade podataka - 
nove mogućnosti u zašlili arhivske gracije. s(r. 6. — 19. 
Opomba šl. IX. — 20. Ekspertiza naučne i praktične 
vrednosti arhivske gracije. Teorija i praksa arhivske služ- 
be SSSR. Beograd. 1976. sir. 57; Schellenberg R. Ih: Kri- 
teriji vrednovanja arhivske gracije. Modemi arhivi. Prin- 
cipi i tehnika rada. Beograd. I96X. str. I IX: Inders (icr- 
hart: Ekspertiza arhivske gracije. Poslovi u arhivu. Beo- 
grad. 1981, sir. 81; Beucdr. Kan: Ekspertiza vrijednosti 
arhivske gracije koja se čuva u arhivskim ustanovama, 
Arhivistička predavanja dr. Ivana Beuca na arhivskom 
tečaju u Zagrebu I96X. Zagreb 1968, sir. XI): Odabiranje i 
izlučivanje. Priručnik iz arhivistike, Beograd. 19X2. sir. 
44 (prevod); Vilfan Sergij in Jože Zontar: Izločanje nepo- 
trebnega registraturnega gradiva - odbiranje arhivskega 
gradiva. Arhivistika. Ljubljana 1973. sir. XI: Mirčič Rad 
mila: Odabiranje i izlučivanje, Priručnik i/ arhivistike, 
Zagreb, 1977. sir. 63; dr. Bogdan Lekić: Valorizacija 
arhivske gracije. Arhivist, št. 1-2. 19X6. sir. 62: Olga id- 
ler: Lista kategorija regisl ral lirskog, materijala sa rokovi- 
ma čuvanja. Arhiv ist šl. 1-2. I97X. str. 74: Zaštita i vred- 
novanja audov i/uelnih dokumenata. Arhivist, šl. 1-2. 
19XX, sir. 262: Vrednovanja dokumenata koji nastaju ar- 
hiviranjem samoupravljanja radnika. Sodobni arhivi 86, 
Maribor 19X6. sir. 131: Ljupče Milošev Odabiranje na 
arhivskata gracija od registraturskoga materijala vo regi- 
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straturite, Makedonski arhivist. I. 1972, str. 83; Dubrav- 
ka Pajalić: Pristup valorizaciji audovizuelne gradje, 
Arhivist, Št. 1-2. RT Ljubljana. Arhivist, št. 1-2. 1989, 
s'i'. 124: Milić Petrovič: Vrednovanje nekih masovnih 
dokumenata koja su do sada smatrana arhivskom gra- 
djom, Arhivski pregiai, št. 1-2. 19X6. str. 10: Mr. Jano; 
Doboš: Vrednovanje nekih masovnih dokumeanata koja 
SU do sada smatrana arhivskom gracijom. Arhivski pre- 
gled, št. 1-2. 19X6. str. 36; TrajkoZajkovski: Valorizacija 
na arhivska gracija. Arhivski pregled št. I. 19X0. str. 54, 
in drugo. — 21. Dr. Bogdan Lekić: Valorizacija arhivske 
gradje, Arhivist št. 1-2 19X6. str. 62. — 22. S tem vpraša- 
njem se ukvarjajo samo nekateri tuji priročniki iz arhivi- 
stike, V naši arhivistični literaturi je namenjene tenni 
Problemu zelo malo pozornosti, /a zdaj imamo na tem 
področu samo dve študiji: dr. Milovana Bosića: Izvori za 
¡Storiju Komunističke partije Jugoslavije 1919-1941. 
Izdavački centar Komunist. Beograd 19X4. in dr. Bogda- 
na l.ckića: Arhivski izvori za istoriju socialistiche Jugo- 
slavije 1943-1953. godine. Arhiv Jugoslavije. Beograd 
1987. Prispevki, objavljeni v arhivističnih revijah, ki go- 
vore o obdelavi arhivskega gradiva družbenopolitičnih 
organizacij (Milica Petroviča, Ljubodraga Popoviča . 
Branka Šuštarja idr.), upravnih organov (Danice J. 
Gavrilovič idr.), tehničnega gradiva (Ivana 1'uclla, Vere 

1 rujié, Dragana Ćirovića, Milovana Bosića. Bogdana 1 c- 
kiča in drugih) pa tudi drugi se dotikajo lega problema 
samo posredno. — 23. Danica J. Gavrilovič: Istorijska 
beleška. Arhivski pregled,št. 1-2. 1973. str I I.— 24. Vsi 
arhivski priročniki (domači in tuji) namenjajo posebno 
Poglavje izdelavi znanstvenoinformativ nih sredstev. Ve- 
1'ko prispevkov je namenjenih splošnim in posplošenim 
Posameznim vrstam znanslvenoinformativnih sredstev. 
141,1 so; Olga Jovimovič: Sredjivanje i obrada arhivske 
gradje, Arhivski almanah, št. 2-3, 1960, str. 139: Olga 
Mučalica: Naučno-informativna sredstva, Arhivski pre- 
gled, št. 1-2. 1971. str. 102: Krešimir Nemcih: Arhivska 
Pomagala, Arhivski vjesnik, XI-XII 1968/69, str. 325; 
Miloš Milosevic: Tendencije razvoja nekih naučno-oba- 
veštajnih sredstava, Arhivist, št. 3-4. 1958, str. 133; /a 
savremeniju primjenu nekih naučnoobavcšlajnih sredsta- 
va, Arhivist št. 2, I960, sir. I 7; Franjo Biljan -Sergij Vil- 
fan -Miloš Milosevic: Obavešlajna sredstva arhiva u 
službi nauke. Arhivist, št. 1-2. 1973. sir. 21: Danica J. 
Gavrilovič: Naučnotchnička obrada savremenih fondova 
Sa posebnim osvrtom na iskustvima Arhiva Srbije. 
Arhivski pregled, št. 1-2. 1967. sir. 56; llermina Djula: 
Sumarni inventar arhivskog l'onda. Arhivist. SI. 1. 1974. 
str. 43; Vjekoslava Hunski: Metodologija rada na izradi 
jodiča, Glasnik VII IX. 1968 69. str. 23; Vasilija Kola- 
ković: Izrada inventara i inventarisanje arhivske gradje. 
Arhivist, ši. 2. 1955, sir. XI; I anasije llić: • inventarisa- 
nju sredjenih fondova, Arhivski pregled. ŠI. I. 1955. str. 
19; Pravilnik o strokovni obdelavi m izdelavi pripomoč- 
kov za raziskave arhivskega gradiva (Ur. I. SB Slovenije. 
st. I I/XX). — 25. Arhivsko vece pri Arhivu Srbije 
1967-1973. Stručna uputstva i preporuke Arhivskog 
veča, Arhiv Srbije. Beograd. 1974. — 26. Bogdan Lekić, 
Margareta Jovovič, Milica Miličcvić: Izrada inventara za 
'ondove sredjene po principu slobodne provenijencije. 
Deveti kongres arhivskih radnika Jugoslavije. Referati i 
saopštenja, SDAR.I. Struga. 19X0. str 150. — 27. Ivanka 
•'anča: Osnivanje i rad (entra za ¡nformisanjc Državnog 
arhiva Srbije. Arhivski almanah, št. 2-3. I960, str. 163. 
~~2X. Krešimir Ncmcth: Izgradnja jedinstvenog inlorma- 
Clonog sistema u arhivima SFRJ, Arhivist, št. I. 1977. 
str. 75. — 29. Danica D. Gavrilovič: Arimi i kiberneti- 
ka, Arhivist, št. 1-2. 1971. str. 17; Novo na temu arhivi i 
kibernetika, Arhivist, št. 1-2. 1972. str. XX: Geljman 
Vinogradov: Mehanizacija informacija u arhivima. Ar- 
ijski pregled, št. 1-2. 1973. sli. 107. — 30. Božidar Bo- 
J°ViČ; Koncepcija centra za infoi inisanje Arhiva Jugosla- 

vije i osnovni elementi arhivsko-informacionog sistema 
u SFRJ, Arhivist št. 1-2, 19X1. str. 110: Olga Bečareva: 
Informativnot sistem i arhivite. Arhivist, št. 1-2. 19X1. 
str. 125: Vladimir Vučinić: Automatska obrada podataka 
u INDOK - službi kao putokaz za primenu automatiza- 
cije u arhivima. Arhivist, št. 1-2. 19X1. str. 132: Ivanka 
.lanca: Centar za informacije. Arhivist.'št. 1-2, 19X1. str. 
151; Damir Zagota: Delovanje dokumentacione—infor- 
mativnog sistema Arhiva Hrvatske, Arhivist, šl. 1-3. 
19X1. str. 156: Miljenko Pandžić: Neki problemi organi- 
ziranja informacionog sistema arhiva u SR Hrvatskoj. 
Arhivist, št. 1-2. 19X1, str. 162. — 31. Jovan Popovip: 
Prvo savezno savetovanje arhivskih radnika. Arhivist, šl. 
1-2. 19X1. sir. 10. — 32. Radomir Jemuović: Samo- 
upravni sporazum • arhivskoj informativnoj delatnosti u 
Jugoslaviji. Arhivist, šl. 1-2.'19X3. sir. 246. — 33. Isto. 
str. 247. — 34. Božidar Bojović: Elementi informativnih 
sredstava i koriščenje računala u arhivskoj informativnoj 
delatnosti, Arhivist, št. 1-2. 19X6. str. 93; dr. Kosara Vu- 
kasović, mag. Mirjana Milenković: Dokumentarni jezik i 
indeksiranje informacija s posebnim osvrtom na arhivsku 
gradju. Arhivist, šl. 1-2. 19X6. str. 10. — 35. Ing. Andrej 
Kovačič: Metodologija izgradnje kompjulcrsko-plani- 
ranih informacijskih sistemov. Sodobni arhivi 86, Mari- 
bor. 19X6. str. 138; Mag. Mirjana Milenković: Automat- 
ska obrada fondova i izrada tezaurusa. Sodobni arhivi 
86, Maribor, 19X6. str. 142: Božidar Bojović: Iskustvo 
Arhiva Jugoslavije u primeni automatske obrade podata- 
ka. Sodobni arhivi 19X4. sir. I 15: Ludvik .lercie: Arhivi v 
družbenem sistemu informiranja. Sodobni arhivi X2. Ma- 
ribor. 19X2. str. 123: dr. Miroslav Luketić: Arhivi u siste- 
mu naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. Sodo- 
bni arhivi 89, XI, 19X9. str. 55; Mag. Beter Klasinc: Ar- 
hivi nosilci informacij. Sodobni arhivi 89, XI. 19X9. sir. 
58; — 36. Božidar Bojović. Svetlana Adžić: Izgradnja je- 
dinstvenog arhivskog informacionog sistema i njegovo 
uključenje u sistem društvenih i naučnih informacija 
zemlje. Arhivist, šl. 1-2. 19X9, str. 14: Mirjana Milosav- 
ljević: Izrada, indeksiranje i anotiranje bibliografije nauč- 
no-informativnih sredstava. Arhivist, šl. 1-2. 19X9. str. 
39; Vojislav Prodanović: Indeksiranje gradje i izrada te- 
zaurusa. Arhivist, ši. 1-2. 19X9. str. 50: Suzana Srndović: 
Kooperativna baza podataka arhivskih naučno-informa- 
tivnih sredstava u arhivima Jugoslavije. Arhivist, šl. 1-2. 
19X9. sir. 69; Mag. Slobodan Radovanović, Svetlana Ra- 
dovanović: Program za pretraživanje arhivskih fondova. 
Arhivist, št. 1-2. 19X9. str. 74. — 37. Vojislav Prodano- 
vić: Indeksiranje gracije i izrada tezaurusa kao uslov za 
izradu arhivskog infomacionog sistema. Arhivist, št. 1-2. 
19X9. str. 51. —••. Dr. Kosara Vuksanović, mag. Mirja- 
na Milenković: Dokumentarni jezik i indeksiranje infor- 
macija s posebnim osvrtom na arhivsku gradju. Arhivist, 
šl. 1-2. 19X6. sir. 109. — 39. Prav lam. sir. 108. — 40. 
Opomba št. 37. sir. 53. — 41. I'rav lam. sir. 5. — 42. 
Opomba šl. 17. sir. IXX. — 43. Glej Zakon o arhivskem 
gradivu federacije in ustrezne veljavne republiške zako- 
ne. — 44. Lazar (clap: l'osećivanje inostranih arhiva u 
cilju koriščenja i objavljivanja arhivske gradje. Arhivist 
št. I. 1966. sir. 47; Ljubomir Gerasimov: Izstraživanje 
kao faktor vo kompleliraneto na arhivskilc fondovi, Ma- 
kedonski arhivist, št. I. 1972. str. 89; Sredoje Lalić; Istra- 
živanje i snimanje arhivske gradje u inostranim arhivi- 
ma. Arhivist šl. 2. 1974. sir. 139; Milko Kos: Gradivo za 
starejšo zgodovino Slovencev v arhivih izven naših meja. 
JIČ, Št. 1. 1963, sir. 37; Vladimir Stojanovič: Nekoliko 
podalka o dosadašnjem radu na istraživanju i mikrolìl- 
movanju arhivske gracije u inostranim arhivima. Arhiv- 
ski almanah, šl. I. 1958, sir. 101: Milan Marjanović: Iz- 
vori savremene nacionalne historije i njihovo proučava- 
nje. Arhivist, št. I. 1954. str. 30: Milica /ivković: • pri- 
kupljanju arhivske gracije za istoriju drugog svetskog rata. 
Arhivski pregled, št. 2.  1969. str.  116; Milovan Bosić: 
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Neki aspekti kompletiranja arhivske gradje kao izvoru /a 
¡storiju KIM. NOR-a i revolucije, Arhivist, št. 1-2. 19X5. 
str. 92: Anica Milić: Izvori za ekonomsku istoriju u arhi- 
vima Istočne Nemačke, Arhivski pregled št. I. 1969, str. 
127: Danica Vulović: Istorijska dokumentacija • našim 
oblastima u istorijskom arhivu u ( iracu, Arhiv ist. št. I -2. 
1958. str. 147 in drugi. —45. Peter Ribnikar: Vodnik po 
arhivskem gradivu o Jugoslaviji v Državnem osrednjem 
arhivu ("SR v I'ragi. Arhiv SR Slovenije. Ljubljana 19X9. 
— 46. Arhivske publikacije obravnavata na splošno 
samo dva prispevka: Matila A, Taskon: Arhivske publi- 
kacije. Arhivist št. 1-2. 1964 str. 94: Mirjana Dajić: Os- 
novni principi izdavanja nekih arhivskih publikacija. Ar- 
hivski pregled, št. 1-2. 19X5. str. 52.-47. Dr. Miloš Mi- 
losevic: Načela izdavanja arhivske gradje. Arhivist št. I. 
19X2. str. 125. — 48. Radovan Samardžić: Metodi prire- 
djivanja publikovanja arhivske gradje. Arhivski pregled, 
št. I. 1969. str. 54; Dr. Miloš Milosevic: Načela izdava- 
nja arhivske gradje. Arhivist, št. 1-2, 19X2. str. 325; 
Objavljivanje arhivske gradje. Arhivist, št. 1. 197(1. str 3; 
Edip llasanagić: () izdavanju istorijskih dokumenata kod 
nas. Arhivist, št. 3-4. 1958. str. 104; Mirjana Dajić: Me- 
todologija rada na publikovanju arhivske gradje. Arhivist 
št. 1-2. 1971, str. 128: Ivan Filipović: Načela naučno- 
kritičkog objavljivanja arhivskih dokumenata. Arhivski 
vjesnik, XV 1972. str. 127: Dr. Božo Madžar: Publikova- 
nje arhivske gradje • radničkom pokretu u Bosni i Herce- 
govini. Arhivist, št. 1-2, 19X5, str. 106.— 49. Dr. Miloš 
Milosevic: Načela izdavanja arhivske gradje. Arhivist, št. 
I, 19X2. str. 125. — 50. Poleg arhivističnih priročnikov 
sestavljajo poglavitno arhivistično literaturo revije: Arhi- 
vist. Arhivski pregled. Arhivski almanah. Arhivski vjes- 
nik. Arhivi. Makedonski arhivist. Glasnik, Sodobni arhi- 
vi.— 51. Bernard Stuli: () kulturnoj i prosvetnoj delatno- 
sti arhivskih ustanova. Arhivist, št. 3-4. 1959. str. 15: 
Mag. Milan Todorović: Pedagoška funkcija biblioteka. 
muzeja i arhiva i oblici saradnje sa školama. Arhiv Voj- 
vodine. Sremski Karlovci. 1977: Radmila Lekić: Kultur- 
no-prosvetna delatnost arhiva. Arhivist, št. 1-2. 19X4, 
str. 213: Ibrahim Ibrešagič: • nekim vidovima društvene 
i kulturno-prosvetne djelatnosti Arhiva Bosanske Kraji- 
ne u Banja Luci, Glasnik, VIII/IX, 1968, str. 105; Mihail 
Pakrovski: Kulturni i politički značaj arhiva. Arhivski 
pregled, št. 1-2. 1967. str. 25; Vasilija Kolaković: Kultur- 
no-propagandni rad Istorijskog arhiva Beograda u znaku 
jubileja. Arhivist, št. I. 1955. str. 75; Anali/a kulturno- 
prosvetne delatnosti arhivskih ustanova u SR Srbiji. Ar- 
hivski pregled št. 1-2. 19X1. str. 72. — 52. Tatjana Rib- 
kin-Puškadija: Konzervacija i restauracija. Priručnik i/ 
arhivistike. SDARJ, 1977. str. 262: Lidija Domazetović: 
Metod izvodjenja konzervacije i restauracije dokumena- 
ta, Arhivist št. 2, 1956. str. XI; • restauraciji oštećenih 
dokumenata. Arhivski pregled, št. 1-2. 1965. str. 43: 
Vera Hršak-I'lajšinan: Principi i metode konzervacije i 
restauracije stare arhivske gradje u Laboratoriji Historij- 
skog instituta Jugoslovenske akademije znanosti i umet- 
nosti. Arhivist, št. 1-2. 1965. str. 59: Restauracija orijen- 
talnih rukopisa. Zbornik Historijskog instituta JAZU, št. 
4. 1961. str. 393: Stjepan Bočić: Postupak sa arhivskom 
gradjom oštećenom od elementarnih ne/goda. Arhivski 
vjesnik. VII-VIII. 1969. str. 195: Nada Davidovski: Pri- 
mjena polietilena u laminaeiji novina i časopisa u Labo- 
ratoriji Nacionalne sveučilišne biblioteke u Zagrebu. Ar- 
hivist št. 1-2, 1965, str. 62; Mag. .ledert Vodopivec: Nev- 
tralni papir -trajnejši nosilec zapisa, Sodobni arhivi 89, 
XI, Maribor. 1989, str. 17; Marina Husarska: Konzerva- 
cija arhivskih i bibliotečnih fondova u Poljskoj, Arhivski 
vjesnik, VII-VIII. 3X9. — 5.3. Ištvan Kovač: Evidentira- 

nje mikrofilmova i i/rada naučnoinformativnih sredsta- 
va. Arhivski pregled, št. 1-2. 1971, str. 118; Veselm 
Mitrašinović: Principi mikrofilmovanja arhivske gradje i 
druge dokumentacije i problem sredjivanja i obrade 
mikrofilmova. Prilozi Instituta /a istoriju radničkog po- 
kreta. II. 1966, str. 343; l'odor I aleski: Mikrofilmovanjc 
vo Arhivot na Makedonija, Arhivist, št. I. 1972. str. 34; 
Anatanija Urbas-Savinović: O nekim problemima mi- 
kroteka u našim arhivskim ustanovama. Arhivist, št. 2, 
1962, str. 129: Martin Modrušan: Koriščenje mikrofilma 
u arhivima. Arhivist št. 2. 1974, str. 171: Mikrofilm u ar- 
hivima i registraturama, Sodobni arhivi. XI. III. 19X1. 
str. I5X; Uputstvo • mikrofilmovanju arhivske gradje i 
standardima. Arhivist št. I. 19X0, str. 89; Rukovanje, za- 
štita, čuvanje i arhiviranje mikrooblika. Sodobni arhivi 
90, XII, str. 81; Vinko (irgič: Mikrofilm - arhivsko gra- 
divo na 35 mm zvitkih. Sodobni arhivi 85, VII, 19X5. str. 
109. — 54. V arhivskih revijah so objavljeni številni pri- 
spevki, povezani s sprejemanjem arhivskih zakonov in 
drugih predpisov. Opozarjamo tudi, da so v posebni ru- 
briki Arhivista objavljeni vsi arhivski predpisi. Pn nava- 
janju bibliografije za to temo smo se odločili samo za pu- 
blikacije in prispevke, ki se ukvarjajo z arhivsko zakono- 
dajo na splošno, ne pa s posameznimi predpisi - teh pa je 
v naši arhivistični literaturi zelo veliko. Franjo Biljan: 
Arhivsko zakonodavstvo SFRJ do 1971. godine. Priruč- 
nik ¡z arhivistike. SDARJ, Zagreb. 1977. str. 310; tir. 
Bogdan Lekić: Arhivsko zakonodavstvo Jugoslavije i Sr- 
bije. Beograd. 19X9 (Skripta za tečaj arhivskih radnika 
pri Arhivu Srbije); Miloš Konstantinov: /astila na arhiv - 
ska gratlja. Arhiv Skopja. 1972; Bernard Sluh: Osnovni 
principi arhivskog zakonodavstva u SR Hrvatskoj. Ar- 
hivski vjesnik. VII-VIII. 1964-1965, str. 341; .lože Žon- 
tar: Novo arhivsko zakonodavstvo u Jugoslaviji. Arhi- 
vist, št. 1-2. 1966-1967, str. 58; Zbirka propisa iz arhiv- 
ske delatnosti (priredio Jovan Popović), SAR.I Beograd. 
19X7; Zaštita arhivske gradje federacije (priredio dr, Bog- 
dan Lekić). Arhiv Jugoslavije i Privredni pregled. Beo- 
grad. I9XX. —55. Poleg številnih prispevkov, objavljenih 
v arhivističnih revijah, ki se ukvarjajo z arhivsko tehni- 
ko, opozarjamo zlasti na priročnik Arhivska tehnika, ki 
ga je ¡zelalo Arhivsko društvo Slovenije v Ljubljani leta 
1972. in na revije Sodobni arhivi, v kateri so objavljeni 
prispevki s strokovnih posvetovanj, ki jih organizira ( en- 
ter za strokovna in tehnična vprašanja pri Pokrajinskem 
arhivu Maribor. — 56. Radmila Popović-Petković: po- 
stanak i razvoj arhivistike u Srbiji i Makedoniji, /AS, 
Beograd, 1972; tir. Bogdan Lekić: Razvoj arhivske službe 
u SR Srbiji bez pokrajina. Arhivski pregled, št. 1-2. 
1976. str. 22; Mag. Sredoje Lalić: Razvoj arhivske službe 
u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Vojvodini. Arhiv- 
ski pregled, št. 1-2. 1976, str. 73: Ismel Dermaku: Stva- 
ranje i razvoj arhivske službe Socijalističke autonomne 
pokrajine Kosova ( I 95 1-1957). Arhivski pregled, št. 1-2, 
1976, str. 60; Pavle Blaznik: Arhivi v Sloveniji. Enciklo- 
pedija Jugoslavije. I, 1955. str. 196: Sergij Vilfan - Jože 
Zontar: Arhivi v Sloveniji. Arhivsko društvo Slovenije. 
Ljubljana, 1970; Božo Madžar: Dvadesetpet godina ar- 
hivske službe u Bosni i Hercegovini. Arhivist, št. 1-2. 
1972. str. I9X; Dvadesetogodišnjica osnivanja Saveza 
društava arhivskih radnika Jugoslavije. Arhivist, št. 1-2. 
197.3, str. 160; Nikola Nikolić: Četrdeset godina arhivske 
službe u SFRJ (1945-19X5), Arhivist, št. 1-2, 19X5. str. 
15; Jože Zontar Arhivi v Jugoslaviji, Arhivi XII. št. 1-2. 
19X9. str. 7-16, in drugi. Pri navajanju bibliografskih po- 
datkov publikacij in prispevkov na lo temo smo se odlo- 
čili za liste, ki obravnavajo arhivsko službo, ne pa zgodo- 
vino posameznih arhivov, in sicer zato. ker je takšnih 
prispevkov zelo veliko. 



83 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die wissenschaftliche Forschungsarbeil in den Archiven 
Bogdan Lekić 

Der Beitrag weist auf die wissenschaftliche Forsch- 
ungsarbeit im Bereich der Archivistik betreffenden Fra- 
gen hin, stellt die bisherige Entwicklung in diesem Be- 
reich durch Aufführung umfangreicher Literatur dar und 
deutet die weitere Entwicklung dev Archivistik als wis- 
senschaftlicher Disziplin an. 

Die wissenschaftliche Forschungsarbeit im Bereich der 
Archivistik ist zum Durchstudieren (ics Schutzes des Re- 
gistraturgutes vor der Übernahme ins Archiv (das System 
der Kanzleigeschaftsführung, tue Bewertung des Regi- 
stratur- und Archivgutes) gerichtet, weiter zur Fachbear- 
beitung und -herstellung von wissenschaftlichen Infor- 
mationsmitteln für die Archivgutverwendung bzw. zur 
Errichtung des Archivinformationssystems. weiter zur 
Archivgutevidenz in fremden Archiven, zur Herausgabe- 
tätigkeit (Veröffentlichungen von Inventaren. Führern 
und Archivquellen), zur Kultur-Bildungstätigkeit, zum 
technischen Archivgutschutz usw. 

Arhivi v Sloveniji v letih 1945-1950 
Marija Oblak-Čami 

V razpravi obravnavani arhive v Sloveniji v času 
od sprejetja odloka Predsedstva Slovenskega narod- 
noosvobodilnega sveta o zaščiti knjižnic arhivov m 
kulturnih spomenikov januarja 1945 do sprejetja 
Zveznega Splošnega zakona o arhivih februarja 
'950, ko smo odstranjevali posledice vojne, zbirali 
arhive in na novo postavljali temelj arhivski službi. 

Stanje arhivov ob koncu vojne Uta 1945 

Zakona o arhivih pred 2. svetovno vojno nismo 
¡meli, čeprav je bilo zanj pripravljenih nekaj osnut- 
kov, Uredba o arhivih, pripravljena lik pred 2. sve- 
tovno vojno, zaradi začetka vojne ni bila sprejela.1 

» Sloveniji smo med obema vojnama dobili dve ar- 
hivski instituciji: Državni arhiv v Ljubljani (leta 

1 ?26) in banovinski arhiv v Mariboru (leta 1929, 
kije začel z delom leta 1933). Zlasti arhiv v Lju- 
bljani se ni razvil. Arhiva sla hranila predvsem gra- 
divo ukinjenih upravnih organov in drugih institu- 
cij in zbirke, ki so jih zbrala zgodovinska in muzej- 
ska društva. Upravni in drugi obstoječi uradi so 
Sami hranili svoje gradivo in gradivo svojih pred- 
hodnikov. 

Druga svetovna vojna arhivom m prizanesla. Na 
Gorenjskem in Štajerskem so jih okupatorji lako 
kot knjižnice izropali in odpeljali. /Jasli na Štajer- 
skem so sistematično pobrali matične knjige, žup- 
n.|iske. občinske in graščinske arhive, ludi zbirkam 
banovinskega arhiva v Mariboru ni bilo prizanese- 
"0- Na Gorenjskem so nekaj gradiva, predvsem 
rnatične knjige, pred okupatorjem poskrili. V Lju- 
bljani Državni arhiv v Narodnem muzeju m utrpel 
VeČje škode, čeprav so nemški okupatorji zahtevali 
lz 'fjegovih fondov dokumente, ki se tičejo dela slo- 
venskega ozemlja, ki soga zasedli. Nemški strokov- 
njaki so arhiv pregledali, vendar so ga le preslikali 
ln kopije poslali v arhiv v Celovec. V letin 1943 in 
'944 so originalno katastrsko gradivo štajerskih 
°bčin odpeljali iz Finančnega (Mapnega) arhiva in 
arhivsko gradivo železnic / železniške direkcije v 
Ljubljana 
• vojni je bilo na terenu mnogo arhivskega gra- 

diva uničenega, čeprav tudi skrb zanj ni izostala. 

Po naročilu prof. Jožeta Zemljaka, vodje Odseka za 
narodno vzgojo in prosveto Upravne komisije za 
osvobojeno slovensko ozemlje z dne 20. oktobra 
I9433 so poskušali rešiti turjaški arhiv, »ki ima 
gotovo mnogo dragocenih podatkov o preteklosti 
tako kraja, kakor družine Turjačanov, gotovo naj- 
več pa o socialni preteklosti našega kmeta in naše 
vasi«. Veliko je pripomogla k ohranitvi arhivov 
ustanovitev Znanstvenga inštituta pri Izvršnem od- 
boru Osvobodilne fronte 12. januarja 1944. Na 
pretilog dr. Frana Zwittra je Znanstveni inštitut 
(ludi) sistematično zbiral arhivsko gradivo m ob- 
vezne izvode vseh publikacij, ki so izšle v okviru 
OL' na vsem slovenskem ozemlju s Primorsko in 
Koroško.4 Tako sta nastala knjižnica in arhiv 
Osvobodilne Ironie, ki sta bila varno shranjena pri 
Znanstvenem inštitutu. Z ustanovitvijo Znanstve- 
nega inštituta je bila skrb za arhive vse bolj splošna 
in organizirana. Znanstveni inštitut je zbiral parti- 
zansko, domobransko in belogardistično ter okupa- 
torsko gradivo. Skrbel je ludi za zaščito starejših 
arhivov in knjižnic 1er drugih kulturnih dobrin. 
Slovenskemu narodnoosvobodilnemu svetu je 
predlagal, da je januarja 1945 izdal Odlok o zaščiti 
knjižnic, arhivov in kulturnih spomenikov in spo- 
mladi 1945 je prevzel naloge Komisije za ugotovi- 
tev škode na kuturnozgodovinskih predmetih. 

Odloki in zakoni o varovanju arhivov 

V času osvobajanja jugoslovanskega ozemlja je 
izšla vrsta navodil in odredb vojaških in civilnih 
oblasti za zaščito arhivov in kulturnih spomeni- 
kov. -s Februarja 1945 je Nacionalni komite narod- 
ne osvboditve Jugoslavije - začasna vlada (NKO.I) 
izdal Odlok o zaščiti kulturnih spomenikov in 
starin6, ki je določil, da so pod zaščito države »vsi 
predmeti umetniškega in znanstvenega značaja« 
med njimi »arhivi državnih in bivših samouprav- 
nih ustanov, znanstvene zbirke in podobno«. 
Hkrati je določal, da se stavbe, kjer se tako gradivo 
nahaja, ne smejo uporabljati v nobene druge name- 
ne, le izjemoma za vojaštvo. Zaščito predmetov je 
odlok   zaupal   vojaškim   poveljstvom,   nadzor   in 
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upravljanje pa strokovnim osebam v spora/umu s 
prosvetnimi oblastmi. Poverjeništvo /a prosveto 
NKO.I naj bi s prosvetnimi oblastmi federalnih 
enot predpisalo podrobnejše odredbe za zavarova- 
nje in zaščito. V Sloveniji je podoben predpis spre- 
jelo Predsedstvo SNOS na predlog Znanstvenega 
inštituta že 27. januarja 1945. Izdalo je Odlok o za- 
ščiti knjižnic, arhivov, umetniških in kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti.7 Odlok je 
kulturne predmete, arhive in prirodne znamenito- 
sti postavil pod »posebno zaščito slovenske narod- 
ne oblasti« in določil, naj odsek za prosveto pri 
Predsedstvu SNOS ob sodelovanju Znanstvenga in- 
štituta poskrbi za zaščito, ki jo bodo izvajali narod- 
noosvobodilni odbori. Odlok je predvidel kazensko 
odgovornost za kršitelje. V primerih velike malo- 
marnosti bi sodišča lahko izrekla tudi razlastitev v 
»korist slovenske narodne skupnosti«. Odloka 
Predsedstva SNOS ljudska skupščina po vojni ni 
potrdila in je tako prenehal veljati.8 Odlok NKO.I 
paje bil v veljavi do julija 1945. koje bil sprejet 
zvezni zakon o zaščiti kulturnih spomenikov in na- 
ravnih redkosti.'' Zakon arhivov ni navajal. Le v 
končnem členu je imel določilo, da z. njegovo obja- 
vo preneha veljati Odlok NK.O.I iz. februarja 1945. 
Pravilnik za izvrševanje tega zakona, objavljen no- 
vembra I94510, je navajal, da so med predmeti, ki 
se lahko smatrajo za premične spomenike, tudi 
»rokopisne knjige, listine, pisma, zapisi, napisi, ar- 
hivalijc«. Določil je, da so nadzorni organi zaščite 
krajevni, rajonski, okrajni in okrožni narodni od- 
bori. Strokovni organi pa so Vrhovni inštitut za za- 
ščito in znanstveno preučevanje kulturnih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti DFJ v Beogradu, 
republiški zavodi za zaščito kulturnih znamenitosti 
in znanstvene ustanove. Na podlagi te uredbe je 
ministrstvo za prosveto Narodne vlade Slovenije 
27. avgusta 1945 ustanovilo Zavod za zaščito in 
znanstveno preučevanje kulturnih spomenikov in 
prirodnih znamenitosti LRS v Ljubljani.1 ' Tudi ta 
uredba govori le O kulturnih spomenikih in poj- 
mov ne razlaga. 

Ustava FLRJ, sprejeta 1946, je določala, daje v 
pristojnosti federacije osnovna zakonodaja tudi za 

, področje kulture.12 To je vplivalo tudi na ureditev 
spomeniškega varstva. Oktobra 1946 je bil sprejet 
nov zakon, ki je dopolnil in deloma spremenil do- 
ločila zakona iz julija 1945. Določil je, naj vlade 
ljudskih republik ustanove zavode za varstvo in 
znanstveno preučevanje kulturnih spomenikov, ki 
so pod nadzorom prosvetnih ministrstev. Osrednji 
zavodi naj uravnavajo delo drugih zavodov v repu- 
bliki, komite za znanost in kulturo vlade FLRJ pa 
naj uravnava delo osrednjih republiških zavodov in 
jim daje pomoč. Republiška ministrstva za prosve- 
to lahko določijo tudi druge ustanove, ki z zavodi 
sodelujejo pri varstvu. 

Na temelju zvezne zakonodaje je Ljudska skup- 
ščina LRS 19. maja 1948 sprejela »Zakon o varstvu 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v 
LRS«'\ ki je kot kulturne spomenike opredelil 
»premične in nepremične predmete, ki so zgodo- 
vinsko, arheološko, kulturnozgodovinsko, umetni- 
ško, etnografsko ali sociološko pomembni oz. do- 
mačijsko značilni, zlasti pa spomenike narodnoos- 

vobodilne borbe«. Po zakonu je varstvo opravljal 
Zavod za varstvo in znanstveno preučevanje kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti s se- 
dežem v Ljubljani. Zavod je bil pod vodstvom mi- 
nistra za prosveto LRS. Minister je lahko določil za 
sodelovanje pri varstvu in preučevanju tudi druge 
zavode ali ustanove. Zakon je predvidelmožnost 
razlastitve spomenikov v korist države zaradi pra- 
vilnejšega varstva ali uspešnejšega znanstvenga raz- 
iskovanja. 

Tako je bila v prvih povojnih letih spomeniško- 
varstvena zakonodaja enotna. Vključevala je tudi 
arhive.14 V uvodniku prve številke revije Varstvo 
spomenikov, ki jo je zavod v Ljubljani začel izdaja- 
ti avgusta 1948. je uredništvo razložilo, da so kul- 
turni spomeniki v smislu spomeniškega varstva 
tudi »znameniti rokopisi, arhivalijc. knjige«'^. 
Praksa je pokazala, da predvideno varstvo za arhi- 
ve ni ustrezno. Zaščita arhivov je terjala posebne 
predpise. Zato je leta 1950 zvezna skupščina spre- 
jela Splošni arhivski zakon. 

Komisija za ugotovitev škode na 
kulturnozgodovinskih predmetih 

Na arhive se nanašajo odloki o zaplembah imo- 
vine okupatorjev, ugotavljanju škode na kulturno 
zgodovinskih predmetih in zbiranju teh predme- 
tov. Spomladi 1945 je bila na osvobojenem oze- 
mlju na podlagi odloka NKO.I z ••: 19. decembra 
1944 ustanovljena Komisija za ugotovitev škode 
na kulturnozgodovinskih predmetih. V Sloveniji je 
naloge te komisije prevzel Znanstveni inštitut, (la- 
ni inštituta so si med seboj razdelili skrb za določe- 
ne vrste predmetov in pritegnili še strokovnjake zu- 
naj inštituta.16 Predsednik komisije je bil sprva di- 
rektor inštituta tir. Fran Zwitter. Po njegovem od- 
hodu v Beograd v Inštitut za preučevanje medna- 
rodnih vprašanj v zunanjem ministrstvu je vodstvo 
komisije prevzel Božo Vodušek. Tajnik komisije je 
bil sprva Jože Udovič. Po končani vojni je komisi- 
ja delala pri ministrstvu za prosveto. Izdelali so na- 
tančna navodila za popis in ocenitev škode.17 (la- 
ni komisije so poleg drugega skrbeli, da kulturno- 
zgodovinski predmeti ne bi utrpeli nepotrebne 
škode in da bi jih ljudje ne raznašali in uničevali. 
Med predmeti, ki jih je bilo potrebno zaščititi, so 
bili v navodilih našteti »arhivi bivših državnih in 
samoupravnih uradov in zasebni, župnijski, gra- 
ščinski in samostanski arhivi ter arhiv i vseh okupa- 
torskih uradov in ustanov«. Komisija je s svojimi 
delegati in njihovimi pooblaščenci ugotovila stanje 
v Sloveniji, popisala in ocenila je škodo in zbrala 
podatke o odnesenih kulturnozgodovinskih pred- 
metih in arhivih. Te podatke so potrebovale tudi 
restitucijske komisije za svoje delo v Avstriji. Jese- 
ni 1945 je prenehala z delom. Ostala je predvsem 
naloga zbiranja predmetov, ki so jo prevzeli proti 
koncu poletja 1945 ustanovljeni zbiralni centri. 

Federalni zbiralni center (FZC) 

Konec maja 1945 je Predsedstvo Avnoja prene- 
slo zbiranje, čuvanje in razdeljevanje kulturnih 
predmetov, ki so po odloku Avnoja iz novembra 
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llM4 postali državna last. i/ pristojnosti Ministr- 
ava za industrijo oz. njegove Državne uprave na- 
rodnega premoženja na ministrstva za prosveto. V 
pravilniku18 o načinu prenosa, ki sta ga skupaj 
izdelali obe ministrstvi, je bila predvidena ustano- 
vitev okrožnih zbiralnih centrov, /hiranje predme- 
tov na sedežih federalnih enot so opravljala mi- 
nistrstva, v Beogradu paje naloge zveznega zbiral- 
nega centra prevzelo zvezno ministrstvo za prosve- 
to. Konec avgusta 1945 je v Sloveniji Ministrstvo 
za prosveto ustanovilo Federalni zbiralni center za 
kulturnozgodovinske predmete pri ministrstvu za 
prosveto v Ljubljani za vse območje Slovenije19, ki 
je opravljal tudi dolžnosti okrožnih zbiralnih cen- 
trov za ljubljansko okrožje in okrožno mesto Ljub- 
ljana. V Mariboru. Celju in Novem mestu so bili 
pri tamkajšnjih okrožjih ustanovljeni okrožni zbi- 
ralni centri za kulturnozgodovinske predmete. Do- 
ločeno je bilo. cla morajo v zbiralnih centrih delati 
strokovnjaki, ali če teh ni, prosvetni delavci. Fede- 
ralni zbiralni center je imel tudi poseben arhivski 
referat. Center je vodil predsednik, ki gaje imeno- 
val minister za prosveto. Pomagali so mu referenti 
iz oddelka za kulturo pri ministrstvu za prosveto in 
vodja zavoda za varstvo spomenikov. Posvetovalni 
organ vodstva je bil odbor, sestavljen iz vodij insti- 
tucij s področja znanosti in kulture. Za predsednika 
je bil imenovan dr. Stane Mikuž. za tajnika Coro 
Skodlar. Referent za arhive je bil najprej dr. Pavle 
Blaznik, ki je preje delal v   Komisiji za ugotovitev 
škode na kulturnozgodovinskih predmetih,)za njim 
Modest Golia, do tedaj predsednik okrožnega zbi- 
ralnega centra v Novem mestu. 

Po ustanovitvi I•"/('. ki naj bi prevzel naloge za- 
varovanja, zbiranja in čuvanja kulturnozgodovin- 
skih predmetov, je bila 29. septembra 1945 med 
Predstavniki komisije in l/C izvršena primopreda- 
ja arhiva, ključev, zavarovanih prostorov ter depo- 
.lev knjig v univerzitetni knjižnici, depojev umetnin 
v Narodni galeriji in stari Cukrarni in deloma v 
Prostorih Komisije na Napoleonovem trgu 6. Pred- 
meti oz. arhivi v primopredajnem zpisniku niso 
evidentirani. Sklenjeno je bilo. da bo vse pohištvo 
komisije, kije bilo last italijanskega kulturnega in- 
stituta, čigar prostore na Napoleonovem trgu 6 je 
komisija prevzela, po prenehanju dela komisije 
uporabljal L/C.-» 

Federalni zbiralni center je v letih 1945 in 1946 
Prevzel zaplenjeno nemško imovino okupatorjevih 
sodelavcev. Med to imovino pa ni bilo dosti arhi- 
vov, ker so bili ti uničeni ali odpeljani z našega 
?zemlja. Kar je bilo odpeljano, so po vojni iskale 
111 vračale restilucijske komisije, njihovo delo pa ni 
Predmet te razprave. FZC tudi ni zbiral arhivalij iz 
Obdobja NOB 1941-1945. Mnogo arhivskega gra- 
diva je FZC dobil, ko mu je generalni sekretar vla- 
(|e LR Slovenije v posebnem razpisu naročil, naj 
Pregleda uradne arhive v vladni palači na Prescr- 
ivi cesti, ki so bili namenjeni za izločanje, odbere 
Material, ki bi bil »vreden« za arhiv in ga 
Prevzame.•1 lako je Federalni zbiralni center pre - 
V2el arhivalije kranjske deželne vlade, pokrajinske 
v,ade. oblasti in banovine od leta I860 do 1940 ter 
gradivo okupatorsko kvizlinških oblasti za čas od 
'eia  1941-1945. Vse gradivo, ki ga je bilo po oceni 

arhivskega referenta Modesta Colie z.a sedem vago- 
nov, je uskladiščil na kupe na podstrešju Narodne 
in univerzitetne knjižnice. Koje bil FZC s I. ja- 
nuarjem 1948 ukinjen, je gradivo prevzel Osrednji 
državni arhiv.-- Tudi arhivski referent M. Golia je 
bil premeščen v arhiv. 

Osrednji državni arhiv Slovenije 

Leta 1945 je Narodna vlada Slovenije pripravlja- 
la odredbo o Osrednjem državnem arhivu, ki naj 
bi nastal iz arhiva pri Narodnem muzeju. Arhiv, ki 
je naslajal v okviru deželnega muzeja, je zbral bo- 
gate in obsežne zbirke in fonde predvsem kranjske 
provenience. Po nastanku Jugoslavije je prišlo do 
poskusov, da bi se arhiv osamosvojil in leta 1926 je 
bil ustanovljen Državni arhiv, ki pa ni samostojno 
zaživel. Dr. Josip Mal. kije bil vrsto let državni ar- 
hivar in je v dvajsetih letih postal direktor muzeja. 
je z nastavitvijo arhivarja odlaša!. Arhivar Stanko 
Jug je nastopil službo šele leta 1939. Leta 1944 je 
bil aretiran inje leta 1945 v Dachau umrl. Tako je 
bil ob koncu vojne ta pomembni arhiv brez stro- 
kovnega delavca. Ustanovitev Osrednjega arhiva je 
Narodna vlada najavila že avgusta, ob ustanovitvi 
Federalnega zbiralnega centra, koje bil predviden 
v posvetovalni odbor vodstva FZC tudi »ravnatelj 
centralnega arhiva, kakor hitro bo ta ustanovljen«. 
Mesec dni za tem. ko je ministrstvo za prosveto iz- 
dalo uredbo o okrožnih študijskih knjižnicah-1, je 
v posebnem členu določilo, naj te knjižnice do za- 
konite ureditve državnega arhiva Slovenije prevze- 
majo upravne in sodne fonde na svojem območju. 
Ko sta bila na osnovi zveznih zakonov že ustano- 
vljena oz. preosnovana Zavod za /ascilo spomeni- 
kov in Narodna in univerzitetna knjižnica, je vodja 
odseka za znanost prosvetnega ministrstva Janez 
Logar povabil na posvet za izdelavo »Uredbe o 
ureditvi arhivske službe in arhivov v Sloveniji« 
predstavnike SAZU. Univerze v Ljubljani. Znan- 
stvenega instituta. Narodnega muzeja. Zavoda za 
zaščito spomenikov. Mestnega arhiva v Ljubljani 
in Škofijskega arhiva v Ljubljani.-4 Osnutek ured- 
be, kije bil pripravljen za razpravo, kaže na zadre- 
go priprav Ijalcev. ki v zvezni zakonodaji niso našli 
osnove za ustanovitev arhiva, kakor sta jo imela 
spomeniški urad ali NU K. Skušali so se nasloniti 
na Zakon o zbiranju, čuvanju in razdelitvi knjig iz 
julija 1945, na podlagi katerega je bil ustanovljen 
že FZC in so med prve naloge arhiva napisali zbi- 
ranje zaplenjenih arhivov. To določbo so v razpra- 
vi črtali, kakor tudi navedbo zakona o preambuli. 
V tekst tudi niso sprejeli določila, da odlok ne velja 
za gradivo iz narodnoosvobodilnega boja. ki je bilo 
v enem oil osnutkov. V razpravah o arhivski uredbi 
je sodeloval tudi dr. Josip Mal. v tistem času goto- 
vo najboljši poznavalec arhiva in problematike or- 
ganiziranja arhivske službe pri nas. Zapiski, ohra- 
njeni v njegovem osebnem fondu, kažejo, tla je bi- 
stveno prispeval k vsebini uredbe.-5 Uredba Na- 
rodne vlade o ustanovitvi Osrednjega državnega ar- 
hiva Slovenije in arhivskega sveta je izšla 31. okto- 
bra I945.2i> Imela je enajst členov, od teh je šest 
členov obravnavalo problematiko arhiva in štirje 
organizacijo in delovanje arhivskega sveta: v dese- 
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tem členu so bila napovedana podrobnejša določila 
prosvetnega ministra za delo arhiva in arhivskega 
sveta, v enajstem členu je bilo povedano, da velja z 
dnem objave v uradnem listu (7. november 1945). 
Uredba je določala, da se za območje federalne Slo- 
venije ustanovi Osrednji državni arhiv Slovenije v 
Ljubljani kot samostojna državna ustanova pod 
neposrednim nadzorom ministra za prosveto, ki bo 
financirana i/, posebne proračunske postavke (člen 
1). Arhiv zbira in hrani »vse zgodovinske ali kul- 
turno- pomembne arhivske predmete in zbirke«, 
zlasti take. ki se tičejo slovenskega narodnostnega 
ozemlja in slovenskega naroda. O vseh zbirkah 
vodi natančen pregled ter nadzira vse druge arhive 
in zbirke arhivalij v Sloveniji. O varstvu arhivov, 
ki so slabo ohranjeni in jim grozi propad, odloča na 
predlog ODAS in Arhivskega sveta minister za 
prosveto (čl. 2). V ODAS se stekajo vse za redno 
poslovanje že izločene zgodovinsko ali znanstveno 
pomembne arhivalije državnih oblasti in ustanov 
na območju Slovenije. Vanj preide Državni arhiv 
Narodnega muzeja z vsemi sestavinami in inven- 
tarjem. V hranjenje se mu izroče vsi arhivi, ki so 
prišli v last ali upravo države. Z dovoljenjem mini- 
stra za prosveto se na predlog arhivskega sveta lah- 
ko poleg ODAS ustanove ali dalje delajo drugi dr- 
žavni arhivi. Arhivalije lahko ODAS pridobiva 
tudi z volili, darovi in nakupi. Na željo oblasti, 
ustanov, gospodarskih podjetij, društev in zasebni- 
kov lahko sprejme v hranjenje njihove arhive (člen 
3). Določeno je bilo. daje uporaba gradiva vsake- 
mu dostopna po arhivskem redu. ki ga bo na preti- 
log ODAS predpisal arhivski svet in potrdil mini- 
ster za prosveto (člen 4). Ravnatelj arhiva in »ar- 
hivsko strokovno osebje (arhivarji)« morajo imeti 
fakultetno izobrazbo ter poznati zgodovinske po- 
možne vede in upravno zgodovino (člen 5). Uredba 
je vsebovala tudi določila o arhivskem svetu v 
okviru ministrstva za prosveto, ki je strokovno sve- 
tovalno telo tega minstrstva glede zadev, ki se tiče- 
jo ODAS in »arhivov (registratur) državnih obla- 
stev« v območju federalne Slovenije. Arhivski svet 
skrbi za arhivalije in druge pisne spomenike, ki so 
v posesti nedržavnih oblastev. ustanov, društev, 
podjetij in zasebnikov. Arhivski svet skrbi tudi. da 
se »izločijo (škartirajo)« spisi državnih in drugih 
uradov, cerkvenih in zasebnih ustanov in kakor 
koli odsvajajo spisi z vednostjo arhivskega sveta in 
pod strokovnim arhivskim nadzorstvom (člen 6). 
Arhivski svet naj bi sestavljali predstavniki stro- 
kovnih organizacij s področja kulturne dediščine, 
SAZU, univerze in ministrstva za prosveto in lah- 
ko še kdo, ki bi z znanjem ali praktično izkušnjo 
pri delu sveta lahko pomagal. Predsednika, njego- 
vega namestnika in člane imenuje minister za pro- 
sveto za dobo treh let (člen 7). Svet se mora sestati 
vsaj dvakrat na leto. Njegove upravne posle oprav- 
lja uradništvo. ki ga za to določi minister za pro- 
sveto (člen 9). 

Arhivski svet. ki mu je uredba predpisala najvaž- 
nejše naloge, kot so odnos arhiva do ustvarjalcev 
gradiva, skrb za arhivske fonde nedržavnih obla- 
stev. podjetij, privatnih oseb. izločanje in ustana- 
vljanje novih arhivov ni bil po tej uredbi nikoli 
ustanovljen. Dobili smo ga šele leta 1950 po sploš- 

nem (zveznem) zakonu o arhivih. Za delegata in 
kasneje za ravnatelja arhiva je bil postavljeni profe- 
sor zgodovine Jože Maček, preti tem imenovan za 
pomočnika pri IZC.-7 Dne 5. novembra 1945 je 
kot edini uslužbenec v arhivu pričel z delom. 
Arhiv je ostal v Narodnem muzeju v prostorih, ki 
jih je že prej zasedal Državni arhiv. Večino arhiva- 
lij je Jože Maček našel v kleteh, kamor jih je v za- 
četku leta 1943 pred bombnimi napadi zakloni! ar- 
hivar tir. Stanko Jug. Jože Maček in Anton Subie, 
kije bil kmalu za tem dodeljen ODAS kol arhivski 
pomočnik, sta arhivalije prenesla iz kleti in jih gro- 
bo uredila. Sortiranje je bilo zahtevno tlelo, saj ra- 
zen beležk v Dachauu umrlega dr. Stanka Juga ni 
bilo nikakršnih popisov ali evidenc, Z velikimi na- 
pori sta že tlo maja 1946 gradivo uredila do lake 
mere. tla je bilo dostopno za raziskave.-x 

Arhivu ob ustanovitvi niso bili dani niti mini- 
malni pogoji za razvoj. Ni bilo kontinuitete v stro- 
kovnjakih niti potrebnega prostora. Poleg ravnate- 
lja in arhivskega pomočnika, ki sta bila nastavljena 
neposredno po ustanovitvi arhiva, je oktobra 1946 
pričela z delom v arhivu še zgodovinarka Marija 
Verbič in leta I94S po ukinitvi FZC Motlest Go- 
lia.29 Z odlokom Ministrstva za prosvelo z dne 21. 
novembra 1946 je bil nastavljen za kustosa v 
ODAS Maks Miklavčič z delovnim mestom v Ško- 
fijskem arhivu. Nadaljnc nove delavce je arhiv do- 
bil šele na začetku petdesetih let. Za okrog 250 te- 
kočih metrov gradiva, kolikor ga je tedaj bilo v 
arhivu, so bile na razpolago tri sobe. Upravnih 
prostorov arhiv ni imel, za raziskovalce je lahko 
uporabljal čitalnico muzejske knjižnice. 

Minister za prosvelo tir. Ferdo Kozak je še meti 
pripravami za ustanovitev ODAS septembra 1945 
poslal Narodni vladi Slovenije Spomenico o arhiv- 
skem vprašanju v Sloveniji-1*' in zlasti o nevzdržni 
prostorski sliski arhiva v Narodnem muzeju. Pred- 
lagal je, naj se arhivu dodeli Auerspergova hiša na 
Novem trgu št. 5 v Ljubljani. Vloga je bila naslov- 
ljena tudi na komisijo za upravo narodne imovine. 
Ker ni bilo odgovora, stiska arhiva pa je bila z no- 
voprevzetimi arhivi še večja, so se januarja 1946 
ponovno obrnili na KUNI in zaprosili za Zoisovo 
hišo na Bregu 20 v Ljubljani. Stavba je bila nato 
aprila 1946 ponujena arhivu, toda za potrebe arhi- 
va ni ustrezala. Hila je potrebna temeljile obnove 
in bila je popolnoma zasedena, kar je bil v tislem 
času nerešljiv in zato odločujoč moment. Za tem je 
arhiv načrtoval novogradnjo ob Erjavčevi cesti v 
Ljubljani.31 Toda potrebnih priprav ni mogel izve- 
sti v kratekm roku, ki mu je bil določen. Lela 1947 
je bila gradnja arhiva sprejeta v petletni načrt. Gra- 
dili naj bi jo po vzorcu češkega državnega arhiva. 
Arhiv je načrtoval zgradbo, ki naj ima vsaj 40000 
•• prostornine, da bo možen razvoj arhiva za dol- 
go tlobo in bo prostora ludi za arhiv Znanslvenga 
instituta, za škofijski arhiv in druge zbirke. V de- 
lovnem načrtu za lelo 1948 je zapisano, tla mora 
arhiv slovenske samostojne države »imeli ne samo 
dovolj prostorne in prikladne prostore, ampak tudi 
stavbo, ki bo že na zunaj pokazala, da smo Sloven- 
ci končno dosegli svojo narodno in socialno 
svobodo«-12. Dogodki lela I94S so s svojimi posle- 
dicami prekinili izvajanje petletnega plana. Tudi 
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arhivu so prekrižali načrte za izgradnjo poslopja in 
jih za dolgo odložili. Arhiv je še naprej iskal zasilne 
rešitve. Gradivo je odlagal na podstrešju Narodne 
in univerzitetne knjižnice in po kleteh na Zupanči- 
čevi 3 in X. na Cankarejvi I in II. Gregorčičevi, 
Tomšičevi ulici. Marsikaj je moral pustiti na tere- 
nu, da bo prevzel, ko bo imel za to pogoje.33 
Konec štiridesetih let je imel še vedno sedež v pro- 
storih Narodnega muzeja. 

Arhiv znanstvenega inštituta 

Za arhiv je v Znanstvenem inštitutu na Rogu od 
junija 1444 skrbel Janko Jare, za knjižnico pa Jože 
Udovič. Dr. Irance Škcrl, član Znanstvenega in- 
štituta, je bil tudi imenovan v Komisijo za ugotovi- 
tev škode na kulturnozgodovinskih predmetih. Na 
Seji komisije 16. aprila 1945 je bil zadolžen, tla bo s 
prihodom v Ljubljano ob osvoboditvi poskrbel za 
Mestni muzej in arhiv. Narodni muzej in Državni 
arhiv, Etnografski muzej in Spomeniški urad. Ko- 
nec aprila 1945 je prevzel arhiv, ki seje zbral pri 
Znanstvenem inštitutu, in z njim krenil na pot iz 
Bele krajine prek Gorskega Kotarja inje nekaj dni 
Po osvoboditvi prispel v Ljubljano. V skladu s pri- 
pravami je Znanstveni inštitut, ki je dobil prostore 
na Napoleonovem trgu 6. ob osvoboditvi prevzel 
skrb za vse arhivsko gradivo, nastalo v letih 1941 
do 1945 na vsem slovenskem ozemlju. Dr. Škcrl se 
je Posvetil v naslednjih mesecih in letih zbiranju 
tega gradiva. S sodelavci je prepotoval vso Sloveni- 
jo in iskal in zbiral arhivsko in knjižno gradivo par- 
tizanskega, okupatorskega in belogardističnega oz. 
domobranskega izvora. Številne dokumente so 
aktivisti ob osvoboditvi prinesli iz skritih bunker- 
jev v gozdovih in jih izročili predstavnikom Znan- 
stvenega inštituta. Arhiv (¡lavnega štaba Slovenije 
m njegovih enot je prepustil Znanstvenemu inštitu- 
tu generalštab jugoslovanske armade. Prav tako je 
bivša Centralna tehnika CK KPS in kasneje začas- 
na uprava tiska prepustila Inštitutu vse arhivalijc 
1,1 liske, ki jih je do osvoboditve zbrala pri svojem 
delu. Pri inštitutu je nastal obsežen arhivski fond. 
ki ni zaostajal za onim v ODAS. Nekaj arhiva lij je 
Ostalo pri Predsedstvu vlade, in sicer arhiv Pred- 
sedstva SNOS od pomladi 1944 dalje, in v arhivu 
•OOF nekaj gradiva Izvršnega odbora OF od po- 
mladi 1943 dalje. Obsežno in pomembno zbirko 
arhivalijje imel tudi Centralni komite KPS, ki je 
nato leta 1949 osnoval svoj Zgodovinski arhiv.34 

Ko je bil Znanstveni inštitut oz. Inštitut narodne 
osvoboditve, kakor se je imenoval po vojni, z vlad- 
"o uredbo z dne 7. februarja 194835 razformiran, 
SO bile njegove naloge in njegovo premoženje raz- 
deljene novo ustanovljenemu Muzeju narodne 
Osvoboditve m Inštitutu za mejna vprašanja na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Inštitut 
'•a mejna vprašanja je dobil gradivo, zbrano v od- 
delku za mejna vprašanja, muzej pa je prevzel ar- 
"'V, knjižnico m muzealije. Zaradi velike množine 
arhivskega gradiva, ki je daleč prevladovalo nad 
knjižnim in muzejskim, saj ga je bilo približno 
/0%, so ob ustanavljanju muzeja nekateri zagovar- 
jali predlog, naj se arhiv kot tlel nacionalnega arhi- 
va vključi kot poseben oddelek v Osrednji državni 

arhiv. To mnenje je zastopal zlasti dr. Prance 
Škcrl. Čeprav je bil strokovno utemeljen, predlog 
ni bil upoštevan, ker je bil spomin na narodno- 
osvobodilno borbo še preveč živ in so udeleženci 
videli njen spomenik v Muzeju NOB. Tja je mora- 
lo vse. kar je o njej pričalo. Zato je uredba muzeju 
kot prvo nalogo določala »da zbira in Inani vseh 
vrst gradivo, ki kakor koli osvetljuje narodnoosvo- 
bodilno borbo kol tako. njen izvor in njene cilje ter 
stanje, ki je vladalo v deželi med to borbo«. Muzej 
naj gradivo uredi na »znanstveni način«, ga popiše, 
izdaja naj publikacije na njegovi osnovi, pospešuje 
raziskave gradiva in pripravi razstavo NOB.36 

Zvezna uredba o začasnem zavarovanju arhivov i/ 
leta 1948 

Za zavarovanje arhivov, zlasti arhivov pri 
ustvarjalcih, v letih po vojni ni bilo zakonskih os- 
nov. Odlok NKO.I in odlok Predsedstva SNOS iz 
začetka leta 1945 sta prenehala veljati z izidom za- 
kona o zaščiti kultunih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti Demokratske federativne Jugoslavije 
julija 1945. Uredba o ODAS je sicer teoretično ar- 
hive zaščitila, vendar je bil odnos do registratili' za- 
upan arhivskemu svetu, ki ni bil ustanovljen. Arhi- 
vi na terenu pa so se raznašali in uničevali. Zato je 
pomenila prispevek v zavarovanju arhivskega gra- 
diva Uredba o začasnem zavarovanju arhivov, ki jo 
je spomladi leta 1948 na predlog komiteja za šole 
in znanost izdala zvezna vlada.37 

Uredba je postavila obvezno zavarovanje in evi- 
dentiranje arhivov na terenu. Navedla je ustvarjal- 
ce, katerih gradivo je treba varovati in tudi to. kdo 
je za arhive dolžan poskrbeti. Prepovedala je uni- 
čevanje arhivov bivših državnih in samoupravnih 
ustanov, društev, združenj in drugih pravni oseb in 
posameznikov. Pri tem je zadolžila prosvetne odse- 
ke okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih odbo- 
rov, tla morajo za svoje območje zbrati podatke in 
jih dostavili državnemu arhivu v Beogradu. Novem 
Sadu. Zagrebu, Ljubljani. Skopju. Sarajevu in na 
Cetinju. Izvršni odbori krajevnih, okrajnih in 
mestnih ljudskih odborov pa so bili zadolženi za 
najnujnejše ukrepe za zavarovanje arhivov, pred- 
vsem, tla jim zagotove suhe in zdrave prostore. 
Brez pristojenga državnega arhiva je bilo prepove- 
dano uničevanje, preseljevanje odsvojitev in odbi- 
ranje arhivov ali posameznih spisov. Pristojni 
državni arhivi so bili zadolženi, tla v sporazumu s 
pristojnimi zavodi za varstvo kultunih spomenikov 
dajo začasna navodila o ravnanju z arhivi, dokler 
ne bo izdan zakon o arhivih in registratimi!!. Izva- 
janje odredbe bodo nadzorovala ministrstva za pro- 
sveto. Žal je bila uredba brez kazenskih sankcij za 
one. ki ne bi upoštevali njenih določb. 

Osrednji državni arhiv je v smislu te odredbe po- 
slal vsem okrajnim ljudskim odborom posebne 
vprašalnike in zahteval podatke o arhivalijah na 
njihovem področju. Odgovorili so vsi okrajni odbo- 
ri, razen Novega mesta. Vendar večina odgovorov 
ni bila zadovoljiva. Jasno seje pokazalo, da morajo 
arhive popisovati le strokovnjaki, kar so si delavci 
arhiva tudi zadali za svojo nalogo v prihodnje.• 
Na podlagi tega, kar so dobili, so v arhivu izdelali 
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elaborat • stanju arhivskega gradiva v LRS in ga 
konec leta 1948 dostavili ministrstvu za prosveto. 
Okrajnim ljudskim odborom je arhiv posla! navo- 
dila za ravnanje z arhivalijami. Odredba in navodi- 
la marsikje niso dosegla svojega namena. V Slovenj 
Gradcu so npr. že po tem izročili odpadu arhiv 
okrajnega glavarstva, v Novem mestu uničili del 
arhiva kresijskcga urada itd.39 

V tem času je izšla še zvezna uredba o obveznem 
zbiranju papirnih odpadkov (Ur.l.FLRJ, 1. okt. 
1949, št 83) in Odredba republiške administrativne 
kontrole pri Predsedstvu vlade 1RS o ureditvi arhi- 
va in s tem v /vezi navodila o grupiranju in izloča- 
nju gradiva od osvoboditve dalje.40 Osrednji držav- 
ni arhiv je na zvezno uredbo na podlagi 7. člena 
Uredbe o začasnem zavarovanju arhivov papirni- 
cam v Sloveniji prepovedal uničiti pisno gradivo, 
če izročitelj ne bo imel dovoljenja ODAS. V pri- 
meru kršitve naj bi bili direktorji odgovorni za uni- 
čenje državne imovine. Tudi pri izvajanju uredbe o 
urejanju in izločanju povojenga arhiva bi morali 
sodelovati, sicer so jo arhivarji ocenili za pozitivno, 
če je izločanje bilo opravljeno strokovni in ni šlo 
predaleč.41 

Splošni /akon o arhivih 
V zveznem ministrstvu za znanost in kulturo v 

Beogradu so leta 1949 začeli s pripravami za zakon 
o arhivih. V zvezi s tem so maja 1949 sklicali na 
tridnevno konferenco predstavnike arhivskih služb 
iz vseh republik. Iz Slovenije so se konference ude- 
ležili tir. Fran /witter, dr. France Škerl in Marija 
Verbič. Konferenco sta vodila predstavnika mi- 
nistrstva Perovič in Stjepan Tomič.4- 

Na konferenci je bilo doseženo soglasje, da je tre- 
ba zakon o arhivih ločiti od zakona o regislraturah. 
Cilede statusa arhivov so bila mnenja različna, ali 
naj bodo pri predsedstvu vlade, prosvetnem mi- 
nistrstvu, akademiji znanosti, prezidiju skupščine. 
Končno so bili udeleženci konference skoraj so- 
glasni, naj bodo zvezni arhivi pri predsedstvu zvez- 
ne vlade, republiški pa pri predsedstvih republiških 
vlad. 

(¡lede vprašanja koncentracije arhivalij. mreže, 
tipov in razdelitve arhivov je prevladalo mnenje, 
da je treba koncentrirati arhivsko gradivo, ki je 
znanstveno pomembno, ker sistem dekoncentracije 
ne daje garancije, da bi bili arhivi strokovno vodeni 
in dobro varovani. Vprašanje prostora oz. lokalne 
interese bi bilo začasno možno rešili z izpostavami. 
Ob vprašanju, ali naj ima vsaka republika enega 
ali dva centralna arhiva, historični arhiv do leta 
1941 in arhiv NOM in socialistične graditve in za 
nove arhivalije po letu 1941. je bila diskusija zelo 
živa. Dosegli so soglasje le v tem. naj bo zvezni ar- 
hiv le cikli, republikam paje prepuščeno, da usta- 
nove enega ali dva arhiva. Predsedstvo vlade pa naj 
odloči, ali dovoli obstoj specialnih znanstvenih ar- 
hivov (regionalni, arhiv vojske, zunanjega ministr- 
stva). 

- O izločanju materiala, ki za administracijo ni 
več potreben, je bila konferenca mnenja, da nobe- 
na administracija ne more izločiti ničesar, ampak 
mora vse gradivo izročiti pristojnemu arhivu, nato 
pa se sporazumno določi, kaj se izloči in kaj hrani. 

Roki so ostali še odprti. 
-(¡lede pomembnega gradiva, ki ni v javni lasti, 

t.j. gradiva organizacij ali pomembnih posamezni- 
kov, umetnikov, politikov, diplomatov ali njihovih 
dedičev ali zbiralcev, je bil sprejet princip, daje vse 
pomembno gradivo en arhivski fond, ki je v pristoj- 
nosti države. 

- Ustanove naj se zvezni in republiški arhivski 
sveti kot posvetovalni organi. V diskusiji se je po- 
kazalo, da bi imeli arhivski sveti mnogo dela: koor- 
dinacija dela arhivov, mnenje o utemeljenosti ob- 
stoja kakega arhiva, izročanje arhiva, izločanje, 
oprema, vzgoja kadrov itd. 

- O položaju arhivarjev so predsedujoči pred- 
stavniki ministrstva sporočili, da take določbe ne 
morejo priti v zakon, ker je to stvar posebnega za- 
kona, treba paje ločiti med bibliotekarji in arhivar- 
ji in revidirali sedanji položaj znanstvenih arhi- 
varjev, kijih dosedanja zakonodaja enači z registra- 
torji. 

-Začasna zvezna uredba o zaščiti arhivalij naj se 
dopolni še z določbo o sankcijah še pred spreje- 
tjem zakona. ludi zakon mora vsebovati določbo o 
sankcijah. 

- Iz poročil o arhivskih zgradbah je bilo razvid- 
no, da je stanje najtežje v Sloveniji. Drugod imajo 
arhivi svoja poslopja, čeprav premajhna in neustre- 
zna. 

- Konec maja ali v začetku junija naj se po vsej 
državi v tisku izvede kampanja za zaščito arhivalij. 

- Prevedejo in razmnože naj se nekatere važne 
razprave iz arhivistične stroke in pripravlja naj se 
gradivo za arhivistično revijo. 

- Na koncu je bilo sporočeno, da bo zvezno mi- 
nistrstvo za kulturo in znanost pripravilo projekt 
arhivskega zakona in ga vsem poslalo v presojo. 

Konec poletja 1949 je bil načrt zakona pripra- 
vljen in razposlan, (lani arhivske sekcije Zgodo- 
vinskega društva Slovenije so sporočili naslednje 
pripombe: 

1 - Točneje naj se opredeli, kaj zbirajo zvezni ar- 
hivi (ne le arhivalije »splošnega pomena«) in kaj 
republiški (ne le splošnega pomena za republiko). 

- definirajo naj se arhivalije po provenicnei. da 
se arhivi, ki so nastali kot organske celote, ne bodo 
delili. 

2 - Predlog je predvidel le ustanovitev arhivske- 
ga sveta FLRJ; arhivske svele je treba predvideti 
tudi za republike, ker je teža problemov na terenu, 
ker arhivska služba še nima tradicije. 

3 - Odločbe o uničevanju in odpeljevanju gradi- 
va morajo biti detajlne. Poleg teh so imeli slovenski 
arhivarji še pripombo, naj bi arhivi v republikah, 
kjer še ni komitejev za znanost in kulturo, spadali 
pod predsedstvo vlade, ker arhivi zbirajo material 
vseh ministrstev in bi jm bilo s tem tlelo olajšano. 

V začetku leta 1950 je bil Splošni zakon o arhi- 
vih sprejet v zvezni skupščini. Poslancem sta ga 
predstavila in obrazložila /vezni minister /a zna- 
nost in kulturo Rodoljub ( olakov ič in pomočnik 
Bogdan Osolnik.4^ Zakon je določil ustanove, ki 
bodo zbirale, hranile in obdelovale »zgodovinsko- 
arhivski material«, ki se postavlja pod posebno 
varstvo države, da bi se ohranil in bi bil dostopen 
za znanstvene raziskave. Točneje zakon tega zgo- 
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dovinsko-arhivskega materiala ni opredelil. Pred 
videl je en državni arhiv za celo državo, državne 
arhive po republikah in možnost ustanovitve arhi- 
vov v večjih in zgodovinsko pomembnih mestili 1er 
specialne arhive pri posameznih državnih ustano- 
vah in organizacijah kakor tudi ustanovitev arhiv- 
skih zbirk pri znanstvenih in kulturnih ustanovah. 
Zakon je določil formiranje Glavnega arhivskega 
sveta pri ministrstvu za /nanosi ¡n kulturo in repu- 
bliških arhivskih svetov pri komitejih za znanost 
m kulturo kol strokovnih svetovalnih teles. Uradi, 
Ustanove, organizacije in posamezniki so dolžni 
zgodovinsko-arhivsko gradivo skrbno hranili in 
Pristojnemu arhivu dostaviti njegov popis. Državni 
arhiv FLRJ in državni arhivi v republikah v okviru 
svojih pristojnosti nadzirajo varovanje zgodovin- 
sko-arhivskega gradiva in lahko določajo obvezne 
ukrepe za njegovo zaščito, /vezni oz. republiški 
minister za znanost in kulturo v soglasju s pristoj- 
n|m ministrom lahko odredi, da državne ustanove, 
družbene in zadružne organizacije, verske ustanove 
111 Posamezniki izroèe določeno zgodovinsko-ar- 
hivsko gradivo državnim arhivom in predpiše po- 
80je za izročitev. Zakon je določal, da imajo arhivi 
Predkupno pravico in.je prepovedal izvažanje zgo- 
dovinsko-arhivskega gradiva. Državni arhiv FLRJ 
bo delal pod nadzorom in po navodilih ministra za 
Znanost in kulturo, državni arhivi v republikah pa 
rePubliških minstrov oz. predsednikov komitejev 
za znanost in kulturo. 

Zakon je vseboval tudi kazenske določbe. Pose- 
Opjje bilo v zakonu povedano, da se njegova dolo- 
čila uporabljajo neposredno na vsem jugoslovan- 
skem ozemlju do sprejetja republiških zakonov. 

.Dne 15. februarja 1950 je prišel predstavnik Mi- 
nistrstva za znanost in kulturo Stjepan Tomič v 
Ljubljano in je na razširjenem sestanku arhivske 
Sekcije Zgodovinskega društva v prostorih Muzeja 
NOB zakon razložil.44 Zakon je bil dobro sprejet. 
Pomenil je velik korak v razvoju arhivske službe v 
Jugoslaviji in v Sloveniji. Na njegovi osnovi smo 
končno dobili arhivski svet LRS pri ministrstvu za 
Znanost (julija 1950), začeli smo s pripravami za 
syoj arhivski zakon, katerega pretilog žal nikoli ni 
bil predložen skupščini v sprejem. Začeli smo tudi 
' organiziranjem arhivske mreže. 

zgodovinsko društvo in njegova arhivska sekcija 

Prostor za povezovanje in za oblikovanje in 
Usklajevanje strokovnih stališč so arhivski delavci 
našli v Zgodovinskem društvu za Slovenijo, ki mu 
Je do leta I'Ms predsedoval dr. Irance Škerl in 
nato dr. Fran /witter. Društvo je v svojih pravilih 
°b Preimenovanju iz Muzejskega v Zgodovinsko 
društvo leta 1946 med drugim določilo, da dosega 
Sv«>j namen tudi s strokovnimi nasveti pri organiza- 
C1J1 in ureditvi arhivov. V društvu so leta PMS or- 
ganizirali arhivsko sekcijo in nasploh vprašanju 
arhivov posvečali veliko pozornosti. 

,Na pivih dveh povojnih zborovanjih, leta 1946 v 
Ljubljani, kjer so o arhivski problematiki vsak s 
^v<'jcga področja poročali Modest (¡olia, .lože Ma- 
£jk, dr. I lance Škerl m dr. Maks Miklavčič in v 
Mariboru leta 1947 Franjo Baš4*, so temeljito pre- 

tresali aktualne arhivske probleme: škodo, ki sojo 
na arhivskem gradivu povzročili okupatorji, z uni- 
čevanjem ali ropanjem, problem še vedno ne vrnje- 
nih arhivov iz Avstrije, vprašanje restituente med 
vojno ¡zropanega arhivskega gradiva, ki je ostalo v 
Avstriji. Govorili so o pomanjkanju arhivskih pro- 
storov, o kadrih in njihovem šolanju, o partizan- 
skem arhivskem gradivu, o arhivskih institucijah. Z 
resolucijo so opozorili, da je treba čimprej uzako- 
nili uredbo o Osrednjem državnem arhivu in usta- 
noviti arhivski svet za usklajevanje dela v arhivih, 
čimprej invetarizirati vse javne in zasebne arhive 
na ozemlju LR Slovenije, uvrstiti gradnjo arhivske- 
ga poslopja med prednostne gradnje v začetem pet- 
letnem načrtu. Z zborovanja v Mariboru pa so po- 
slali vladi FLRJ v Beograd resolucijo o nujnosti vr- 
nitve arhivov iz Avstrije.. 

Na občnem  zboru januarja   lu4846 je bilo na 
osnovi poročila o slanju arhivov v Sloveniji ugo- 
tovljeno, da se stanje ni /.boljšalo. Zato so sprejeli 
sklep, da je potebno o arhivskem vprašanju s po- 
sebno spomenico obvestiti vlado I.K Slovenije. Pri- 
pravili so jo dr. Iran Zwitter, dr. France Škerl in 
Jože Maček na podlagi poročil zastopnikov arhi- 
vov. Napisali so. da je stanje arhivov v Sloveniji 
neprimerno in nevzdržno. Kot obstoječe arhive so 
v   spomenici  predstavili Osrednji državni arhiv   v 
Ljubljani, ki je najstarejši, a hrani gradivo za celot- 
no slovensko ozemlje le za čas med obema vojna- 
ma, pred tem pa v glavnem za deželo Kranjske); ar- 
hiv narodnoosvobodilne borbe v inštitutu narodne 
osvoboditve, ki je vseslovenski in po obsegu dosti 
ne zaostaja za osrednjim arhivom, mariborski ar- 
hiv, ljubljanski mestni arhiv 1er škofijska arhiva v 
Ljubljani in Mariboru. Poleg znanslvenga so avtor- 
ji  spomenice  poudarili   politični  značaj  arhivov. 
Opozorili so na odnašanje arhivov z našega ozem- 
lja za časa avstroogrske monarhije in na ropanja 
okupatorjev v zadnji vojni.  Poudarili so nujnost 
vrnitve Ich arhivov. Opozorili so na splošno ne- 
osveščenost o pomenu arhivov pri nas. kar ima za 
posledico, da se arhiva lije brez strokovne presoje 
izločajo in uničujejo. Za primer so navedli arhive 
zasavskih   rudnikov. Okrožnega  urada  Ljubljana, 
prosvetnega oddelka Banske uprave. Tam pa. kjer 
gradivo ni uničeno,je izpostavljeno propadanju za- 
radi neprimernih prostorov   in opreme.  To velja 
tako za prisarniške kot za zgodovinske arhive. Pri- 
mer za to je gradivo iz obdobja IX60 do 1945, ki je 
na podstrešju Narodne in univerzitetne knjižnice 
popolnoma nedostopno za raziskave. Spomenica je 
opozorila  na  neurejeno pisarniško poslovanje,  ki 
ne zagotavlja potrebne urejenosti gradiva za kas- 
nejšo znanstveno uporabo. Dotaknila se je statusa 
arhivov in arhivarjev. Utemeljevala je znanstveni 
značaj zgodovinskih arhivov, ki »pod znanstvenimi 
vidiki pripravljajo arhivsko gradivo za raziskave, v 
razliko od registratimi i h arhivov, ki naj zagolove le 
sprotno informiranje«. S tem so avtorji spomenice 
opozorili na nevzdržnost določil zvezne uredbe o 
bibliotekarsko-arhivski stroki. Ta uredba je pozna- 
la le registraturne arhive, zato je enačila delavce v 
registraturnih  in  zgodovinskih arhivih.   Kot  zelo 
pomembno je bilo v spomenici izpostavljeno vpra- 
šanje šolanja arhivarjev. Za delo v arhivih so meni- 
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Prijavite kulturno škodo 
Te dni bo vuk oekodovanec dobu 

v izpolnitev obraaee; «kod» na Imo- 
vina 'In ••••••••• pravicah (obra- 
zec it, 3). Drzayljenaka dollnoet 
|1«1••••& Je. da ••••« veo ikodo 
kl ño mu.Jo prizadejali okupatorji 
da 9* n*. 1-, v '&loveekl zgodovini 
ñ']uler vea ponovil nix likih đlvje- 
i * , kakor v tej vojni. OkupetorJ 
morajo »ae placali, fcokkor a« eplcb 
piatati da! 

Okupatorji rano hoteli le zannino- 
ti' nane drlava. ampak ao hoteli 1z 
br'aatt naä narod v »vetovne poznr- 
nlce. PopouVxna, preračunano ao 
unlcevaü naao kuriurnO imovino, 
zaeetouo ffl javno. Ti r* 1- bodla v 
ora, aar Ja govorila • ••• zgodovi- 
ni, • •••••• kulturnem poalanrtvu 
Jenna prie« tega poeetja |e p*amo 
pi-oeiulega penemceveloa ••••••- 
aka. aClehelangale Zolaa. kjer privi: 
»Zgodovina elovenakega naroda ]' 
tako nearemno zlagana, da Jo Je 
traba untati.« Uaaoevall <a> Jo, a 
•••••  Je nlao magli. 

Kasa doilnoet, vaeJcege drxev- 
(Jana aaaa. kot ealaga naroda )«. de 
r—r a* vao nam atorjeno Modo In 
alaatl povarodano na egmenaoaldh na- 
ie kultura Popliita aat« a* omenje- 
ni obrazec pod eagtevje g) all I) 
vea kar vam J* okupator unie 1 ali 
oropal, da bi «a po moznoatl vrnilo 
atl pa- vaaj drugače ••••••••••. 

Za lalje razumevanje prlobcuje- 
mo eeznnm. k| Je nnrjanjen v knjl- 
Hol »Kako bomo pr-Javill vojno iko- 
do« na etran! ja do 11: 

I) I Hvatala« ta lunetnlieT pripo- 
na«*!: 
-4) alike in kipi — ••••• orlgna- 

if: olja, paataU, riebe Ôe Je znan. 
navedi avtorja (aHkarJa, ajperje) 
Ja kratek, opta Oe avtor rè znan. 
vaaj opie — (Uakana alike epedajo 
k opremi (toeka g) In Jih ne na- 
vala] pod točko J).- 

1 1)'origíname plodce bakrorezov, 
ujedana, leajaeeni .n elleno ter pod- 
paer.l odtoad. (Jtogra/IJe In množič- 
ni odtial (>••••••1. ofeet m el eno) 
ae ne upoetavajo/' 

">nf)i atara -«laeaü* (aptneti, harfe 
in aikmOfki gleebeno arrivalo ma- 
terial (gleaoazu^ea^rtliclna kamponl- 
atov, originalni fonogra/ztd poanet- 
k: pevoev, aertjatce zbirke gramofon- 
•klh pione. •• •• •1« zbrane po glejv- 
beno umetnoatnlh  vidikih). 

4) Uterarno veine koreapoodence 
(literarne zapuecine znanih piaata- 
IJev In alleno). 

II)   Marine: 
Btarlnako pobhKvo, oiotje, orodja, 

obleke, poaode, dragocenoetl, tepthl, 
nimrzmnUcne. Matellatlcne zbirk* 
n al. — Za atarkiako ae na ematre, 
kar Je bilo narejeno po lato lato. 
Imitacije In fabrilkL ladend ne «pa- 
dajo aem. 
•)  Tlaki: 
Knjnmloe navadi po ttavflu kzrjag 

brez podrobne označbe. Izvzeti ao In 
zato  navedi poaameeno lat   . 

1) velike knjižne redkoatt In pr. 
Dalmatinove biblija m ••••• tUdI 
nacln vezave, ev. poekodbe in al. 

2) kompleti caaopleoV rt revij 
(n. pr. LJublJanalu Zvon od začetka 
do 1141 — kaico Je vezam). 

3) Izključno atrokovna knJUnlce 
Je   treba   označiti   tudi  po  avtorjih. 

IV)    Narodnotenl   predmeti: 
Originalne narodne node In zbir- 

ke orodja, narodnih tonatdh roerah 
del ;. »! — Za narodoptaje valne 
zgradbe z Inventarjem vred- — Na- 
rodopisne fotografeke in fonogrei- 
ake zbirke m nnrodorranl fllm!. 
•  V)  Arhhrl: 

GraAcinaki, župnijah!, aamoetan- 
ekl,  aamoupravnl In drtavnl arhivi. 

VI) Javni epomeatkli 
to ao   k ultunvo-egodani travko   valne 
zgradbe   In Javni   eporoanfal. 

vn) PrlrodoanaiVe Mirle be aL: 
1 geoloaka, botanična, zooloake 

zoarka In el. «Vangra/ak* aartja k ta- 
kim zbirkam in aL , 

2)  večji  botanični vrtovi In al. 
S) prirodna znaenivalaaatl (k*p- 

nlAke jame). 

VIII) Vel prodmetl. ki •• pomemb- 
ni za tvAntrne moaeje: n. pr. mo- 
dea In' nacrti ladij (za pom. muzej 
Itd). 

K temu ao potrebna le nekatera 
pojaanlla. 

••••• 1) na obrazcu I'. 3; kjer 
bomo vp'aovall uničene ' nam 1 kul- 
tumo-zgodovlnekč predmete, Je na- 
menjena vaem tlatlm rnadmetom, 
ki orno preje upoetevani. Zato vpm- 
mo v tej točk. najpreje vae Uato, 
ker epeda eem, nI pa umetnlake aH 

h. da daje najDOlJSO podlago študij zgodovine, ven- 
dar bi se morali arhivarji še došolati v zgodovinskih 
pomožnih vedah in obvladali osnove raziskovalne- 
ga dela v arhivih, /ato bi bilo potrebno uslanoviti 
arhivsko šolo ali stolico za arhivistiko na fakulteti 
ter pošiljati arhivarje na študij v inozemstvo. Pogoj 
za razvoj stroke je ustanovitev arhivskega sveta, ki 
bi delo med arhivi usklajeval, dajal smernice za 
strokovno delo. oblikoval načela za izločanje nepo- 
membnega gratliva. določal odnose med registratu- 
ra in zgodovinskim arhivom ter skrbel za kadre m 
njihovo šolanje. 

/allieve so strnili v tri točke: nujna je izgradnja 
stavbe za osrednji arhiv; potrebno je z zakonom 
določiti norme za zaščito arhivalij, urediti šolanje 
arhivskih delavcev, uslanoviti arhivski svet. Dokler 
zakon ne bo pripravljen, je potrebno z uredbo za- 
ščititi arhivsko gradivo pred samovoljnim uničeva- 
njem: delavce v arhivih je treba obravnavali kol 
znanstvene delavce. Napisali so. da je izpolnitev 
teh točk pogoj, »da se bo mogla razmahnili sloven- 
ska zgodovinska znanost in uspešno tekmovali z 
znastveno dejavnostjo ostalih narodov Jugoslavi- 
je«. 

Spomenica je na podlagi analize razmer v arhiv- 
ski službi nakazala pogoje in perspektive njenega 
razvoja. Postavila je koncept osrednjega arhiva za 

vse slovensko ozemlje, kamor je vključila tudi ar- 
hiv iz obdobja NOB, poudarila je potrebo po uskla- 
jenem strokovnem delu. šolanju arhivistov na naj- 
višji stopnji, nujnost zakonske ureditve arhivske 
službe, pisarniškega poslovanja, izločanja in spreje- 
manja gradiva v zgodovinske arhive ter zagotovitve 
dovolj velikih in ustreznih prostorov. Naglasila je 
tudi potrebo osveščanja o pomenu arhivskega gra- 
diva. 

Peto (3. povojno) zborovanje slovenskih zgodo- 
vinarjev, ki je bilo oktobra 194X v Miljah pri Novi 
(iorici47 je ponovno obravnavalo arhivsko proble- 
matiko. Poleg že obravnavanih, a še ne rešenih 
vprašanj, je razprava nakazala nove. Nekaj jih je 
povzročila tudi začasn auredba sprejeta marca I.I.. 
zlasti glede arhivov na terenu. 

V resolucijah s tega zborovanja udeleženci po- 
novno opozorc na potrebo ustanovitve arhivskega 
sveta in gradnje arhivskega poslopja. Poleg tega je 
nujno treba izdati zvezni in republiški arhivski za- 
kon. Z njim naj se ustanove po republikah historič- 
ni arhivi do leta 1941 in arhivi NOP in socialistič- 
ne graditve po letu l(>4l in »poleg njih naj bojo le 
še arhivi, ki imajo vse pogoje za delovanje. Uzako- 
ni naj se obveznost, da administracija izroča arhi- 
vom vse spise, ki jih ne rabi več. Uredi naj se polo- 
žaj delavcev v arhivih«. V resoluciji o kulturnih in- 
stitucijah je bila zahteva, naj se v Novi C lonci usta- 
novi muzej z arhivom. Na Okrajni m Mestni ljud- 
ski odbor v Novem mestu pa so zborovalci poslali 
poziv, naj urede prostor za arhiv in muzej. 

Arhivom na terenu je bila posvečena razprava 
na občnem zboru Zgodovinskega društva 20. febru- 
arja I949.4H Ob pregledu opravljenega dela v zvezi 
z arhivi je bilo rečeno, da je treba posvetili več po- 
zornosti podeželju in pomagali z delom m nasveti 
posameznikom, ki bi lahko sami reševali taka 
vprašanja kol so n.pr. odnos do arhivalij in muzea- 
lij. Opozorjeno je bilo. daje bil pri Zavodu za za- 
ščito spomenikov ustanovljen Odbor za zaščito ar- 
hivalij, ki naj bi mu zgodovinarji javljali, če bi bile 
kje arhivalije v nevarnsti in naj se tak organ za za- 
ščito arhivalij osnuje tudi pri ODAS. 

Delovanje društva je bilo v tistem času pomem- 
bno in nujno, saj so bile institucije, ki naj bi obrav- 
navale m reševale arhivsko problematiko organi- 
zacijsko slabe in kadrovsko šibke, ali jih ponekod 
sploh ni bilo. Društvo pa je evidentiralo problema- 
tiko, jo obravnavalo in iskalo rešitve in o vsem 
tekoče ¡n vztrajno obveščalo javnost m ustrezne or- 
gane. S tem je bistveno prispevalo, da se je stanje 
vendarle boljšalo. 

OPOMBE 

I. AS. Dr. Josip Mal -osebni fond, Škatla 4: — 2. AS. Fi- 
nančna direkcija-oddelek /a kataster; Arhiv Železniške- 
ga gospodarstva. Ljubljana; — 3. Arhiv Insumía /a no- 
vejšo zgodovino. NOB-C šk. 440. M. Oblak-Čarni - Oh 
dnevu arhivov. Arhivsko gradivo v Sloveniji po osvobo- 
ditvi, Ljubljana 1978, str. II; —4. Dr. I•'. Skerl - Znan- 
stveni institut, Zgodovinski časopis \l,\-\\. 
1965-1966. str.311-365; — 5. Odredba komande mesta 
Ljubljana št.l. z dne H), maja 1945 je med drugim dolo- 
čila, da je »sežiganje kakršnihkoli dokumentov ali dru- 
gačno uničevanje arhivov (je) prepovedano.« - Uradni 



91 

~5V«V     • « t 
I   IX   IMS 

Kealalja ta ugatavitav  '»•   -  in kulturne r.f;odiviieklb prad- 
aetih Sloveaije. 

V LJubljani die 29.aepteabra 1945 

Zipl ulk 

• lzroiltrl [»il»» federali*• zbir.ceatru. 

*).../_ ./...e .-.../..{.a Titilli.      .,,      A 
1) ".It Vodulaia,jr-daadtik.keBlBtJe,     •"•~ '>•?"'/: 
2) driStaae Mlkul.pradiednik zbiralnega ceatra, 
3) Žkedlar Cero.peilevodečl  tajalk tblr.centra, 
4) drrOrabelalk Ludvik,  tajalk koalalje,  zaplealkar. 

Kaalalje ta ugatavitav Skede aa kultura. - tgediviiaklh 
predmetih "levaalje  ( • tea zapiealku kratke:kealelIn Me da- 
ale]  opravljala palei? pepiaa.ugetevltve  la cenitve  škoda aa 
kulturaa - zgndoviaaklh  predaetlh  tudi  zavarovanja,zbiranja  la 
čuvanja kulturaa - rgedaviaaklb predaetaf. 

•• peeladnje anlog» Ja talea r. daa 24.5.1845 odka- 
zal  rblralaia ceatraa. 

V  aalalu uredba  i  dae 25.8.1945 ]a bll uataaevljea 
federala!  zbiralni  ceater t Ljubljani ia Je  bll  in njegtvega 
predaedalke laanejaa  tev.dr.otana Mlkuz,  ta peelavedicega taj- 
alka pa tev:Ciro Skedlar. 

••••..•     a  tea Urica 'ideraananu tblraliemu cejtru 
palle ravarevnajBitblraaJe ia cuvnaja kluturae -  rgedovlaaklh 
predaateT  • • ,  tea v  zvazl pdatepa: 

1) getevlaa dia 10•0.-- (  deiat  Head  ) 
2) iblrke llalla,aazvaae "  parafila-,kl  veebuje v 

glavaaa parafila pidrulalc.erpanev  la peellBlćeacev tealaije 
a ajlhevea pislivanju la e  stanju kulturaa - tgodivlniklh pred- 
metov la zbirk.   Zbirka ibiegn tek.it.  1 di  1 ». . 

3) prlpndajoil »ležal   taplaalk. 
4) ključe  tevarovanlh proatorev  la «aar  I a celjeke 

la aarihereka ekriiji  ipadejida kljuca hraalta podrulalci  v 
Cellu  la »arlloru  )i 
1>   1   •  etennvanju   dr :»nrol ta, 'rhni ka. 
2) Il  Stadtbuchhnltung «adivi)Ica, 
3) 2:   fraacllknaika knjlinlca.uabroväek  „rane, 
4) U    . -  .   . 
5) Il  Lovnln^rllevnlSkn 4/1. 
6) 2:  ritrita i rlnsklal   izkpainaal  • ebc.doan aa »rbolkl, 
7) Il  oaara i ae.üklal  knjlgnnl   la akupat:arblvan,Bab.bred.vaa 
8) Il  Hrovateva bll» St.24  • Badovljicl, 
9) Il  »rad Brda  pri  'ranju, 
ÌOJV:  "pektornkl, 
11)1>  aaalka tajlzaloi   I Knnnl ferial 

12) 1:  arblT 1• kartoteka združenih obila • fladorljicl, 
13) 3: grad Habab » Trzinu. 

14) Splelni  Inhibit (iterila •••• 1 - 230) ii iploSnl ikiblMt 
(Iterili ••• 1 - 458),kl  rudera peale obojna vritt.iataae nkupnn 
laat federalnega zbiralnega ceatre la KealBiJe  da likvidacije aledaje, 
ter eataae r ahraabl  kealalje      • zbirkama apadata dra vlažaa zapla- 
alka. I'o likvidaciji kealalje bi ta arbir prerzal FZC. 

15) Federalni zbiralci center prevzame aadalja • uparabe oaebnl 
auto Mercedes benz.ki ga Je doslej uporabljala koaislja.kl pa Je laat 
Müke Bina r Jariab la Je  •1 Konlaijl odkazaa od OZtŽ;  automobil aa 
aabaja r garail la pri •••••••• ni bil ogledan. 

16) Z autoBoblloa rred pravzeaa FZC pripadajoča dra toda za geT 
rlro la druge prltikllae 6 benclaaklh kant,rezervne pnevmatika,aJruau- 
lator itd. ' 

17) iutoaobll  bo lahko koalaija za svoje  aluibene potrebe  le na- 
dalja uporabljala. 

18)  bepojl 
oteka v univi 

lojliki  ae pri   tej  priliki nlao ogledali),la sicer:  blbll- 
erzitetnl  knjižnici   in depojl  umetnin  In drugih kulturno- 

atarl cukrarnl,deloma zgodovlnaklh predmetov v aaradnl gelerlll  ._     
t...   (pablltrc,alike,dve  prepregljr prostorih koaialje. 

19) Oatale pohištvo v uradnib proatorib koalalla  Je nartdma^iao- 
vlaa.lavlraJaCa It  iaovlae blvaega ltalljanakega kulturneaa laatitu- 
ta.kl  Jo Je upravljala akademija znanosti in ga Je l dogovoroa.kl  Je 
paavadeuea v tBplaalku t dae 21,aaja 1945  (imh.kaaiaije lt,198)lira- 
dlla v uporabi ekupne Zmamitveneau Institutu la kealaill.  i •  ba po- 
alavanja kaalslje  prenehala,bo  Isto pohlltvo uparabljala Faderalal 
zbiralni cantar. 

Federalni  zbiralal  center po svojih  zastepnlkih patrjuje, 
da Je  prejel tgeral  pod tek.It.1-13 odatopljeae  predmete,zlaatl  tudi 
gotovino v znesku dia 10.000.-(a beaedo:deaet tlaed dinarjev). 

S tea Je  aaatratl.da Je Federalal  zbiralal center prezzai 
vsa r-gerej  izročena au laovlao. 

^-. -    <¿ ••• ^•. ¿¿¿j L. •~•* ¿ 

7;\    •••] 

1 

^vUy 

^•• 
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lis! Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne 
vlade Slovenije 5/45; — 6. Ur.l. DFJ, 10 45: — 7. Slo- 
venski poročevalec, leto VI, izdaja na osvobojenem 
ozemlju, št. 3.27. januar 1945-Odlokje izšel skoraj me- 
sec dni pred odlokom NKO.I. Pri tem je šlo verjetno za 
hitrejšo pripravo in izid odloka. Dr. F Zwitter seje spo- 
minjal, da ¡c ideja za ta odlok prišla »z juga«; — 8. Raz- 
veljavljen ¡c bil z ukazom Prezidija ljudske skupščine št. 
59. ( Ir.l I RS 10/48; — 9. Sl.l.DFJ, 54/45: — H). Sl.l. 
1)1,1.XX'45;— H. Ur.l. SNOSin N VS. 37/45; — 12. A 
Zaletelj - Zgodovinski pregled zakonodaje o spomeni- 
škem varstvu in o arhivih, Arhivi III. 1-2- Ljubljana 
1980;— 13, Ur.l. LRS, 23/48;— 14. Vojna je prekinila 
kontinuiteto \ pripravah arhivske zakonodaje. Pred voj- 
no pripravljena in neizdana uredba o arhivih je posebej 
urejala vprašanja arhivov, med vojno in po vojni se zako- 
nodaja vrača k enotnim predpisom varstva za vse podro- 
čje dedišeine. — 15. Varstvo spomenikov, vestmk Zavo- 
da za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spo- 
meniko\ in prirodnih znamenitosti LRS (dalje: Varstvo 
spomenikov) l./l Ljubljana \ avgustu 1948, sir. 2;— lo. 
Arhiv Instituta za novejšo zgodovino - NOB-C .škatla 
499; — 17. AS komisija za ugotovitev škode na kultur- 
nozgodovinskih predmetih - lasc.8, (Obrazec za' P"Jav0 

škode na kulturnozgodovinskih predmetih). Dr. K Skei . 
osebni fond sk. 58; - IX. Sl.l. Dl J, 54/45; - 19. Ur.l, 
SNOS in NVS 33/45 Fond FZC verjetno m ohranjen, 
- 20. AS. Komisija za ugotovitev škode na kulturnozgo- 
dovinskih predmetih - fase. I, Primopredajni zapisnik z 
dne 29.9.1945; — 21. Na to gradivo in njegov pomen je 
opozoril dr. Josip Mal. direktor Narodnega muzeja. Ulej 
I' Ribnikar, dr. Josip Mal. njegovo delo v arhivu mi za 
razvoj arhivistike. Arhivi XI, Ljubljana 1988; — ^- >^- 

Zgodovinsko društvo za Slovenijo, škatla I, poročilo M. 
Golie, Ministrstvo za prosveto, spis 27452/1/47 / dne 
24. dec. 1947, Danes je v Arhivu Republike Slovenije 
207 fondov in /birk. ki so bili prevzeti od FZC; — 23. 
I:r.l. SNOS in NVS 1944-1945. 37/45, 22. september 
I94S- — 24. AS. Ministrstvo /a prosveto. spis št. 
6432'45. / dne 25.9.1945; — 25. AS. Dr. Josip Mal. 
osebni fonti, škatla X. Mnenje dr. .1. Mala je bilo. ila so ar- 
hivi znanstven ustanove. Glede odnosa med ahrivi in 
ustvarjalci pa je v pripombah zabeležil: »Vsa državna 
oblastva, kakor tudi vse nedržavne, verske, društvene m 
druge javne ustanove so dolžne varovati in imeti svoj 
arhiv v popolnem redu in skrbeti /a ohranitev 
svojih spisov, ki zanje predložijo ODAS še pregleden in- 
ventami zapisnik vseh aktov zgodovinskega značaja v 
svrlio izdelave arhivskega katastra. Ce se želijo oprostili 
le dolžnosti, morajo oddati svoje arhive ODAS-u.«: — 
26. Ur.l.SNOS in NVS 1944-1945, 50/45; — 27. AS. Mi- 
nistrstvo /a prosveto, spis I 1936/45; — 2X. AS. Fond Ar- 
hiva Slovenije spisi 1945-1947; — 29. AS. Matična knji- 
ga uslužbencev Arhiva; — 30. AS. Komisija /a upravo 
narodne imovine, fase. I. dopis prejel dne 31.10.1945; — 
31. AS. fond Arhiva Slovenije, spisi 1945-1947; — 32. 
AS. lomi Arhiva Slovenije, prav tam; — 33. AS. Dr, 
France Skerl, osebni fond. škatla 58; — 34. AS. Dr. frail- 
ee Škerl. osebni fond. škatla 58 - France Škerl. Poročilo o 
arhivskem gradivu za slovensko zgodovino v dobi narod- 
noosvobodilen borbe. Zgodovinski časopis 1947 str 
162-173; —35. Ur.l. LRS, 7/48; — 36. Uredba o ustano- 
vitvi Muzeja narodne osvoboditve. Ur.l.LRS 7/4X; — 37. 
Ur.l. FLRJ, 25/48. M. Verbič. O zavarovanju in hrambi 
naših arhivov. Varstvo spomenikov II. 1-2. junij 1949. 
sir. IX-19; — 38 Primerjaj: M. Golia, Arhivske zbirke v 
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Tolminskem okraju. Arhivist 1/3, Beograd 1951; — 39. 
AS. Fond Arhiva Slovenije, spisi 1945-1947: — 40. AS. 
Vlada LRS, lase. 16, M. Golia, Poročilo o arhivih za leto 
1949. Varstvo spomenikov 11/3-4, Ljubljana 1949. isti, O 
čiščenju in urejanju registratur. Varstvo spomenikov 
III/1-2. Ljubljana 1950. str. 69.; — 41. M. Verbič. Ob iz- 
daji zakona o državnih arhivih. Ljudska uprava 3/1950. 
št 5/6. str. 209-219; rokopis članka v AS, Dr. F Škerl. 
osebni fond. škatla 62. O ukrepanju ODAS v zvezi s temi 
uredbami glej še .1. Maček. Stanje in problemi arhivov v 
LR Sloveniji. Arhivist l/l, Beograd 1951. str. 39-41; 
— 42. AS. Dr. F. Škerl. osebni 1'ond, škatla 62: — 43. AS. 
Dr. F. Škerl. osebni fond. prav tam; — 44. AS. Dr. F. 
Škerl, osebni fond. prav tam: — 45. AS. Zgodovinsko 
društvo Slovenije, škatla 3, Dr. F. Škerl. osebni fond. 
škatla 58; — 46. AS, Zgodovinsko društvo Slovenije, 
prav tam: dr. F. Škerl. osebni Fond, prav tam; — 47. /\S. 
Zgodovinsko društvo Slovenije, prav tam; Dr. F. Škerl. 
osebni fond. prav tam: — 48.AS, Zgodovinsko društvo 
Slovenije, prav tam: Dr. F. Škerl. osebni fond. prav tam, 

ZUSAMMLNLASSLNG 

Archive in Slowenien in den Jahren 1945-195(1 
Marija ••••-• 'arm 

Naeh dem Kriegsende im Jahre 1945 wurde der Scha- 
den an den Archiven von tier Kommission für Schaden- 
einschätzung an tien kulturhistorischen Gegenständen 
festgestellt. Die Archive wurden vom Ledcralsanimel/cn- 
trum in Ljubljana und von den Kreiss;nnmel/etren in 
Maribor. Celje und Novo mesto gessammelt. Die Resti- 
tutionskommissionen ihrerseits haben aber die von den 
Okupatoren abgeholten Archive im Ausland gesucht und 
sie dorther zurückgebracht. Im Oktober 1945 wurde aus 
dem Staatarchiv beim Nationalmuseum in Ljubljana das 
Zentralstaatsarchiv gegründet, das das gesammelte Arch- 
ivgut übernommen hal. Das Archivgut betreffs ties 
Volksbefreiungskampfes wurde jedoch vom Archiv des 
Wissenschaftlichen Instituts, das im Jänner 1944 im bef- 
reiten (iebiet gegründet worden war. gesammelt. Die 
Archivproblematik wurde von dem Historichen Verein 
und seiner Archivsektion begleitet, die die Öffentlichkeit 
und entsprechende Organe auf die Probleme hingewiesen 
hai vor allem auf die Archivalienvernichtung und Raum- 
not des Zentralstaatsarchivs Slowenien. 

Die Kultur- und Naturerbe shützendc Gesetze haben 
die Archive nicht befriedigend bewahrt, darum wurde im 
Jahre 1948 die Verordnung zur vorläufigen Archivever- 
sicherung gafaßt und im jähre 1950 das Allgemeine 
Archivgesetz verabschiedet. 

Pristojnost sodišč in kazenski postopek na 
prvi stopnji od leta 1874 do 1930 
Jelka Melik 

Kazensko  formalno  pravo tvorijo določbe,  ki 
urejajo razmerja med državo in kršilci njenih do- 
ločb, vsebovanih v splošnem kazenskem zakoniku 
in  stranskih   kazenskih  zakonih  (kazensko-mate- 
rialno  pravo).   Določajo torej  pristojnost  in  po- 
stopek tistih državnih organov (sodnih), ki odkriva- 
jo kazniva dejanja in njihove storilce, ugotavljajo 
njihovo krivdo in jim prisojajo kazen. Kazensko 
sodstvo izvajajo predvsem  redna sodišča splošne 
pristojnosti, ki praviloma odločajo o vseh kazen- 
skih zadevah, razen kadar so posamezne zadeve z 
zakonom posebej izvzete iz. njihovega delovnega 
področja ter specializirana ali posebna redna sodiš- 
ča, ki pa, ravno narobe , sodijo le o posebej določe- 
nih skupinah kazenskih zadev. Taka posebna so- 
dišča so na primer vojaška sodišča. V tem prispev- 
ku se bomo mejili na kazensko sodstvo, ki so ga iz- 
vajala redna sodišča splošne pristojnosti  na prvi 
stopnji v letih 1874 do 1930, in sicer z vidika po- 
treb arhivistov, ki bodo urejali arhivsko gradivo 
pravosodnih organov ter uporabnikov tega gradiva. 

Kazensko-procesno ali  formalno pravo je bilo 
vsebovano v Kazensko-pravdnem redu iz. 2.3. maja 
187.3 '   in kasnejših novelah, kazensko-materialno 
pravo pa v  Kazenskem zakonu o hudodelstvih, 
pregreških  in  prestopkih  iz  27.  maja   I8522  kol 

splošnem kazenskem zakoniku 1er v nekaj stran- 
skih kazenskih zakonih m njihovih kasnejših 
spremembah. Kazniva dejanja so se. kol je bilo raz- 
vidno že iz naslova splošnega kazenskega zakona, 
delila v tri skupine, od katerih so bila hudodelstva 
najtežja. V kazenskih zadevah so sodila': 

okrajna sodišča 
sodni dvori ali zborna sodišča prve stopnje 
porote ali porotna sodišča 
sodni dvori ali zborna sodišča druge stopnje 
vrhovni sodni dvor kot kasaeijsko sodišče.'4 

Okrajna sodišča so opravljala' kazenski poslopck 
pri prestopkih, kjer je sodil sodnik posameznik in 
sodelovala pri preiskavah glede hudodelstev in pre- 
greškov. Zborna sodišča prve stopnje so delovala 
kot preiskovalna sodišča, kot svetovalstvene zbor- 
nice v uvodnih poizvedbah m preiskavah   kot so- 
deča sodišča ter kot prizivna sodišča, torej kot so- 
dišča druge stopnje glede prestopkov. Pri' vsakem 
zbornem sodišču prve stopnje je bil postavljen eden 
ah več preiskovalnih sodnikov, ki so opravljali pra- 
viloma preiskavo pri vseh hudodelstvih in pregre- 
ških. Prav tako je bil pri sodnem dvom prve stop- 
nje tudi oddelek, imenovan »svetovalstvena zbor- 
nica«. Njena naloga je bila nadzor nad vsem, pre- 
iskavam, m poizvedbami, za katere je bilo sodišče 
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pristojno, lahko pa je na predlog obtožbe celo po- 
verila posamezna dejanja ali celotno uvodno poiz- 
vedbo in preiskavo okrajnemu sodišču. Osrednje 
delo /bornih sodišč prve stopnje je bilo vodenje 
glavne obravnave in sklepanje sodbe pri vseh hu- 
dodelstvih in pregreških, ki niso spadali pred po- 
rote ter obravnavanje in odločanje o pravnih sred- 
stvih /oper razsodbe in odredbe okrajnih sodišč pri 
sojenju prestopkov. Porotna sodišča so opravljala 
glavno obravnavo in razsodbo pri vseh hudodel- 
stvih in pregreških. storjenih v tisku ter pri vseh 
hudodelstvih, /a katera je bila zagrožena kazen nad 
pet let ječe. ali kadar je bila v obtožnici zaradi po- 
sebno težke oblike kaznivega dejanja predlagana 
kazen ječe nad pet let. 

Zaradi tistih kaznivih dejanj, kjer porote po 
/gornjih določilih niso bile pristojne, sodišče ni 
smelo nikogar obsoditi na več kot pet let ječe. Med 
prvo svetovno vojno je bilo poslovanje porote 
ukinjeno, leta IMI 9 v Sloveniji /opet v/postavlje- 
no, kmalu po Vidovdanski ustavi ukinjeno /a ti- 
skovne delikte. 

/borna sodišča piv • stopnje so bila okrožna in 
deželna sodišča, /borna sodišča druge stopnje so 
odločala o pritožbah /oper sklepe svetovalne zbor- 
nice, o ugovorih /oper obtožnice in o pn/ivih. 
Imela so tudi nadzor nad delovanjem kazenskih so- 
dišč v svojem okolišu. Taka sodišča so bila višja so- 
dišča. Vrhovno sodišče je odločalo kot kasacijsko 
sodišče o vseh pritožbah /aradi ničnosti (ničnosti 
pritožb). 

io. o čemer smo govorili v /gornjih vrsticah, 
imenujemo stvarno pristojnost sodišč. Ta pravila 
nam v konkretnem primeru povedo, katera vrsta 
sodišča je, kadar je bilo storjeno določeno kaznivo 
dejanje, i/vedla kazenski postopek. Kadar je bila 
ena oseba obdolžena več kaznivih dejanj, ali kadar 
seje enega kaznivega dejanja udeležilo več oseb. je 
bilo treba praviloma ka/enski postopek /oper v se- 
te osebe in dejanja izvesti pri istem sodišču in izreči 
eno sodbo. Pristojno je bilo listo sodišče, ki je bilo 
pristojno /a najtežje kaznivo dejanje. Kadar so bili 
na primer med storjenimi delikti pregreški in pre- 
stopki, je Sodilo /borno sodišče prve Stopnje, kadar 
so bila to hudodelstva in pregreški, paje sodila po- 
rota, če je bila pristojna vsaj /a enega ¡zmed 
hudodelstev.^ 

Poznamo še eno vrsto pristojnosti - krajevno. 
Pravila, ki jo določajo, nam povedo, katero od isto- 
vrstnih sodišč bo sodilo v nekem kazenskem pri- 
meru. Praviloma je bilo pristojno tisto sodišče, na 
katerega območju je bilo kaznivo dejanje strojeno, 
m če je bilo storjeno na območju več sodišč, tisto, 
ki je prvo začelo postopek/' V primeru spora o 
Pristojnosti med več okrajnimi sodišči je odločila 
svetovalna zbornica /bornega sodišča prve stopnje. 
Kadar okrajna sodišča, med katerimi je prišlo tlo 
spora, niso spadala pod isto /borno sodišče prve 
stopnje, je razsojalo /borno sodišče druge stopnje. 
Pri sporu o pristojnosti med /bornimi sodišči prve 
stopnje, ki niso spallala poti isto /borno sodišče 
druge stopnje in med sodnimi dvori druge stopnje. 
J<- odločilo kasacijsko sodišče in proti njegovim od- 
ločbam ni bilo pritožbe.7 

Kazniva dejanja so se. tako kot danes, preganjala 

bodisi po uradni dolžnosti bodisi na zahtevo oško- 
dovanca kot zasebnega tožilca. V prvem primeru je 
interese države zastopal poseben organ - državni 
pravdnik.8 Postavljen je bil pri vsakem zbornem 
sodišču prve stopnje, pri vsakem zbornem sodišču 
druge stopnje višji državni pravdnik in pri vrhov- 
nem sodišču generalni prokurator oziroma vrhovni 
državni odvetnik. Vsi so imeli namestnike, ki so 
lahko opravljali vsa dejanja, ki jih je bil po zakonu 
upravičen opraviti državni pravdnik. Državni 
pravdniki pri /bornih sodiščih prve stopnje so bili 
neposredno podrejeni višjim državnim pravdni- 
kom. ti pa. kakor tudi generalni prokurator oziro- 
ma vrhovni državni odvetnik, ministru /a pravoso- 
dje. Mili pa so neodvisni od sodišč, pri katerih so 
bili postavljeni. Imeli so pravico vpogleda v kazen- 
ske spise in pravico nadzora kazenskega postopka. 
Svoje predloge so podajali ustno ali pismeno, o 
njih pa seje sodišče izrekalo s sklepom ali naredbo. 
Praviloma so bili lahko prisotni pri posvetovanju 
sodišča, ne pa tudi pri glasovanju in sklepanju. Ka- 
dar se je kaznivo dejanje uradno preganjalo, se je 
oškodovanec zaradi svojih zasebnopravnih zahtev- 
kov pridružil kazenskemu postopku kot zasebni 
udeleženec. 

V nadaljevanju si bomo ogledali kazenske po- 
stopke na prvi stopnji pred: 1. zbornimi sodišči 
prve stopnje. 2. porotnimi sodišči m 3. okrajnimi 
sodišči. Gradivo teh sodišč tvori namreč glavnino 
sodnega arhivskega gradiva v naših arhivih. 

I. Ovadbe hudodelstev in pregreškov. ki so se 
preganjali po uradni dolžnosti, so se posredno ali 
neposredno podale državnemu pravilniku.'' I.c-ta 
je nato po preiskovalnem sodniku, okrajnem sodiš- 
ču ali varnostnih organih, kadar se mu je /tlelo po- 
trebno, opravil uvodne poizvedbe. Kasneje je pre- 
gledal ovadbo in morebitne spise uradnih poizvedb 
in se odloČil, ali bo sprožil ka/enski postopek ali 
ne. Kadar se je odloČil /a prvo možnost, je podal 
predlog /a izvedbo uvodne preiskave, ali pa je kar 
takoj vložil obtožnico. V drugem primeru je ovad- 
bo zavrnil in ustavil uvodne poizvedbe. Namen 
uvodne preiskave, če se povrnemo k prvemu pri- 
meru, je bil zbrali kar največ podatkov o storjenem 
kaznivem dejanju, ki so bili potrebni za odločitev, 
ali kazenski postopek ustaviti ali nadaljevati. Pre- 
iskava je bila obvezna le pn hudodelstvih, ki so 
spallala prêt! poroto in pri kazenskem postopku 
proti odsotnemu storilcu. V vseh ostalih primerih 
seje državni pravdnik oziroma zasebni tožilec sam 
odloČil, ali bo preiskavo predlagal ali ne. Preiskavo 
¡C opravljal pravi lomo preiskovalni sodnik sam. 
neposredno, lahko paje zaprosil za pomoč okrajno 
sodišče, kadar se je seveda odločil, tla jo bo sploh 
opravil. O poteku preiskave je obveščal svetovalno 
zbornico, ki je v nejasnih situacijah lahko tudi od- 
ločila namesto njega. Uvodna preiskava seje kon- 
čala na dva načina: bila je ustavljena ali končana. 
V prvem primeru m bila izvedena tli» konca, ker je 
ali državni pravilnik ali zasebni tožilec odstopil od 
pregona in jo je ustavil / ukazom preiskovalni sod- 
nik, lahko pa tudi svetovalna zbornica ali sodni 
zbor druge stopnje. Uvodna preiskava seje konča- 
la, koje bilo mogoče na podlagi podatkov, ki so se 
zbrali, razpisali glavno obravnavo. Državni pravd- 
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nik ali zasebni tožilec sta, če sta želela nadaljevati 
postopek, vložila obtožnico. Le-ta je morala vsebo- 
vati predvsem podatke o obdolžencu in kaznivem 
dejanju, kratko, a izčrpno utemeljitev z. vsemi dej- 
stvi, ki so se pokazala v ovadbi, spisih uvodnih po- 
izvedb in uvodne preiskave ter spisek prič. izve- 
dencev in drugih dokazil, ki se jih bo zastopnik ob- 
tožbe poslužil na glavni obravnavi. Obtožnico je 
bilo potrebno vložiti pri sodniku, kije vodil uvod- 
no preiskavo, če pa lc-te ni bilo. pri predsedniku 
svetovalne zbornice. Obodolžcnec je lahko podal 
ugovor zoper obtožnico. O njem je. na nejavni 
seji. odločilo zborno sodišče druge stopnje in sicer, 
da je obtožba neutemeljena in se postopek ustavi 
ali pa, daje obtožba upravičena in se postopek na- 
daljuje. 

Preden začnemo z opisom glavne obravnave še 
nekaj besed o storilcu kaznivega dejanja. I() Osebo, 
ki je bila osumljena, da je storila kaznivo dejanje, 
se je štelo za obdolženca šele takrat, ko se je vložila 
obtožnica ali ko je bil izdan predlog za začetek 
uvodne preiskave, za obtoženca pa takrat, ko seje 
odredila glavna obravnava. Obdolženec je imel 
lahko zagovornika ves čas. koje tekel kazenski po- 
stopek. Kadar obdolženec zaradi slabih premoženj- 
skih razmer ni mogel sam najeti zagovornika, mu 
je sodišče na njegovo prošnjo dodelilo »zagovorni- 
ka ubozih«. /a glavno obravnavo pred poroto je 
bil zagovornik obvezen in gaje sodišče obtožencu, 
ki ga ni želel, postavilo po uradni dolžnosti. Mla- 
doletniku ali osebi pod varstvom ali skrbništvom je 
lahko oče. varuh ali skrbnik postavil zagovornika 
proti njegovi volji. 

C i lavna obravnava je bila javna, kar je pomenilo, 
da se je razprave v sodni dvorani lahko udeležil 
vsak in prav tako. da seje o poteku glavne obrav- 
nave smelo govoriti in pisati. Izjemoma je sodišče 
lahko izključilo javnost, predvsem zaradi zaščite 
morale in javnega reda. (¡lavna obravnava seje za- 
čela, koje zapisnikar »oklical zadevo«. Predsednik 
sodnega senata, ki je vodil glavno obravnavo, je iz- 
prašal obtoženca o osebnih podatkih in ga opozo- 
ril, naj pozorno posluša obtožnico in pazljivo 
spremlja potek obravnave. Nato so po imenu klica- 
li priče in izvedence, jih opozorili na »svetost« pri- 
sege in jih po opravljeni prisegi napotili v posebno 
sobo. Sledilo je branje obtožnice, zaslišanje obto- 
ženca in dokazovanje. Priče in izvedence je pred- 
sednik zasliševal praviloma posamič v prisotnosti 
obtoženca, kadar pa so se njihove izpovedi med se- 
boj razlikovale, jih je lahko soočil. Po vsakem za- 
slišanju je predsednik vprašal obtoženca, ali ima na 
njihove izpovedi kakšne pripombe. Tudi drugi čla- 
ni sodnega senata, tožilec, obtoženec, zasebni ude- 
leženec ter njihovi zastopniki so lahko, z dovolje- 
njem predsednika, postavljali zaslišanim pričam in 
izvedencem vprašanja. Razen zaslišanja prič in iz- 
vedencev so se izvedli še morebitni realni dokazi. 
Dokazovanju so sledili končni govori strank. Prvi 
je dobil besedo tožilec, kije povzel uspehe dokazo- 
vanja in podal predloge o krivdi obtoženega in o 
kazenskih določilih, ki naj bi se uporabili. Zatem 
sta dobila besedo obtoženec in njegov zagovornik, 
ki sta odgovorila tožilcu. Replika na obrambo je 
bila dovoljena tožilcu, nanjo pa replika obtožencu 

in zagovorniku. 
Po izjavi predsednika, daje obravnava končana, 

seje senat umaknil v poseben prostor na posveto- 
vanje, katerega cilj je bila sodba. Sodišče je upošte- 
valo le dokaze, izvedene na glavni obravnavi in je 
razsodilo po svobodnem preudarku. Izreklo je svo- 
jo nepristranskost, obtoženca oprostilo obtožbe ali 
pa ga spoznalo za krivega. Predsednik je nato javno 
razglasil sodbo in poučil obtoženca o pravnih sred- 
stvih, ki jih je zoper sodbo lahko uporabil. V treh 
dneh po razglasitvi je bilo potrebno sodbo tudi pis- 
meno izdelati. Obsegati je morala: I. naslov sodiš- 
ča, imena prisotnih članov, ime tožilca in zasebne- 
ga udeleženca; 2. osebne podatke obtoženca in ime 
njegovega zagovornika; 3. dan. ko se je odredila 
glavna obravnava, in bistveno vsebino obtožnice; 
4. dan glavne obravnave in sodbe; 5. končne pred- 
loge tožilca in zasebnega udeleženca; 6. odločbo o 
vprašanju, ali je obloženi kriv in v primeru obsod- 
be še: a) zaradi katerega dejanja ga je sodišče spo- 
znalo za krivega ter navedbo okoliščin, od katerih 
je odvisna uporaba posamezne določbe kazenskega 
zakona, h) pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja 
glede na dejstva, ki so se smatrala za dokazana ¡n 
zaradi katerih je bil obtoženec spoznan za krivega, 
c) kazen, na katero je bil obtoženec obsojen, č) 
uporabljena določila kazenskega zakona in d) odlo- 
čitev o zahtevani odškodnini in pravdnih stroških 
in 7. razloge, kjer je moralo sodišče obrazložiti vsa- 
ko posamezno točko sodbe. 

S sodbo seje kazenski postopek na prvi stopnji 
končal. 

2. Zakon je pri kazenskem pravosodju uveljavil 
načelo obvezne udeležbe laikov, katerega posledica 
so bila porotna sodišča.1 ' 

Na vsakem zbornem sodišču prve stopnje so po- 
rotna sodišča redno zasedala vsake tri mesece, in si- 
cer pri sodiščih, ki so spadala pod isto zborno so- 
dišče druge stopnje po vrstnem redu. ki mu jih je 
le-to določilo. V mestih, če seje predsedniku zbor- 
nega sodišča druge stopnje zdelo potrebno, so bile 
seje lahko vsaka dva meseca. Razen redkih zase- 
danj porotnega sodišča so se. kadar je bilo to po- 
trebno zaradi števila ali pomembnosti obtožb, 
odrejala tudi izredna zasedanja. 

Vsako porotno sodišče je bilo sestavljeno iz treh 
sodnikov ¡n zapisnikarja, ki so tvorili »sodni dvor« 
ter iz dvanajstih porotnikov, ki so sestavljali tako 
imenovano »porotniško klop«. 

Predsednika senata je imenoval predsednik zbor- 
nega sodišča druge stopnje, praviloma predsednika 
tistega zbornega sodišča prve stopnje, pri katerem 
naj bi potekala porotna seja. Ostale člane je imeno- 
val predsednik zbornega sodišča prve stopnje iz- 
med članov tega sodišča ali izmed okrajnih sodni- 
kov. 

Postopek pred porotnim sodiščem so urejale določ- 
be posebnega poglavja zakona, kadar pa posebnih 
določil na tem mestu ni bilo, so veljala pravila že 
opisanega postopka pred zbornimi sodišči prve 
stopnje. 

Glavna obravnava seje pričela z razglasitvijo za- 
deve. Predsednik sodnega dvora je postavil obto- 
žencu splošna vprašanja in zaprisegel porotnike. 
Po končanem dokazovanju je postavil predsednik. 
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po predhodnem posvetovanju s sodnim dvorom, 
vprašanja porotnikom o krivdi obtoženca. Stranke 
so imele pravico predlagati spremembo vprašanj in 
sodni dvor je o predlogih razsodil takoj. Vprašanja 
so morala biti sestavljena tako. da so porotniki na- 
nja odgovarjali /, da ali ne. Sledili so govori strank. 
ki so obsegali le vprašanja krivde. Predsednik je 
nato sklenil obravnavo in v kratki obrazložitvi po- 
vzel njene izsledke ter naštel dokaze, ki so govorili 
obtožencu v priti in one. ki so govorili zoper njega, 
ne da bi razodel svoje mnenje o zadevi, razložil po- 
rotnikom znake kaznivega dejanja ter pomen izra- 
zov, ki se nahajajo v vprašanjih in jih opomnil na 
njihove dolžnosti. Porotniki so z napisanimi vpra- 
šanji otišli v posvetovalnico. Po končanem posve- 
tovanju in glasovanju so se porotniki vrnili v dvo- 
rano, kjer je njihov predsednik prebral odgovore in 
izročil senatu zapisnik o posvetovanju, kadar je 
porota izrekla, tla je obtoženec kriv in so bili vsi 
člani sodnega dvora soglasni, tla so se porotniki pri 
tem izreku motili, je odločil, da se razsodba odloži 
do prve prihodnje porotne seje in zadeva odkaže 
preti drugo poroto. Kadar je porota izrekla, tla ob- 
toženec ni kriv, je izdal porotni sodni dvor sodbo, 
s katero je bil obtoženec oproščen tožbe. V primeru 
pa. kt> je porota izrekla, tla je obtoženec kriv. so 
sledili govori strank, ki so se predvsem tikali kazni. 
Sodni dvor se je nato umaknil na posvetovanje in 
je nato prisodil primerno kazen. Sodba seje razgla- 
sila na javni seji. 

3. Tudi postopek pri prestopkih, kije tekel preti 
okrajnimi sodišči, so urejala določila posebnega 
poglavja Kazenskopravdnega reda. tudi tu so subsi- 
diarno veljala določila postopka preti zbornimi so- 
dišči prve stopnje, sicer pa je bil postopek pred 
temi sodišči enostavnejši in sodil je en sam sodnik. 

Državni pravilnik tu ni bil udeležen neposredno. 
Njegovo tlelo so opravljali organi, določeni s po- 
sebnim ukazom in v tej Funkciji podrejeni držav- 
nemu pravdniku tistega zbornega sodišča prve 
stopnje, pod katerega okoliš so spadali. Kazenski 
postopek seje pričel z ustnim ali pismenim predlo- 
gom za zakonito kaznovanje, ki ga je podal urad- 
nik, ki je bil postavljen za opravljanje del državne- 
ga pravilnika in kadar ni želel preganjati določene- 
ga prestopka - zasebni udeleženec. Okrajni sodnik 
je praviloma odredil glavno obravnavi) takoj, ko so 
se opravile uvodne poizvedbe, ki so se mu zdele 
Potrebne. Prave uvodne preiskave ni bilo. Glavna 
obravnava seje začela z obrazložitvijo obtožbe, sle- 
dilo je zaslišanje obdolženca, izvedba dokazov. 
predlogi tožilca m zasebnega udeleženca in kon- 

čno odgovor obdolženca in njegovega zagovornika. 
Po končani obravnavi je okrajni sodnik takoj raz- 
glasil sodbo z bistvenimi razlogi in jo pristavil ali 
priložil zapisniku o glavni obravnavi. Izrek sodbe 
je izjemoma odložil na naslednji dan. 

Zakon je za manjše prestopke omogočal še krajši 
in enostavnejši postopek s kazenskim mandatom. 
Sodnik je v tem primeru lahko, s kazenskim man- 
datom brez poprejšnjega postopka, storilcu pre- 
stopka določil kazen, vendar le do tri dni zapora ali 
manjšo denarno kazen. V primeru ugovora pa je 
stekel reden postopek. 

I/ opisanih kazenskih postopkov je razvidno, ka- 
teri dokumenti so v zvezi z njimi nastajali. Vlagali 
so se. m se tudi danes, v posebne ovoje, ki imajo na 
zunanji strani označen naslov sodišča, ime in pri- 
imek obdolženca ter navedbo kaznivega dejanja. 
Vsi dokumenti skupaj tvorijo sodni spis in predstav- 
ljajo zelo občutljivo celoto. Mnogokrat en sam iz- 
gubljen ali namerno izločen list povzroči, da izgubi 
vrednost ves sodni spis. 

OPOMBE 
I. Državni zakonik, 1873,št. 119; — 2. Državni zakonik. 
1X52. št. 117; — 3. Kazcnskopravdni red M-1 7. v nadalje- 
vanju K.p.r.; — 4. V času od 14.11.1918 do 28.11.1919 
sta bili le dve sodni stopnji; — 5. K.p.r.. 56; — 6. K.p.r.; 
51; — 7. K.p.r.. 64; — 8. K.p.r.. 24-37; — 9. K.p.r.. 
X4-296; — K). K.p.r.. 38-41; — 1 1. K.p.r.. 247-351; — 
12. K.p.r.. 447-4X2. 

/t SAMMHNI ASSUMO 

Die Gerichtszuständigkeit und Strafverfahren nul erster 
Stufe in den Jahren 1X74-19.30 
Jelka \Ilii• 

Die Stafgcrichtsbarkcil wird und wurde in der Vergan- 
genheil vor allem von regulären Gerichten mit allge 
meiner Zuständigkeit ausgeübt, tue m tier Regel ent- 
scheiden   und   haben   über   alle   Strafangelegenheiten 
entschieden, außer wenn einzelne Angelegenheiten mit 
dem (ieselz besonders aus ihrem Arbeitskreis ausgenom- 
men werden. Die Zuständigkeiten und das Verfahren 
seitens regulärer Gerichte werden vom Strafverfahrens- 
recht bestimmt. Unsere reguläre Gerichte mit allge- 
meiner Zuständigkeil wirkten sehr lang - von 1X74 bis 
1430 - gemäß tier Strafverfahrensordnung vom 23. Mai 
1X73. ITS! tías Strafvcrtälircnskennen ermöglicht uns, die 
Ucilcutung von einzelnen ( ieriehlstlokumenten und ihrer 
( lesamtheil /u verstehen, 

Gradivo Kranjskega deželnega odbora in 
leto 1918 
•Vaso Serše 

V drugi polovici 19. stoletja so avstrijske dežele. 
med njimi tudi Kranjska, dobile s februarskim pa- 
tentom  1X6 1 ponovno svojo avtonomijo. Deželno 

samoupravo sta predstavljala deželni zbor in od- 
bor.Njuno organizacijo in delo sta določala deželni 
red in deželnozborski volilni red. Leta 1914 nasto- 



pi /aradi vojne izredno stanje tudi na področju de- 
želne samouprave. Deželni zbor se ni več sestajal. / 
delom je nadaljeval zgolj deželni odbor, ki se je se- 
stajal na sejah, kjer je v imenu zbora sprejemal za- 
časne sklepe. I.e-ti so bili sprejeti v okviru že prej 
izdanih zakonov, vendar s pridržkom, da jih bo na- 
knadno potrdil zbor. Kljub vojnim razmeram je 
dežela skrbela za vzdrževanje deželnih prometnic, 
kakor tudi za gospodarske, dobrodelne in učne za- 
vode, kar paje bilo v največji meri odvisno od raz- 
položljivega denarja. Deželni odbor se je poslednjič 
sestal 22. oktobra I9181, ko mu je predsedoval za- 
dnji deželni glavar dr. Ivan Šušteršič. Prisotnim od- 
bornikom je naznanil, da bo deželni odbor primo- 
ran še nadalje opravljati tekoče zadolžitve, vendar 
strogo objektivno, brez vsake politične barve. Od- 
bor v tisti situaciji ni mogel izvršiti nobenega poli- 
tičnega dejanja več. Odborniki so pozdravili pro- 
glas Narodnega sveta z dne 19. oktobra 191 X. Pred- 
sedstvo narodne vlade SI IS je 14. novembra 1918 
izdalo odredbo o razpustitvi deželnega odbora- in 
obenem imenovalo člane komisije za začasno vod- 
stvo in ukinitev deželne uprave; ti so bili načelnik 
tir. Karel Triler, namestnik - nadravnatelj deželnih 
uradov Matija /amida ter člani dr. Fran Novak. 
Bogomil Remec in dr. Ivan Ogrin. Dodatno pa sta 
bila imenovana 31. decembra istega leta še dr. Mi- 
lan Korun in Ivan Kocmur. 

Vse zadeve deželnega odbora so bile prenesene 
na pristojne oddelke narodne vlade, komisija pa je 
opravljala le še ukinitev deželne uprave in vodila 
upravo deželne imovine. Vsi deželni uradi so ostali 
v bistvu še nadalje v svoji funkciji, kar je razvidno 
iz ohranjenega gradiva in spisovnih evidenc. Z 
uredbo 1. aprila 1920 (Ur. L. 163) deželne vlade je 
bila ustanovljena komisija za upravo kranjske de- 
želne imovine v Ljubljani. Predvidena je bila za 
oskrbovanje in ukinitev imovine bivše vojvodine 
Kranjske. Vrhovno nadzorstvo nad komisijo je 
imel predsednik deželne vlade, sicer paje odločala 
o vseh zadevah samostojno. Njeni člani so bili: 
načelnik dr. Vinko (iregorič, prof. Josip Breznik. 
Ivan Kocijan. Ivan Ogrin. Ivan Stanovnik, višji 
ravnatelj Matija /amida in zapisnikar M. (erne. 

Namen referata je delen prikaz delovanja dežel- 
nega odbora v letu 1918. Na podlagi ohranjenih za- 
pisnikov sej in gradiva njegovo delovanje razvrsti- 
mo na posamezna področja: 
1. politična problematika 
2. socialna problematika 
3. imovinska problematika 

ad I/ Politična problematika 
lirez dvoma je bilo leto 1918 odločilnega pome- 

na za nadaljno usodo slovenskega naroda, (lani 
kranjskega deželnega odbora so sprejeli sklep, da se 
ne strinjajo z. delovnajcm dr. Antcja Trumbiča. Naj 
citiram njihovo stališče, izrečeno na seji odbora 19. 
junija 1918: »Prebivalstvo Kranjske dežele želi. 
da se čimprej povrne mir in išče svojo srečno bo- 
dočnost slejkoprej edino pod žezlom prejasne habs- 
burško-lotarinške dinastije. S tistimi pa. ki so v 
najhujšem času zbežali iz domovine, da spletkari jo 
s sovražniki našega cesarstva in podaljšujejo voj- 
sko, noče Kranjska nobenega stika in se jih z. ogor- 

čenjem otresa kot največjih škodljivcev naroda«\ 
Bilo je izredno glasovanje, pri katerem so vsi od- 
borniki glasovali za resolucijo, le dr. Karol Triller 
se je vzdržal, ker še ni bila vstavljena izjava dežel 
za majniško deklaracijo. 

Vsem županstvom je odbor poslal okrožnico z 
omenjenim sklepom in ukazom, da se občine po- 
korijo političnim stališčem odbora. Na okrožnico 
21. junija I9I84 je deželni odbor dobil od velike 
večine kranjskih občin izjave, v katerih so obsojale 
početje veleizdajalca dr. Antcja Trumbiča 1er izra- 
žale neomajano zvestobo prejasni hiši Habsburški, 
hkrati pa velika večina občin izjavlja željo po ures- 
ničevanju Jugoslovanske majniške deklaracije. 
Kljub opozorilom so nekatere občine nasedle »agi- 
taciji« in niso dale izjave zoper dr. A. Trumbiča, 
nekatere pa so izjavile, da jim početje A. Trumbiča 
ni znano. Deželni odbor pa niti najmanj ni dvomil, 
da je ljudstvo kranjske dežele zvesto svojemu vla- 
darju, zato je izdal še dve okrožnici (3.7.1918) št. 
75795 in 75X0'' in z njima znova pozval občine k 
odločitvi. Končno so se ukazu pokorila vsa župan- 
stva, razen občin Brusnica in Kropa. Namestnik 
deželnega glavarja dr. Evgen lampe pa je predla- 
gal razpust teh dveh občin.7 

/atinja seja deželnega odbora je bila 22. oktobra 
1918,x začetek seje je bil ob 3. uri popoldne, nav- 
zoči pa so bili: predsednik deželni glavar tir. Ivan 
Šušteršič. odborniki tir. Evgen Lampe, dr. Vladi- 
slav Pegan, tli. Karol Triller in tli. Ivan /ajee ter 
zapisnikar pisarniški nadoficial Ivan Sotelšek. De- 
želni glavarje odprl sejo z besedami: »Odkar sem 
zadnjikrat imel čast predsedovati seji deželnega od- 
bora so se odigrali veliki zgodovinski dogodki, ki so 
ustvarili popolnoma novo situacijo. S to situacijo 
mora računati tudi kranjski deželni odbor in iz nje 
izvajati realno-politične posledice. Deželni odbor 
je politična korporacija, ker je izšel iz političnih 
volitev. 

V današnji situaciji, kije prehodnega značaja, ne 
more izvršiti nobenega političnega čina več, izv- 
z.emši jednega samega: tla pozdravi proglas Narod- 
nega Vjcča SUS z dne 19. oktobra 1918. izražajoč 
nado, tla se v dvanajsti uri doseže sporazum meti 
narodom in našim vladarjem. Prvo je naša narod- 
na, drugo naša dinastična dolžnost. 

V ostalem pa se ima deželni otlbor odslej smatra- 
ti le še kot neke vrste negotiorum gestor. Opravljati 
ima tekoče posle strogo objektivno, brez vsake po- 
litične barve, varovati v svojem ustavnem delokro- 
gu interese dežele in vsega njenega prebivalstva, 
hraniti deželno imetje in vse pripravili, da izroči 
svoje posle bodoči legitimni oblasti. 

ad2/ Socialna problematika 
Glavne oblike socialnega skrbstva med vojno so 

bile razne podpore, ki so jih prejemali posamezniki 
ali družine zaradi obubožanosti, bolezni, pogina ži- 
vine, požara in potresa (Krško). Zaradi obsežnih 
vojaških akcij in rekvizicij kmečkih zalog hrane je 
bila dežela gospodarski) tako izčrpana, tla je bil otl- 
bor primoran odobriti kredit aprov izacijskim od- 
borom za nakup hrane revnim slojem. Leta 1917 
so pod vodstvom deželnega odbora po celi deželi 
ustanovili aprov izacijske odbore.   Te odbore je tie- 
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žclni odbor podpiral iz deželnih sredstev. 
Deželni odbor je na seji dne 10. oktobra 1(•7'' 

sklenil, da se uvede deželna aprovizacija za nepre- 
možne sloje v celi deželi. V ta namen se pod vod- 
stvom deželnega odbora ustanove po celi deželi 
aprovizacijski odbori za cele sodne okraje, dekani- 
je ali sicer določena ozemlja. Tako osnovane odbo- 
re bo deželni odbor podpiral iz deželnih sredstev. 
V smislu tega sklepa je deželni odbor izdal posebno 
okrožnico (št. 11949. II. oktober 1917),'° s katero 
poziva vsa županstva in župne urade na Kranj- 
skem, da osnujejo aprovizacijske odbore. Deželni 
odbor je dal županom in župnim uradom v tej 
okrožnici navodila: 

»Okoliš vsakega odbora je treba določiti po da- 
nih krajevnih razmerah. Industrijski kraji se glede 
na posebni značaj lahko izločijo in ustanove svoje 
lastne odbore. 

Glavno načelo je, da se odbori ustanove spora- 
zumno med župnimi uradi in županstvi. Odbor naj 
bo maloštevilen, da laže posluje. Vsak odbor naj 
mia svojega tajnika (tajnico), ki se načeloma nagra- 
di i/ deželnih sredstev, (lani odbora in tajnik se ta- 
koj na/nanijo deželnemu odboru. Ko le-ta izreče 
Svoje odobrenje, postane odbor takoj deležen dežel- 
ne podpore. Tajnikove nagrade določi deželni od- 
bor na predlog predsednika aprovizačnega odbora. 
Priporočajo se za tajništvo zlasti gg. kaplani, učite- 
lji in učiteljice. Vendar je to prepuščeno prosti pre- 
soji arpovizačnega odbora, (¡lavna stvar je. da od- 
bor intenzivno in točno deluje. Izbira strank, ki se 
podpirajo, je prepuščena aprovizačnemu odboru. 
Brezpogojno varovati je le načelo, da se gre samo 
na podpiranje manj premožnih slojev - tistih, kate- 
rih prehrana je nemogoča odnosno docela neza- 
dostna, če se jih ne podpira. V poštev prihajajo te- 
daj v prvi vrsti prav revni, potem pa tudi manj pre- 
možni, živeči v zelo tesnih gmotnih razmerah, ki 
jim bistveno primanjkuje živeža. Prav posebno se- 
je ozirali na prehrano otrok, ki so nada boljše pri- 
hodnosti. Družine z otroci se imajo tedaj predvsem 
upoštevati.« 

Na okrožnico se je oglasilo veliko število župan- 
stev in župnih uradov in sporočilo deželnemu od- 
boru svoje želje, deželni odbor pa z odgovori ni bil 
Zadovoljen inje zalo o stvari vnovič sklepal na seji 
IS. decembra 1917" in sklenil sledeče: 

»Razpošlje se nova okrožnica vsem občinam, ki 
so se odzvale na tukajšnjo okrožnico pod št. 
11949. dalje dotičnim župnim uradom m dekan- 
'om / opozoritvijo, da obrazložh ob poslani okrož- 
nici niso razumeli, ker je deželni odbor imel v mis- 
lih aprovizačne odbore za širše okoliše, ki bi bili v 
stanu v večjem obsegu delovati, ne pa za vsako ob- 
čino posebej.« 

I ej okrožnici se priloži prvotna okrožnica s 
Pozivom, da se ravna v njenem smislu. Velike, iz- 
redno razsežne občine se obravnavajo kot samo- 
stojna aprovizacijska okrožja. 

Od Deželnega mesta za vnovčenje živine si je 
Pustil deželni odbor izplačati vsoto 300.000 K dne 
31. decembra 1917 in kmalu nato je tudi pričel raz- 
deljevati podpore aprovizacijskim odborom, kljub 
temu, da ni bil dosežen njegov, v obeh okrožnicah 
označen  namen, da  bi  se  bili  namreč  ustanovili 

aprovizacijski odbori za večje okoliše. Brez dvo- 
ma je imelo dovoljenje teh podpor politično ozadje 
inje bil glavni namen deželnega odbora in njegove 
akcije pridobiti pristaše za nove politične stranke, 
ki so se osnovale po razbitju Slovenske ljudske 
stranke. To se vidi že iz tega. da je misel o ustano- 
vitvi aprovizacijskih odborov po deželi nastala 
prav v času. ko seje ustanovila nova kmečka stran- 
ka in stranka obrtnikov. Kaže pa to tudi okolišči- 
na, da seje največ podpor razdelilo v času. ki je bil 
najbolj kritičen, t.j. prve tri mesece leta 1918, koje 
od 124 aprovizacijskih odborov podporo prejelo le 
59. Kasneje, ko je postalo vendo bolj jasno, tla se 
politika deželnega odbora ne bo obdržala, so bile 
podpore redkejše. 

Potlporo za aprovizacijske namene je med dru- 
gim prejel tudi mestni magistrat ljubljanski, in sicer 
v znesku 20.000 K. 

Od vsote 300.000 K je bilo leta 1919 na razpola- 
go še 66.800 KJ2 

Deželni odbor se je avgusta 1916'3 pričel ukvar- 
jati z vprašanjem aprovizacije. in sicer v prvi vrsti 
za deželne dobrodelne zavode, v drugi pa za razne 
korporacije, deželne uslužbence in druge osebe. Pri 
tem seje posluževal trgovca Ferdinanda (¡ruške, ki 
je imel razne zveze z vojaškimi krogi, razen tega pa 
tudi z dobavitelji, zlasti z onimi na Ogrskem, od 
koder seje moglo v Avstrijo priskrbeti največ bla- 
ga. 

Vse aprovizacijske akcije deželnega odbora pre- 
ko ( ¡ruške so bile razdeljene na tri skupine. 

Prva skupina zadeva dobavo masti, slanine, pre- 
kajenega mesa in čebule z Ogrske v letih 1916 in 
19 17. Prvotno je bila ta akcija mišljena v manjšem 
obsegu, nabavili bi le količino, ki bi jo rabili dežel- 
ni dobrodelni zavodi. Kasneje seje akcija razširila, 
ker se je ugotovilo, da se da dobiti večje količine 
blaga. 

Dežela je v večih pošiljkah prejela:42.3 19 kg ma- 
sti. 47.565 kg osoljene in prekajenc slanine. 14.720 
kg prekajenga mesa. 1.390 kg ocvirkov in 80.000 
kg čebule. Dežela ni prejela 14 sodov masti, ker je 
bila pošiljka zaplenjena (zasežena) v /aprešiču na 
Hrvaškem. Pošiljke so se oddajale deželnim dobro- 
delnim zavodom, hiralnici pri sv.Jožefu, deželni 
prisilni delavnici, raznim vojaškim bolnicam, raz- 
nim zavodom v Ljubljani, raznim županstvom za 
aprovizacijo, delavcem v industrijskih krajih, raz- 
nim kategorijam uradništva. učiteljstva in služab- 
ništva 1er drugim strankam.1-1 (en vsega blaga de- 
želni odbor natančno nikdar ni mogel določiti, ker 
(¡ruška ni predložil obračuna o vseh dobavah. 
Opravičeval se je. češ da so na Ogrskem več blaga 
odposlali kot gaje prispelo v Ljubljano - sem naj bi 
sodila zaplenitev v /aprešiču. 

O tej aprovizacijski akciji se nikdar ni sklepalo 
na seji deželnega odbora m prav tako so bile ostale 
odredbe deželnega glavarja in članov le redkokdaj 
potrejene. Podrobnosti teh akcij so poznali 
deželni odborniki dr. Lampe, dr. Pegan in tir. 
/aje. Vedno je eden ali drugi od njih podpisoval re- 
šitve v odsotnosti deželnega glavarja. V zapisnikih 
sej deželnega odbora je najti le to. da je imel dežel- 
ni glavar nekako splošno pooblastilo za razpolaga- 
nje z različnimi živili. Tako seje zgodilo na seji 3. 
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maja I9I7:15 »V olajšanje aprovizaičnih akcij de- 
žele se določa, da deželni glavar po svoji previdno- 
sti odloča o sprejemanju mesa po znižani ali lastni 
ceni iz deželne mesnice pri »deželnem mestu« 
(namreč za dobavo klavne živine), o nakazovanju 
slanine in drugega aprovizačnega blaga iz dežel- 
nih zalog po maksimalni ali lastni ceni in nakazo- 
vanju mleka ter mlečnih izdelkov iz deželnih pri- 
stav in prisilne delavnice. Vse tozadevne dosedanje 
odredbe deželnega glavarja se v celoti odobre«. 
Druga skupina se nanaša na poskus, da bi dobili z 
Ogrske moko, koruzo, mast in morda tudi druga ži- 
vila. 

Deželni odbor je začetkom leta 1917 z G ruško 
nameraval dobaviti z. Ogrske moko, koruzo, mast 
in druga živila. V ta namen je naprosil Ilirsko ban- 
ko, daje dala dne 15. januarja 1917 deželni indu- 
strijski banki v Budimpešti na razpolago vsoto 
500.000 K. O vseh teh stvareh se ni razpravljalo na 
seji deželnega odbora in iz. aktov ni razvidno, kako 
je prišla Ilirska banka do tega, da je založila za de- 
želo vsoto 500.000 K. 

Vendar akcija ni bila izvedena.16 

Tretja skupina se nanaša na lastno režijo v dežel- 
nih dobrodelnih zavodih, ki se je priceìa z. letom 
1917. 

Marca 1918 seje Ciruška ponudil deželi, da bi se 
mu izročila dobava fižola, graha. kaše. ajde, prosa, 
testenin in suhih gob iz ruske Poljske. To po- 
nudbo je deželni odbor sprejel, ker je bil za to. da 
preskrbi z živili deželne dobrodelne zavode, v kate- 
rih seje s I. novembrom 1917 vpeljala lastna reži- 
ja, (¡ruški so 9. marca 1918 v ta namen izplačali 
160.000 K in 14. marca 1918 860.000 K, skupaj 
1.020.000 K.17 

Ker seje pri tej kupčiji za deželo kazalo preveli- 
ko tveganje, je deželni odbor kasneje odredil, da se 
kupčija odstopi Deželnemu mestu za dobavo živi- 
ne (17. aprila 1918).Ix Kljub temu. da seje akcija 
prenesla na vnovčevalnico, jo je vseeno še nadalje 
vodil deželni glavar, ne da bi o posameznih ukre- 
pih obveščal vnovčevalnico. 

Vse podrobnosti akcije niso bile znane niti nadu- 
pravitelju Nebenführcrju, čeprav se je deželni gla- 
var posluževal tega uradnika vselej, koje šlo za na- 
bavo blaga preko (¡ruške. 

Blago je prišlo v Ljubljano postopoma v 4 vago- 
nih: 24.436 kg fižola. 1.147 kg ajdove kaše, 769 kg 
kaše, 87 kg prosa, 74 kg graha, 4.261 kg ajde, 3.966 
kg testenin, 5.55 I kg suhih gob. Suhe gobe so vrnili 
prodajalcu, ker so ugotovili, da blago ni ustrezalo 
ponudbi. (Naročili so jurčke, prejeli pa mešane go- 
be.) Trije vagoni so bili zaplenjeni v I.vovu. 

Obračuna o vseh dobavah (¡ruška ni predložil, 
denarja, ki mu je ostal od prejete vsote 1.020.000 K 
ni vrnil, ker je odposlal manj blaga, suhe gobe pa 
so bile vrnjene.|() 

Deželni odbor je skušal z draginjskimi podpora- 
mi za ljudsko in meščansko učiteljstvo izboljšati 
razmere učiteljskemu stanu. 

ad.3/ Imovinska problematika 
Gradivo za imovinsko problematiko je daleč naj- 

obsežnejše. Deželno imovino predstavljajo deželni 
sklad in z njim združeni podskladi 1er posebni skla- 

di. Deželni sklad in z. njim združeni skladi so v ob- 
dobju 1919-1920 z izjemo gladališča in botanične- 
ga vrta prešli v roke raznih poverjeništev m niso 
bili več v upravi komsije za upravo kranjske dežel- 
ne imovine, čeprav sije dežela pridržala lastninsko 
pravico. Vrednost tega sklada in združenih pod- 
skladov je znašala 11,477.379 K 95 kr2l). Naj- 
pomembnejše nepremičnine dežele so bile: deželni 
dvorec.-1 deželni muzej,22 deželno gledališče21, 
prisilna delavnica24, deželni dobrodelni zavodi25, 
deželna kmetijska šola na (¡rmu26, deželne prista- 
ve na Robcž.u27 v Mali Loki2*, Cešnjicah2'' ter mit- 
ninske hiše v Radečah, Krškem in Podrnarlu. "' 
Poleg teh so bile še stavbne posesti v Ljubljani in 
posesti, ki so bile nakupljene za gradnjo elektrarn 
in cest 1er elektrarni Završnica in Ukane, ki ju je 
prevzela dežela od vojaške uprave.11 

Gradivo precej natančno navaja tedanje razmere 
delovanja naštetih ustanov. Lahko jih skiciramo v 
nekaj stavkih. 

Deželni dvorec v Ljubljani, Kongresni trg 11,je 
bil ovrednoten v višini 774.000 K. V njem je bila 
vojaška rezervna bolnica. Po ukinitvi zbora in od- 
bora so bili v njem poleg komisije za upravo imovi- 
ne bivše vojvodine Kranjske še univerza, oddelek 
za trgovino in industrijo ter zdravstveni odsek /a 
Slovenijo in Istro. 

Deželni muzej v Ljubljani. Blcivvcisova cesta, je 
bil ocenjen na 43.000 K. Takratni direktor muzeja 
dr. Josip Mantuani je predmete, ki jih je rekvirirala 
vojska na železniških postajah v Kranju m Zalogu, 
pregledal in izbral za muzej. Obenem je muzej od- 
kupil večje število narodnih noš in lesenega orodja 
od Roža Račića iz Šabca (ohranjena je tudi prošnja 
ravnateljstva muzeja deželnemu zboru, da bi trate 
ob muzeju zaradi pomanjkanja smeli preurediti v 
gredice za gojenje vrtnin). 

Leto 1918 je pomenilo tudi začetek dela društva 
Narodna galerija, ki je imelo namen združiti vse 
obstoječe umetnostne zbirke, predvsem slovenskih 
umetnikov vseh dob. Društvo je pridobivalo umet- 
nine z nakupi in darili, posedovalo je znaten de- 
narni lomi. ni pa imelo primernih prostorov. Na- 
men društva je bila pridobitev ustreznega prostora 
in prenos umetniških del iz deželnega muzeja. (Do- 
kler pa ni imelo prostorov, je prosilo odbor, da bi 
muzej shranil slike.) 

Deželni muzej je L junija 1920 prešel v upravo 
poverjeništva za uk in bogočastje. 

Deželno sodišče v Ljubljani je bilo ocenjeno na 
520.000 K. 

Na prošnjo Slovenske matice, Leonove družbe. 
Dramatičnega društva, /veze dramatičnih društev 
m (¡lasbene matice je deželni odbor Slovenskemu 
gledališkemu konzorciju izročil deželno gledališko 
poslopje v uporabo za sezono 1918/1919 ter s leni 
omogočil obnovitev slovenskih gledaliških pred- 
stav. Poslopje in inventar sta bila zaradi večletne 
uporabe gledališča za kinematograf v slabem sta- 
nju. V vojnem času je imel stavbo v najemu lastnik 
kinematografskega podjetja Kino - Central Ivan 
Štele. Podjetje je pričelo delovati L maja 1915. Slo- 
venska krščanska zveza, kije imela gledališče v na- 
jemu, je poverila vodstvo kina posebnemu odboru. 
spomladi leta 19 16 pa drušlvu Kino. ki se je osno- 
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vaio kol posebni odsek SK/. Neposredno vodstvo 
kina je prešlo v roke elanu prvotnega odbora o/iro- 
nia članu poznejšega društva Kino Kanu Štefetu. 
Na zadnji seji 22. oktobra luIX je deželni odbor 
dokončno uredbo razmerja gledališkega konzorcija 
do dežele prepustil /boru. prav tako je dovolil Iva- 
nu Štefetu, seveda v dogmom z gledališkim kon- 
zorcijem, da sme predvajati filme enkrat na teden, 
ko ni bilo gledaliških predstav. 

Gledališče je prešlo v upravo poverjeništva /a uk 
in bogočastjc 12. maja 1921. 

Botanični vrt je bil odkupljen od Slovenske kme- 
tijske družbe za učne namene leta 1910 in ni bil iz- 
ročen državi. 

Prisilna delavnica v Ljubljani je bila ocenjena na 
vietinosi 290.000 K. V času vojne so bili nastanjeni 
v njej tudi živčno bolni vojaki, hiralci in ruski ujet- 
niki, ki so 7. novembra I1) IX odšli. Po sklepu de- 
želne vlade 25. januarja 1920 je prešla prisilna de- 
lavnica k zdravstvenemu odseku za Slovenijo in 
Istro. 

Deželna dobrodelna zavoda sta bila deželna bol- 
nica v Ljubljani in deželna psihiatrična bolnica na 
Studencu. Obe sta prešli I. avgusta |9|9 v državno 
upravo. 

Deželne pristave v Mali Loki. (ešnjicah in na 
Robcžu, so bile deželna kmetijska posestva, na- 
menjena predvsem v/reji živine, deželna kmetijska 
šola na Grmu pa izobrazbi kmečke mladine. Pri- 
stava na Robcžu pa je ves čas vojenga obdobja skr- 
bela za preskrbo z mlekom za deželne zavode pa 
tudi za posameznike v Ljubljani. 

Mitninske hiše v Radečah. Krškem in Podnartu s 
pripadajočimi mostovi so bile po prevratu izročene 
poverjeništvu za javna dela. 

Posebni skladi so izkazovali imovino po stanju z 
dne 31. decembra 1920 in to zato. ker je z njimi še 
vedno upravljala komisija za upravo kranjske de- 
želne imovine. Ti skladi so bili: deželni melioracij- 
ski sklad, garancijski sklad dolenjskih železnic, za- 
puščina Viktorja Smoleta, sklad za reorganizacijo 
muzeja, vseučiliščni sklad, sklad za Iriprocentno 
državno potresno posojilo, rezerva za škodo po toči 
na posestvu grmske šole. posebni denarji za dežel- 
no gledališče, rezerva za povzdigo živinoreje, go- 
spodarske zadruge kmetijskega značaja, garancijska 
Zaloga za nakup krav v Svici, rezervni sklad dežel- 
ne pristave na Robcžu m posebni denarji. Vrednost 
celotnega sklada je znašala 14.766.170 K 69 kr. 
Od posebnih skladov je bil najpomembnejši melio- 
racijski, ki je pokrival stroške kmetijske melioraci- 
je, uravnave rek. potokov in hudournikov, preskr- 
be z vodo, stroške gradenj m popravil cest in mo- 
stov. Vsa našteta melioracijska dela je sofinancirala 
dežela, sodelovali pa so lahko država, okraj, občina 
ali zainteresirani posamezniki. Ohranjeno gradivo 
melioracijskih tlel navaja številne konkretne pri- 
mere na celotnem področju Kranjske: po svojem 
obsegu bi zadostilo temam posebnih referatov. 

OPOMBE 
L Deželni zbor in odbor- sejni zapisniki odbora -sejni 
'apismk 22. oktobra 191 X. — 2. Deželni zbor in odbor - 
deželni odbor m njegovi Člani I1'IX - spis 1141. 1324. 
1149. — 3. Deželni /bor m odbor - zapisniki sei deželne- 
ga odbora 1918-seja 19. junija 1918.— 4. Deželni zboi 

in odbor - razno (reg. lase. XIII, spis 7078). — 5. Deželni 
/bor m odbor- ra/no (reg. lase.XIII. spis 7570). — 6. De- 
želni /bor in odbor-razno (reg. lase. XIII. spis 75X0). — 
7. Deželni /bor in odbor- zapisniki sej deželnega odbora 
- sejni zapisnik 24. avgusta 1918. — X. Deželni zbor in 
odbor - zapisniki sej deželnega odbora - sejni zapisnik 
22. oktobra 191 X - tlel uvodnega govora deželnega pred- 
sednika dr. Ivana Šušteršiča na zadnji odborov i seji. — 9. 
Deželni zbor in odbor- zapisniki sej deželnega odbora - 
seja odbora 10. oktobra 1917. — 10. Deželni zbor in od- 
boi - razno (živila - reg. lase. XIII. I I. oktober 1917); 
Odborova okrožnica glede ustanovitve aprovizacijskih 
odborov. — II. Deželni zbor in odbor- zapisniki sej de- 
želnega odbora - zapisnik seje IS. decembra 1917.— 12. 
Revizijska kontrolna komisija - poročilo o delovanju de- 
želnega odbora, ki je bilo oddano predsedstvu deželne 
vlade za Slovenijo v Ljubljani. / naredbo Narodne vlade 
SI IS v Ljubljani dne 4. novembra 1918, št. 44. je bila re- 
vizijski m kontrolni komisiji izročena revizija poslovanja 
prejšnjega kranjskega odbora. Svoje tlelo je revizijska in 
kontrolna komisija v glavnem končala inje 28. februarja 
1919 predlagala predsedstvu deželne v kule /a Slovenijo 
¡zdelan operai. Predsednik komisije je bil tir. V. Gregor- 
čič. — I .L Deželni /bor m odbor - ra/no (živila - reu. 
lase. XIII. avgust 1416- spis: 13900, 13952 ... 14159- 
ogrska mast: spis: 16261- deželna banka izplača Gruški 
240.000 k /a 4 vagone masti. - 14. Deželni /bor m oil 
bor -ra/no - živila (reg. lase. XIII) spisi: 2991, 4179. 
4902 - delitev živil. — 15.Deželni /bor m odbor - seje 
deželnega odbora -seja .L maja 1917. — 16. isto kot 12. 
- 17. Deželni /bor in odbor - seje deželnega odbora - 
seja 17. aprila 19 I X (reg. lase.XIII) spis 4X I 2. — IX. De- 
želni /bor m odbor- ra/no - živila (reg. lase XIII). spis 
4X12 - uradno poročilo deželnega glavarja glede nove 
aprovizacijske akcije s posredovanjem (¡ruške na Duna- 
ju.— 19. isto kol 12. — 20. Komisija /a presnovo javne 
uprave, lase. 2. — 21. Deželni /bor m odbor - deželni 
dvorec (reg. lase. IV/4 - 1918, spis I 3 I3 I - Komisija /a 
presnovt> javne uprave, lase. 2. — 22. Muzej, reg. lase. 
IX 5. 1918, spis 12X03. 12910- Narodna galerija - seja 
odbora 24. avgusta I 9 I • - Komisija /a presnovo jav ne 
uprave, lase. 2. — 23. Komisija /a presnovo jav ne upra- 
ve - deželno gledališče m dramatično društvo (reu. lase. 
IV/9. 1918, IX. februar 19 I X. spis 2592): zapisniki sej de- 
želnega odbora: seja IX. februarja 1918, seja 17. aprila 
191X. seja 22. okrobra 191,S: Komisija za presnovo javne 
uprave, lase. 2: - isto kot 12. — 24. Deželni zbor in od- 
bor- prisilna delavnica (reg. lase. VIII 5. 19 I S. VI I spis 
12923). — 25. Deželni zbor in odbor- deželni dobrodel- 
ni zavodi (VI 3. 19 IX). Komisija za presnovo jav ne upra- 
ve, lase. 2. — 26. Komisija za presnovo javne uprave, 
lase. 2: - Deželni zbor in odbor- kmetijska šola na Grmu 
(reg. lase. IX 3. 1918); - Deželni zbor in odbor- seje de- 
želnega odbora - seja 18. februarja 1918. — 27. Komisija 
za presnovo javne uprave, lase. 2: - Deželni zbor in od- 
bor - govedoreja (reg. lase. 1X3) 1918- Robež (za vzrejo 
mladih bikov za plemenske namene): - Deželni zbor m 
odbor - razno (živila - reg. lase. XIII) - deželna mlekar- 
na: Deželni zbor m odbor -seje deželnega odbora - seja 
15. junija 1918; - Komisija za presnovo javne uprave, 
lase. 2. — 2X. Komisija za presnovo jav ne uprave, lase. 2: 
- Deželni zbor in odbor- razno- Mala Loka na Dolenj- 
skem /a semensko poskuševališee. (reu. lase. XIII) 19IX: 
Deželni zboi in odbor - deželno posestvo (reg. lase. XIII. 
1918). — 29. Komisija /a presnovo jav ne uprave, lase. 2: 
Deželni /bor m odbor - ra/no - Cešnjice (v Fari pri Mo- 
ravčah)- deželno posesivo (reg. lase. XIII. 1918). — 30. 
Deželni /boi m odboi - mitninske zadeve (reu. lasi. 
XI/3. 1918) -Radeče (reg. lasc.X I); Krško (reg. lase. 
XI). — 31. Deželni /bor m odbor- ra/no- električne 
naprave dežele (reg. lase. XIII); Žirovnica - spis 176. 
6)4. 1X17, 2443 (reg. lase. XIII): Savica - (kane-spis 
2217. 5034 3512. I 1362. 1249 1  1918-8625 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Archivgut des Krainer Landesausschusses und das 
Jahr 1918 
Saia Serse 

Nach dem Jahre 1914, also im Kriegszustand, ist der 
Landtag nicht mehr zusammengekommen. Mit der Arbeit 
hat der Landesauschuß fortgesetzt. Lr traf sich an der 
Sitzungen, wo er im Namen des Landtags vorläufige 
Entschlüßc faßte. Trotz der Kriegsverhaltnisse hat das 
Land für die Arbeitskontinuität Sorgen getragen. Der 
Ausschuß ist am 22. Oktober 1918, als er seine politische 
Macht verlor, zum letzten Male zusammengekommen, 
hat aber noch immer alle laufende Angelegenheiten fer- 
tiggebracht. Am 14. November 1918 hat das Präsidium 
der SUS Volksrcgicrung die Verordnung zur Aulhebung 

des Landcsauschusses erlassen. 
Die Absicht des Beitrags ist eine teilweise Tätigkeits- 

darstellung des Landesausschusses im Jahre 19IX. die 
Betonung ist an der politischen, sozialen und 
Vermögcnsproblematik. Der politische Teil behandelt 
die Sitzung vom 19.6.1918, als die Ausschußmitglieder 
den Entschluß betreffend der unloyalen Tätigkeit von dr. 
Ante Trumbić faßte und das Kreisschreiben an alle 
Gemeinden verschickte, und die letzte Sitzung am 22. 
Oktober 1918. als der Ausschuß die kundmachung des 
Nationalrates (am 19. Oktober 19 I 8) begrüßte. 

Der soziale Teil behandelt die Tätigkeit der Approvi- 
sionierungsausschüße und die NährmittelanschafTung in 
Ungarn und Rußsland mil Hilfe des Vermittlers Ferdi- 
nand G ruška. 

Das Vermögensproblematik betrcll'ende Archivgut ¡sl 
am umfangreichsten. Im Beitrag werden eingehender 
unbewegliche C iüter erörtert, die das Land zu eigen hatte. 
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pomembnejše gradivo v domačih in tujih arhivih 

Spominsko gradivo in spominska literatura 
kot zgodovinski viri 
Moždan Lckič 

V zadnjih letih opažamo, da izhaja čedalje več 
del spominske narave. Tudi razne revije ter dnevni 
in drugi časniki so preplavljeni s tovrstnimi pri- 
spevki. To seveda ni naključje. Lahko rečemo, da 
so za širjenje tovrstne literature trije temeljni razlo- 
gi. 

( lovek je že od nekdaj čutil duhovno potrebo, ila 
bi v pisni ali drugi umetniški obliki zapustil pri- 
hodnjim rodovom sledove svojih pogledov m doži- 
vljanja zgodovinskih dogodkov in dogajanja v 
družbi, v kateri je živel in deloval. Motivi za to so 
lahko različni - od tistih, da so nekateri želeli po- 
jasniti okoliščine in dejstva, ki jih ni mogoče po- 
vsem razpoznati iz arhivskih in drugih zgodovin- 
skih virov, pa vse tlo poskusov zgodovinskega pre- 
sojanja in ocenjevanja preteklosti. 

Eden od razlogov je tudi večja demokratizacija v 
založniški politiki, to pa je seveda posledica demo- 
kratizacije tudi na drugih področjih družbenega 
življenja, ki je spodbudilo tudi tovrstno literaturo. 
Ni dvoma: večja svoboda javnega razlaganja oseb- 
nih pogledov na dogodke in dogajanja v prete- 
klosti je pripomogla tudi k čedalje večjemu številu 
piscev spominskih del. •• so osebe, ki so bile ude- 
leženci ali pa akterji v političnem, gospodarskem. 
kulturnem m vojaškem življenju, delovanju m 
Ustvarjanju družbeno razvojne politike. Tudi uki- 
nitev embarga tako imenovanih prepovedanih tem 
je spodbudilo veliko osebnosti, tla so se odloČile za 
pisanje spominov. 

In nazadnje, spominska literatura je po svoji na- 
ravi v bistvu subjektivni pogled na preteklost, nje- 
no presojanje. Doživljanje in kakršno koli presoja- 
nje preteklosti pa je nujno povezano z osebami, ki 
so ustvarjale politiko, dogajanja in dogodke m se 
vsega tega udeleževale, /atoje razumljivo, tla vsaki 
Spomini, ki se pojavijo, posebno listi, ki hočejo 
Zgodovinsko presojati preteklost, izzovejo različne 
odzive, lako postanejo ti motiv za nastanek novih 
spominov, ti pa potrjujejo in dopolnjujejo mnenja 
in dejstva v že objavljenih spominih, ali pa jim nas- 
protujejo. Krog piscev spominov je takti čedalje ve- 
čji. 

S širjenjem tovrstne zgodovinske literature se bo- 
gatijo vin spoznanja. Čim večje zgodovinske lite- 
rature, tem več je možnosti, tla zgodovinarji, seve- 
da ob uporabi znanstvene metode ugotavljanja zgo- 
dovinske resnice, čimbolj objektivno razlagajo pre- 
teklost. Ne glede na subjektivnost, ki je značilna za 
tovrstno  literaturo, so spomini  vendarle pomem- 

ben zgodovinski vir, posebno kadar za nekatere do- 
godke in dogajanja primanjkuje izvirnih doku- 
mentov iz kakršnih koli objektivnih in subjektiv- 
nih razlogov. 

Za razliko od spominov paje spominsko gradivo 
ali spomini posameznikov ali skupin nastalo na 
pobudo strokovnih ustanov, ki zbirajo in obdeluje- 
jo zgodovinske vire. predvsem arhivov in zgodo- 
vinskih inštitutov. I udi za tovrstne spominske via- 
je značilen predvsem subjektiven pogled na posa- 
mezne dogodke in dogajanja. V primerjav i s spomi- 
ni imajo to prednost, tla nastajajo ob pomoči stro- 
kovnjakov, dajati pa morajo tiste podatke in infor- 
macije o dogodkih in dogajanjih v preteklosti, ki 
jih v ohranjenih dokumentih ni. ali pa pojasnjujejo 
m dopolnjujejo arhivske vire. Ti viri torej ne nasta- 
nejo predvsem zato. tla bi bili objavljeni - zato tudi 
ni treba, tla so literarno oblikovani - ampak naj bi 
predvsem kot dodatni zgodovinski viri obogatili 
spoznanja o preteklosti. 

Nekateri' značilnosti dokumentarnega gradiva 

Nepopolnost dokumentarnega gradiva 1er po- 
manjkljive informacije in podatki v dokumentih in 
drugih zgodovinskih virih so vzrok, za nastanek in 
uporabo spominskih virov pri preučevanju zgodo- 
vinske preteklosti. Tako je bilo že v starem veku in 
je še dandanes. 

Na to. tla dokumentarno gradivo ni popolno. 
vpliva več dejavnikov. Poudarili bomo samo naj- 
pomembnejše: stopnja razvitosti pisane medčlove- 
ške komunikacije in tehničnih sredstev, ki se pri 
tem uporabljajo: razvitost administracije in njen 
odnos ilo dokumentarnega gradiva, ki nastaja iz 
njenega dela: stopnja ohranjenosti dokumentarne- 
ga gradiva ali stopnja njenega uničenja (iz malo- 
marnosti ali nepoznavanja njenega zgodovinskega 
pomena; razmere, v katerih je nastala in biki ohra- 
njena pisana dokumentacija: nastanek in razvitost 
ustanov, specializiranih za varovanje arhivskega 
gradiva, nastanek m razvoj tlružbenoprav ne zako- 
nodaje s področja varstva gradiva in drugi. Pri tem 
je treba poudariti, da so na stopnjo ohranjenosti 
gradiva pogosto vplivali tudi revolucije, vstaje. 
oborožitvena gibanja, vojne med državami, okupa- 
cije m druga večja družbena gibanja m dogajanja. 
Pri tem je bil namerno uničen listi del gradiva, ki 
ni smel priti v roke sovražniku, gradivo pa je bilo 
uničeno tudi meti bojem ali pa ga je odnesel so- 
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vražnik. Najtežje je s tistimi področji človeške de- 
javnosti, pri kateri dokumenti ne nastajajo ali pa 
jih nastaja zelo malo /aradi posebnih ilegalnih raz- 
mer dela in delovanja; tako je bilo na primers KIM 
v ilegalnem obdobju njenega delovanja v Kraljevi- 
ni Jugoslaviji ali med ilegalnim gibanjem na ncos- 
vobojenem ozemlju Jugoslavije med drugo svetov- 
no vojno. 

Popolnost in objektivnost informacij in podat- 
kov, ki jih vsebuje ohranjeno dokumentarno gradi- 
vo, je lahko odvisna od več med seboj povezanih 
družbenopolitičnih in subjektivnih dejavnikov. 

Družbenopolitične dejavnike, ki vplivajo na vse- 
bino dokumentov, lahko razdelimo v zunanje in 
notranje. Med zunanje spadajo: razdeljenost člove- 
ške družbe na različne družbene sisteme, raznote- 
rost družbenopolitičnih ureditev držav; politično- 
idejni. gospodarski in drugi odnosi posameznih di- 
žav v določenih skupinah držav in zunaj njih; od- 
nos med konzervativnimi in politično naprednimi 
družbenimi silami in gibanji; spori med državami, 
ki nastajajo zaradi političnih, idejnih, gospodarskih 
in drugih interesov; razdeljenost človeške družbe 
po verski pripadnosti in drugi. 

Skupino notranjih družbenopolitičnih dejavni- 
kov sestavljajo: razredni, nacionalni, politični, 
ideološki, socialni, verski in drugi. Med te bi lahko 
uvrstili tudi tiste dejavnike, ki povzročajo neuskla- 
jenost med družbeno verificiranimi normativi in 
upoštevanjem le-teh v družbenem življenju. 

Na popolnost in objektivnost informacij in po- 
datkov, ki jih vsebujejo dokumenti, vplivajo tudi 
subjektivni dejavniki. Ti so povezani z ustvarjal- 
cem dokumenta ali z avtorjem. Koliko bodo doku- 
menti zrcalili pravo podobo in popolnost družbe- 
nih dogajanj, dogodkov, akcij in dejavnosti, pa je 
precej odvisno od njihovih avtorjev. Med subjek- 
tivne dejavnike, ki vplivajo na popolnost in objek- 
tivnost informacij in podatkov v dokumentih, spa- 
dajo: kdo je avtor; komu piše: namen pisanja, v 
kakšnih zgodovinskih okoliščinah piše: alije mogel 
prikazati stanje stvarno: ali je bil neposredno pri 
viru informacij ali pa jih je dobil od kake druge 
osebe; je informacije sestavljal sam ali na podlagi 
dobljenih podatkov, ali je pri izdelavi svoje infor- 
macije uporabil vse pomembne podatke, ali jih je 
preveril: koliko je bil sposoben zanemarili svoje 
razredno, nacionalno, politično, idejno in drugo 
prepričanje in predstaviti stvarnost realno - tako 
kot so dogodki v resnici potekali; kakšen je avtor- 
jev odnos do informacije, skratka, koliko je avtor- 
jev položaj povezan s pozitivnim ali negativnim 
izidom danih informacij itn. lem dejavnikom ¡e 
treba dodati še nekatere, ki so povezani z neposred- 
nim ustvarjalcem dokumenta, kot so: šolska m 
strokovna izobrazba: kolikšna je splošna kultura; 
stopnja inteligence: moč opazovanja in sklepanja 
m drugi. 

Prostor ne dopušča, da bi bolj poglobljeno m 
analiz.no preučili vse dejavnike, ki vplivajo na 
stopnjo ohranjenosti dokumentov in popolnost in- 
formacij in podatkov, ki jih ti vsebujejo, /ato smo 
se odločili, da bomo pomembnejše dejavnike samo 
našteli in ne bomo obravnavali vseh. /di se nam. 
daje tudi tako mogoče sklepati, kako pomembni so 

spominski viri za popolnitev praznin v dokumen- 
tarnem gradivu in popolnejše ugotavljanje vzro- 
kov, okoliščin, ozračja in posledic zgodovinskih 
dogodkov in dogajanj. 

Zaradi že naštetih in drugih dejavnikov, ki vpli- 
vajo na celotnost vsebine dokumentarnega gradiva, 
ostajajo spominski viri poleg raznolikega in števil- 
nega dokumentarnega gradiva, ki se množično 
ustvarja v sodobnem svetu, vreden zgodovinski vir 
celo tam, kjer so arhivski fondi povsem ohranjeni. 

Vrsle in nastanek spominskih »inn 

Pod spominskimi zgodovinskimi viri pojmujemo 
vse vrste spominske literature in spominskega gra- 
diva. 

Spominska literatura so vsa dela spominske na- 
rave (spomini, zapisi, dnevniki ipd.) ne glede na vr- 
sto in to. ali so natisnjeni ali v rokopisu. Bistvene 
značilnosti spominske literature so, da nastaja na 
avtorjevo pobudo in z njegovim delom, da temelji 
vsebina na avtorjevih osebnih pogledih in presojah 
dogodkov in osebnosti in to. tla je literarno izobli- 
kovana. 

Dela spominske narave datirajo še iz starega 
veka pred našo ero. Tako so iz. antike znani spomi- 
ni grškega filozofa Ksenofana Kirov a anabaza m 
Sokratovi spomini, iz umske dobe pa spominska 
dela De bello Gallico m De bello civili Gaja Julija 
Cezarja, itd. 

Potreba po pisanju spominske literature se je 
ohranila vse do današnjih dni. Število avtorjev in 
tovrstnih del pa se je posebno povečalo v I1), in 20. 
stoletju. 

Spominsko literaturo so najpogosteje pisali in ¡o 
pišejo tudi zdaj državniki, politiki, diplomati, voj- 
skovodje, književniki in publicisti. Med znane sve- 
tovne pisce spominov spadajo na primer: Napo- 
leon. Bismarck, Churcill, Žukov, De Gaulle; od re- 
volucionarjev m politikov Herzen, Garibaldi, Be- 
nesh. l'elico. Mettermeli. ( hateubrian. Stendhal, 
Goldoni, ( iozzi in drugi. 

Med naše znane pisce spominov spadajo: Prota 
Matija Nenadović. Ibra Tkalev Ignjatović, Ciro 
Truhelka, Sava Jckclija. Baltazar Krčelič. Petar 
JokiĆ, Jovan Subotić, Sreleii Popović; od sodobnih 
pa Svetozar- lempo Vukmanović, Rodoljub Cola- 
ković, Miroslav Krleža. Ivan Ribar in drugi. 

Kadar govorimo o spominskih delili (literaturi). 
je treba razločevati tista, ki temeljijo na avtorjevih 
spominih, od onih, ki temeljijo poleg avtorjevih 
spominov tudi na dokumentarnih in drugih zgodo- 
vinskih virih. Prva hočejo biti litcrarnozgodovin- 
sko berivo, skoznje pa se izražajo spomini in raz- 
mišljanja o zgodovinskih dogodkih, pojavih m 
osebnostih. Druga, ki so nastala s kombinacijo av- 
torjevih spominov in zgodovinskih virov, pa naj bi 
bila zgodovinska dela. /a prva je značilno, da po- 
dajajo bralcu subjektivno sliko doživete stvarnosti. 
diuga. ki se sklicujejo na zgodovinske vire. pa po- 
dajajo ali skušajo podati zgodovinsko razlago. 
Vrednost enih in drugih spominskih del kot zgodo- 
vinske literature ni sporna, pod pogojeni, da se 
vrednotijo kritično. 

Spominsko gradivo je druga vrsta spominskiii vi- 
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rov, sestavljajo pa ga pisani ali Ionsko posneti spo- 
mini posameznikov ali skupine ljudi, pričevanja o 
dogodkih, dogajanjih in osebnostih. Temeljne zna- 
čilnosti tovrstnih spominskih virov so: da nastajajo 
i/ potreb znanstvenoraziskovalnega dela. da s svojo 
vsebino dopolnjujejo dokumentarno gradivo ali pa 
ga - če tega primanjkuje - nadomestijo: da omogo- 
čajo pridobivanje informacij in podatkov, ki jih \ 
drugih virih ni. da so brez literarnih in drugih pre- 
tenziji in nazadnje - to gradivo se /bira organizira- 
no, to delo pa opravljajo povečini strokovne usta- 
nove. 

Spominsko gradivo ima v primerjavi s spomin- 
sko literaturo tele prednosti: za isti dogodek, doga- 
janje ali osebnost je mogoče /brati več spominov 
različnih avtorjev; čim več je spominov na isto 
temo. leni večja je možnost /a overitev zgodovin- 
ske résiliée: ker je mogoče spomine /birati od raz- 
nih udeležencev m prič dogajanja ne glede na po- 
klic, družbenopolitični položaj, socialno, politično, 
idejno m drugo pripadnost in ne glede na stopnjo 
njihove intelektualne in literarne sposobnosti: ker z 
uporabo določene metodologije tistega, ki pripove- 
duje spomine, usmerjamo na tista vprašanja in tiste 
podatke, ki so zanimivi za zgodovinsko znanost; 
ker je vsebina spominov lahko tematske in splošne 
narave itn. 

Spominska literatura datira še iz starega veka. 
spominsko gradivo pa je začelo nastajati precej 
kasneje. Tovrstno gradivo so začeli organizirano 
zbirati šele ob koncu IX. in v začetku \4. stoletja. 
Med prvimi je bila Rusija, ki je zbirala spomine v 
zvezi s svojimi vojnami. 

Pri nas so začeli /hirati spominsko gradivo v prvi 
polovici l(). stoletja na pobudo Društva srpske slo- 
vesnosti in v zvezi s pisanjem srbske zgodovine. 
Potreba po /biranju spominskega gradiva seje po- 
večala /lasti po revolucionarnih dogajanjih, lako 
je bilo s Sovjetsko /ve/o po oktobrski revoluciji. 
I'ii nas v Jugoslaviji so začeli pospešeno /birati 
spominsko gradivo po končani narodnoosvobodil- 
ni vojni, v drugih socialističnih deželah po drugi 
svetovni vojni, /biranja pa so se lotili tudi v drugih 
deželah, tam. kjer so se uspešno končala osvobodil- 
na gibanja in se narodnostno osvobodila i/pod ko- 
lonializma. 

Posebnosti spominskega gradiva in spominske 
literature 

Spominsko gradivo ima svoja značilna zunanja 
znamenja in vsebino. Po teh znamenjih se razloču- 
je oil drugih zgodovinskih virov, /a raziskovalca je 
Zelo pomembno, da jih pozna, ker mu pomagajo 
prepoznali avtorja in kritično ovrednotiti vsebino 
spomina. 

Zunanja znamenja spominskega gradiva sesta- 
vljajo temeljni podatki o avtorju, spominu, osebi, 
ki seje pogovarjala s tistim, ki je obujal spomine, o 
¿asu m kraju, kdaj je bil spomin podan (napisan), 
m podpis tistega, ki je spomin povedal (avtorizaci- 
ja). 

Biografski podatki avtorja spomina so nujni za 
boljše razumevanje informacije in podatkov, poda- 
nih v spominu. Med te podatke spadajo: leto roj- 

stva; narodna, razredna, politična in idejna pripad- 
nost, šolska in strokovna izobrazba, funkcije in 
dolžnosti iz časa. o katerem govori spomin, funkci- 
je in dolžnosti iz časa. v katerem je bil spomin 
podan, in drugi. Prav tako pomembni so tudi 
podatki o osebi, ki je spraševala tistega, ki je pripo- 
vedoval spomine, pa tudi opomnik, na podlagi 
katerega je potekal pogovor, skratka, na podlagi 
katerega je opisan spomin. Po podatkih o osebi, ki 
je spraševala avtorja spomina, lahko raziskovalec 
sklepa o strokovni sposobnosti voditelja pogovora, 
za kakšne potrebe so bili spomini zbrani, in kdo je- 
to organiziral. Pomemben je lahko tudi vprašalnik. 
na podlagi katerega je opravljen pogovor s tistim, 
ki podaja spomin. Po tem raziskovalec spozna, 
katera vprašanja so bila predmet pogovora, kaj je 
bilo v pogovoru izpuščeno in s čim bi bilo spomine 
(živih udeležencev) še mogoče dopolniti. Avtoriza- 
cija spominov (avtorjev podpis) je sicer formalno 
dejanje, ki paje za ugotavljanje avtentičnosti spo- 
mina zelo pomembno. 

Poudariti je treba, da smo govorili o zunanjih 
znamenjih spominskega gradiva, ki bi jih le-to mo- 
ralo vsebovati na podlagi strokovne metodologije 
zbiranja spominov. Mnogi zbrani spomini pa - 
morda zato. ker ni bila uporabljena metodologija 
tlela ali pa ker zbiralci niso bili strokovno podko- 
vani, nimajo teh zunanjih znamenj, in celo takšni 
so med njimi, ki niso niti avtorizirani. Ni dvoma, 
da bodo takšni spomini zmeraj premalo zanesljiv 
zgodovinski vir - kar zadeva avtentičnost, in da 
bodo pri njihovih uporabnikih zbudili pomisleke 
in negotovost. 

Kadar govorimo o zunanjih znamenjih spomin- 
ske literature, moramo poudariti, da se le-la ne raz- 
likujejo od znamenj druge zgodovinske literature, 
/alo potrebuje uporabnik tovrstnih spominskih vi- 
rov dodatne raziskave, če hoče dobiti nujne podat- 
ke o avtorju. 

Vsebina aH notranje značilnosti spominskega 
gradiva in spominske literature se razlikujejo in so 
izrazitejše kol pri drugih zgodovinskih virih. To iz- 
vira iz posebnosti vsebine tovrstnih virov. Koliko 
se bodo te lastnosti pokazale v vsebini, je odvisno 
od avtorja. 

Ni dvoma, da je v spominskem gradivu in spo- 
minski literaturi veliko subjektivnih avtorjevih pri- 
čevanj. V njih je povečini izražen avtorjev »jaz«. 
Pričevanja so toliko omejena, kolikor sta bila av- 
torjev pogled in spoznanje omejena v resničnih do- 
godkih in dogajanjih. Razredni, nacionalni, politič- 
ni, idejni, socialni m drugi avtorjev odnos do do- 
godkov in dogajanj, katerih se spominja, je precej 
izrazitejši kot v drugih virih. Na vsebino in verodo- 
stojnost pričevanja precej vplivajo: čas. ki je pote- 
kel od dogodkov in pisanja avtorjevih spominov: v 
kakšnih okoliščinah so spomini podani in koliko je 
avtor star; spomin, moč opazovanja in izločanje bi- 
stvenega od nebistvenega; avtorjeve funkcije in dol- 
žnosti tedaj, ko je opisoval spomin: avtorjeva pri- 
pravljenost, da premaga oportunistični odnos tlo 
dogodkov, dogajanj in osebnosti, o katerih govori: 
avtorjeva pripravljenost, tla poda svoja pričevanja 
objektivno, ne glede na svoj položaj, mesto m vlo- 
go, ki jo je imel v dogodkih in dogajanjih, o katerih 
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govori in presoja / določene časovne razdalje, in 
mnogi drugi dejavniki. Na vsebino spominskega 
gradiva lahko vpliva tudi metodologija dela osebe, 
ki sprašuje tistega, ki obuja spomin, pa tudi njegov 
subjektivni odnos do dogodkov, dogajanj in oseb- 
nosti, za katere se /hirajo spomini. Spraševalec lah- 
ko vpliva tudi s svojimi sugestivnimi vprašanji in 
komentarji. 

Mnogim od teh subjektivnosti, ki jih vsebujejo 
posamezna pričevanja akterjev in udeležencev do- 
godkov in dogajanj, seje mogoče ogniti pri skupin- 
skih spominih. Dobra stran takšnih spominov je. 
da se mnoge informacije in podatki verificirajo že 
med delom skupine tistih, ki obujajo spomine. 
Osebe, ki opisujejo spomine, lahko svoja pričeva- 
nja preverijo in popravijo, opominjajo druga drugo 
in spodbude bolj poglobljena m celostna pričeva- 
nja; da imajo priložnost premagati posamcznikov- 
avtorjev jaz; da se lažje in bolje premaga oporlum- 
z.em do dogodkov, dogajanj, osebnosti idr. 

Pomen spominskega gradiva in spominske 
literature /a preučevanje zgodovinske preteklosti 

Pomen spominskega gradiva in spominske litera- 
ture kot zgodovinskega vira ni sporen, kljub nju- 
nim subjektivnim značilnostim. Spominsko gradi- 
vo in spominska literatura se uporabljata pred- 
vsem: prvič, da tedaj, če primanjkuje dokumentar- 
nega gradiva in drugih pisnih virov, popolnimo 
praznine v virih; drugič, kot dopolnilni vir spo- 
znanj k dokumentarnemu gradivu in drugim zgo- 
dovinskim virom, in tretjič, da spodbudita prever- 
janje podatkov v drugih zgodovinskih virih. 

V prvem primeru, ko sta spominsko gradivo in 
spominska literatura edini pisani vir. postaja to pr- 
vorazredni zgodovinski vir. To se dogaja posebno 
tedaj, kadar drugi pisani zgodovinski viri niso 
ustvarjeni. Tovrstni viri postanejo posebno zgodo- 
vinsko pomembni pri preučevanju ilegalnih gibanj 
in sploh družbene ilegalne dejavnosti, ki zaradi po- 
sebnih razmer, v katerih delujejo, puščajo za seboj 
malo dokumentov ali paje treba le iz istih razlogov 
celo uničiti. 

V drugem primeru sta spominsko gradivo m spo- 
minska literatura pomemben dopolnilni vir spo- 
znanja k dokumentarnemu gradivu in drugim pisa- 
nim zgodovinskim virom. Tako je zaradi tega, ker 
dokumentarno gradivo in drugi pisani viri ne daje- 
jo zmeraj dovolj informacij in podatkov, nujnih za 
celostno podobo zgodovinskih dogodkov, dogajanj 
in osebnosti, zaradi objektivnih in subjektivnih de- 
javnikov, ki se zrcalijo v vsebini teh virov. Spomin- 
sko gradivo in spominska literatura pa sta po- 
membna tudi zato. ker nam pogosto edina lahko 
dasta informacije o okoliščinah, razmerah in ozra- 
čju, v katerem so potekali mnogi dogodki - to pa je 
zelo pomembno za zgodovinska spoznanja in skle- 
panja. To se nanaša zlasti na diplomatske in druge 
dejavnosti, posebno na tiste, ki potekajo »za zaprti- 
mi vrati« m za katerimi ne ostane nikakršne pisane 
sledi. 

Spominsko gradivo in spominska literatura sta 
pomembna tudi kot zgodovinski vir, ki s svojo vse- 
bino lahko spodbudi raziskovalca, da preveri in ve- 

rificira premalo zanesljiva dejstva m podatke v 
drugih zgodovinskih virih, s tem pa razširi krog 
uporabe virov. 

Izkušnje v svetu in pri nas kažejo, da brez zgodo- 
vinskih virov ni mogoče zgodovinsko spoznali šte- 
vilnih zgodovinskih dogodkov in dogajanj, celo li- 
stih ne. ki so zgodovinske narave. To velja tudi za 
revolucionarna dogajanja in ilegalna družbena 
gibanja. Na pomen spominskih virov, posebno 
spominskega gradiva (spominov) je svoje čase opo- 
zarjal Lenin in ga tudi sam zbiral. To nam potrjuje 
tudi njegova zapuščina, v kateri so našli veliko spo- 
minov udeležencev oktobrske revolucije. 

Kritična analiza spominskega gradiva in spominske 
literature 

V raziskovalnem delovnem procesu je kritična 
analiza zgodovinskih virov ena najpomembnejših 
in najzahtevnejših raziskovalnih nalog. Od tega. 
kako uspešno je ta opravljena, je odvisno, koliko 
bo Zgodovinska razlaga preteklosti objektivni odsev 
resničnosti. Kritična analiza postane pomembnejša 
pri zgodovinskem vrednotenju spominskega gradi- 
va m spominske literature, in sicer zato. ker so to 
posebni zgodovinski viri. ki vsebujejo v informaci- 
jah in podatkih, ki navajajo največ subjektivizma. 

Kritično analizo spominskega gradiva in 'spo- 
minske literature sestavlja zunanja ali erudicijska 
in notranja (vsebinska) ali hermenevlična kritična 
analiza, vendar je za spominsko literaturo treba 
opraviti dodatne raziskave, ki se nanašajo na po- 
datke o piscih. Namen ene in druge kritične anali- 
ze paje ugotoviti avtentičnost in objektivnost vse- 
bine spominskih virov. 

Pri zunanji kritični analizi spominskega gradiva 
je nujno preučili zunanje značilnosti spominov in 
pri tem nameniti pozornost njihovi posebnosti, ki 
izvira iz posebnih značilnosti tovrstnih zgodovin- 
skih virov. 

Zunanja kritična analiza spominskega gradiva je 
pomembna ne samo zaradi ugotavljanja avtentič- 
nosti spominov kot zgodovinskega vira, temveč 
tudi za boljše razumevanje in kritično vrednotenje 
njihove vsebine. Zaradi posebnih značilnosti spo- 
minskega gradiva kot zgodovinskega vira pa tudi 
pri zunanjih značilnostih spominov in njihovi vse- 
bini ne smemo strogo ločevati zunanje kritične 
analize od vsebinske, ampak ju je treba največkrat 
narediti vzporedno. 

Notranja ali vsebinska kritična analiza spomin- 
skega gradiva in spominske literature je višja in 
najzahtevnejša stopnja kritične analize. Vsebinska 
kritična analiza je posebno pomembna pri spomin- 
skem gradivu in spominski literaturi in je precej 
zahtevnejša kot pri drugih pisanih zgodovinskih vi- 
rih. Z notranjo kritično analizo je treba ugotoviti, 
koliko so informacije in podatki, podani v spomin- 
skih virih, objektivni odsev stvarnosti, skratka, ko- 
liko so obremenjeni s subjektivnimi dejavniki, ki so 
značilni za tovrstne zgodovinske vire. 

Pri vsebinski kritični analizi spominskega gradi- 
va in spominske literature je nujno, da se razisko- 
valec opira na podatke, podane v sklopu zunanjih 
značilnosti spominov. Koliko je to nujno, ponazar- 



1()•> 

jajo nekateri zgledi, ki kažejo njuno neposredno 
povezanost z vsebinsko kritično analizo spomin- 
skega gradiva in spominske literature. Tako so na 
primer podatki o funkcijah, dolžnostih in družbe- 
nem položaju avtorja spominov med dogodkom m 
dogajanjem, o katerem govori avtor, /a raziskoval- 
ca /elo pomembni, ker se na podlagi teh lahko pre- 
soja, koliko so avtorjevi spomini tehtni, pa tudi ko- 
liko je avtor /mogel - s kolikšno širino m poznava- 
njem - objektivno prikazati dogodke in dogajanje. 
1'rav tako pomembno je. da poznamo avtorjeve 
funkcije, dolžnosti in družbeni položaj tedaj, ko 
navaja spomine. Tudi avtorjevo zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo s svojim družbenim položajem 
lahko vpliva na vsebino njegovih pričevanj. Po- 
memben dejavnik, ki vpliva na spomin m opazova- 
nja, je avtorjeva starost tedaj, ko podaja pričevanja 
- to pa se kaže ne samo v obsegu, temveč tudi v ka- 
kovosti vsebine spomina. 

Te in druge zunanje značilnosti spominskih vi- 
rov, posebno tiste, ki se nanašajo na avtorjeve bio- 
grafske podatke, moramo zmeraj upoštevati pri 
vsebinski kritični analizi, saj so dobra opora za 
ugotavljanje stopnje objektivnosti informacij in po- 
datkov, podanih v vsebinskih virih. 

Raziskovalec mora z vsebinsko kritično analizo 
ugotoviti subjektivne dejavnike in stopnjo njihove- 
ga delovanja na vsebino avtorjevega pričevanja. 
/alo mora nujno poznati vsebinske lastnosti spo- 
minskih virov. Na podlagi identifikacije subjektiv- 
nih delavnikov (o teh smo govorili ob vsebinskih 
posebnostih spominskih virov m analize vsebine 
besedila) poteka zgodovinsko vrednotenje informa- 
cij in podatkov, ki jih vsebujejo spomini. Posebno 
pozornost je treba nameniti razrednemu, nacional- 
nemu, idejnemu, političnemu socialnemu in dru- 
gemu odnosu avtorja spominov ilo dogodkov in do- 
gajanj, ki jih opisuje. 1'rav tako pomembno je. da 
poznamo avtorjevo mesto in stopnjo mogočega 
vpliva na potek dogodkov in dogajanj, o katerih 
pripoveduje, in v zvezi s tem njegovo pripravlje- 
nost, da stvarno m objektivno podaja informacije 
m podatke. 

Kadar je kritično-vsebinsko vrednotenje spomin- 
skih virov dopolnilni vir spoznoija. je najboljše, da 
ga opravimo s primerjavo m k oreverjanjem drugih 
pisanih virov. To je pomemben način za ugotavlja- 
nje zgodovinske resnice, /aloje nujno, kadar je le 
mogoče, vsebino spominov preverjati z vsebino 
čim večjega sievila dokumentov različnih prove- 
mene. da bi prepoznali zgodi nisko resnico. Drugi 
način preverjanja m ugotavljanja zgodovinske res- 
nice je primerjanje spominov več avtorjev, ki govo- 
re o istih dogodkih m dogajanjih, če je potrebno 
ludi z dodatnim anketiranjem udeležencev. 

Preverjanje m ugotavljanje objektivnosti vsebine 
spominov tedaj, ko so le-ti dopolnilni vir spoznanj, 
je precej lažje in bolj siv arno kot spominov, ki so 
edini zgodovinski vir. /alo je pol verificiranja zgo- 
do\ mske resnice tedaj, kadar so spomini edini zgo 
dovinski vir spoznanj, tudi težja in bolj omejena. 
Edina   možnost   za   preverjanje   m   ugotavljanje 
objektiv nosu vsebine je torej la. ila primerjamo 
vsebine spominov več avtorjev m jih preverjamo 
šele po dopolnilnem anketiranju udeležencev do- 

godkov in dogajanj. 1'rav zalo je vsebinska kritična 
analiza v lem primeru precej bolj zahtevna in do- 
govorna. 

VIKI IN I II I •••• \ 

VIKI: 
/buka memoarske gradje Arhiva CKSKJ. - 
/buka memoarske gradje o radničkom pokretu i na- 

rodnooslobodilačkom ratu Arhiva Srbije. - 
/buke memoarske gradje • I sVetskom ralu 

1914-1918. i • radničkom pokretu i NOI* Istorijskogar- 
hiva Beograda. - 

/hirka memoarske gradje • organizaciji ustanka I9|4 
i razvoju NOK-a po pojedinim področjima Jugoslavije 
PM I -1945. Arhivu Vojnoistorijskog instituta. - 

I II I RATURA: 
\I. \. Cernomorskij, Memoari kak istoričeskij istoč- 

nik. Moskva 1959. Rabota s memoarimi pri izučenii Mo- 
ru KI'SS. Moskva 1961.- 

I,. M. Dcrcvlina, • termine »Memuari« i klasifikacija 
memuarnih istočnikov (istoriografija vaprosi), »Vaprosi 
arhivovedenija«, 1963, 1.4. - 

\. A. Kurnosov, Prijomi unutrenhej krinki memuarov 
(Vaspominania učastnikov partizanskogo dviženija v pe- 
riod Velikoj Otočestvenoj vojni ••• istoričeskij istočni- 
kov) Sb. »Istočnikovedennije, Teoretič. i metod, proble 
mi«, m. 1969. - 

V. S. Golubcov, • vaprosj • naučnih principa preiz- 
danija Mcmuarnoj literaturi. Istočnikovedenie istorii so- 
vjetskogo opscestva, Vipusk 2. Moskva I96K,- 

V. S. Golubcov, Memuari ••• istočnik po islom so- 
vjetskogo opšćestvo, Moskva 1970. - 

I. Krnjčević i M. Canković, Memoarska gradnja kao 
istorijski izvor i • problemu njenog prikupljanja i arhivi- 
stičkog sredjivanja i obrade, Pi ilozi, Sarajevo 2 1966. - 

S. Fi I i po vić, Značaj memoarske gradnje za pisanje za- 
vičajne ¡storije, Al'. I -2/1967. — 

/.. Lakić, Memoari i ratni dnevnici Referai održan na 
Mcdjurcpubličkom sa veto vanj u SUBNOR-a Jugoslavije, 
Beograd, 23 i 24. decembar 1968. - 

R, Palić, Memoarska gradja NOK-a i revolucije u li- 
teraturi. Referat održan na Mcdjurcpubličkom savetova- 
nju St IBNOR-a Jugoslavije, Beograd, 23. i 24. decembra 
1968.- 

V. Djurović, • memoarskoj literaturi - Književni rado- 
vi i antropološki problemi. Referai održan na Medjure- 
publičko savetovanje SUBNOR-a Jugoslavije. Beograd, 
23. i 24. decembra 19•>•.- 

I-'.. Hasanagić, Memoari i hronike iz narodnooslobodi- 
lačkc borbe kao istorijski izvor. Islonjski glasnik, bi. I. 
1966. - 

M. Mikuž, Problematika izvora za ¡storiju narodne re- 
volucije. Arhivist, br. I. 1954.- 

P, Damjanović, Lenjin • prikupljanju i ¡skorišćavanju 
isiorijskih izvora. AA, 1958. - 

N. Klarie dr., • kritici izvora kao naučnoj disciplini, 
Treći program. Radio Beograd, Proleće 1970. - 

B. Lckić, Metodologija prikupljanja i vrste memoarske 
gradnje, Arhivist, br. 1-4. 1966-1967; Neke osobenosti 
dokumentarne i memoarske gradine. Arhivist, br. 1-4. 
1966-1967.- 

•. Lekić i M. Bosić, Memoarska gradja. Priručnik iz 
arhivistike. SDARJ, Zagreb, 1977 - 
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Slovenska prisega čolnarjev na Savi 
Matevi Košir 

Pri popisovanju gradiva fonda Ograjno sodišče 
za Kranjsko sem naletel na slovensko prisego čol- 
narjev na Savi. ki sojo dali na prelomu 17. v IX. 
stoletje, da bi ovrgli sum tihotapstva. 

Prejemnik sredstvenine na Kornpoljah Ivan Jurij 
Steinberger je v svojem dopisu deželnim stanovom 
na Kranjskem obtožil meščane Radeč in Krškega 
tihotapstva, (ilavni uporniški čolnarji so bili po 
priloženem seznamu: Jernej Dernovšek, podložnik 
i/. Pogonika, (iašpcr Wordaiss (¡amberški. podlož- 
nik i/. Medije, (iregor Mitaušck. stanujoč v trgu 
Radeče, brata Kofele i/, Radeč in Martin Mauritius 
z dvema čolnarskima hlapcema. Prejemnik sred- 
stvenine na Kornpoljah se je pritožil pri deželnih 
stanovih za Kranjsko, da čolnarji ne spoštujejo de- 
želnega patenta, po katerem bi se morali ustaviti 
pri določenih uradih in se pustiti preiskati. Čolnar- 
ji so se temu upirali in tudi grozili. V Zagreb so vo- 
zili proviant za vojsko, nazaj pa poleg tobaka naj- 
različnejše »turško blago«, ki so ga kupovali v Za- 
grebu. Iako je dobil prejemnik v Mrežicah v nekem 
čolnu vrečo z dvanajstimi turškimi prešitimi odeja- 
mi in ogrskimi kožami. Ivan Jurij Steinberger piše 
naprej, daje za preteklega sv. Martina med mnogi- 
mi centi tobaka v čolnih našel tudi »turško blago«, 
za katerega pa so čolnarji trdili, da je last Jakoba 
llerendla. trgovca iz. Ljubljane, ki je šel sam po 
poti preko Novega mesta. To jim je Steinberger 
verjel glede na ugled gospoda Hcrcndla pa tudi za- 
radi tega. ker mu prejemnik v Brežicah ni sporočil, 
za katero blago je bila plačana pristojbina. Nadalje 
piše, da gredo tovorniki iz Zagreba, prej so hodili 
mimo tega urada na Kornpoljah. sedaj pa z različ- 
nim »turškim blagom« skozi Sevnico, tako da gre- 
do preko hribov in nobeden se ne ustavi v uradu. 
Zato je Steinberger predlagal, da bi morali tiste, ki 
jih je imenoval v dopisu, kot primer poklicati zara- 
di nepokorščine in jih kaznovati, da bi se dohodki 
dežele povečali. 

Urad poverjenikov je 15. junija 1703 pozval vse 
osumljene tihotapstva, naj se takoj oglasijo »v svoji 
lastni osebi« pri njih. kjer naj pričakujejo nadaljnje 
odločitve.   Iako so se 2<). junija  1703 zglasili pred 
uradom   poverjenikov   (iašpcr   Wordciss.   Gregor 
Mitaušck m Manze  Kofele; vsi so bili čolnarji na 
Savi. Ohranjeni sta prisegi prvih dveh v slovenšči- 
ni, pri tretjem pa je zapisan le nemški povzetek 
prisege. Prisegi obeh sta enaki. Pisar pri pisanju ni 
bil dosleden, saj je pogosto spuščal črke in isto be- 
sedo zapisal večkrat različno. Prisega se glasi: 
Jest (rasper Wordciss1 Persheshcm 
(iospodi Bogu ena Prauo ztisto per 
Sego de ieSt doSehmallo Smoiem VedeSham 
nistorniSsem v contraband Pellau inu 
ludu puSihmallo niStor natShem 
v contrband pellati tometSch vsellei 
Kar viSsoku ZhaStliui Londtschalììi 
ShliSsi pokornu opprauil nicoli 
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Super Se poStaiiit temo Sieskaino 
ali resgledovaino teh LontschaiTneh 
1• temo Kon/o poStaulenih Shlushob 
nikau. Koker meni gospudi Puh ino 
niega Mies vSega greShniga MadeSha 
Spozhela Diuiza inu mati Maria 
¡nu iiSi vsetniki na moia poSledna ura Pomigaite 

OPOMBI: 
I. Ostri S na koncu besede sem prečrkoval kot ss. — 2. 
Arhiv Republike Slovenije, Ograjno sodišče za Kranjsko 
fase. 3, 19.- 

Solski list - statistični \ ir o šolah na 
področju Dravske banovine v 
Slovenskem šolskem muzeju 
Hi a n k<> Šuštar 

Ce si kol statistične podatke predstavljamo le 
zbirnike in kolone številk, potem je šolski list po- 
memben / drugega \idika. Nudi nam podatke o 
posameznih šolah na področju jugoslovanskega 
dela Slovenije (1929 in kasneje) in o krajih šolske 
občine, pri čemer tekst dopolnjujeta skica kraja s 
šolo ter načrt šolske stavbe. 

Slovenski šolski muzej je svoje gradivo predstavil 
V dveh publikacijah ob sedemdesetletnici in osem- 
desetletnici muzeja /I/, v reviji Arhivi (IV/1981) 
pa tudi arhivsko zbirko lil. /aradi posebnosti mu 
Zealske ureditve gradiva najdemo arhivsko gradivo, 
kakor ga pojmujemo \ skladu z arhivsko zakono- 
dajo, tudi v drugih zbirkah muzeja, lako so bili 
šolski listi kratko predstavljeni ob 70-letnici muze- 
ja: »Za šole v nekdanji dravski banovini so posebni 
»šolski listi«, skupno 909 za prav toliko šol. Ti 
imajo podatke: o ustanovitvi šole. letu gradnjcšol- 
skega poslopja, načrte za gradnjo. opis šolskega 
okoliša, podatke o šolskem vrtu itti.« 131. 

Šolski list je obrazec št. 58/1928 Statističnega od- 
seka ministrstva prosvetc. Precej velika pola (35.x 
49,5 cm) šteje štiri strani pokončnega formata, pi i 
čemer je besedilo formularja v srbohrvaščini natis- 
njeno na prvih dveh straneh v cu ilici, zadnji dve 
Strani pa sta v latinici. Šolski list obsega razpredel- 
nice, vprašanja (m prostoi za odgovore) 1er prostor 
za skice m se/name. 

Prva stran s ćirilskim naslovom »ŠKOLSKI 
LIST« obsega geografske podatke (šolski okraj/me- 
sto, vas zaselek oblast/politični okraj/občina), ime 
in vrsto šole ter tri razpredelnice. Prva razpredelni- 
ca predstavlja oddaljenost šole od železniške, ladij- 
ske, avtobusne aH poštne postale ter do oblastne 
ya, okrajnega in občinskega središča. Druga razpre- 
delnica predstavlja kraje z najbližjo šolo in - kakoi 
prva - vsebuje tudi podatek o razdalji m (kvaliteti) 
Poti. Tretja razpredelnica nosi naslov »Vasi in za- 
selki i/ katerih prihajajo otroci v to šolo« in vsebu- 
je celo vrsto rubrik (ime vasi . . .. število hiš-rodhin 
/broj domova/, število davčnih obvezancev /broj 

Poreskih glava/, velikost šolskega okoliša v km2. 

večinska narodnost v kraju, ostale narodnosti v %. 
večinska veroizpoved, ostale veroizpovedi v %. 
največja in najmanjša oddaljenost zaselkov od šole. 
cesa ima področje v izobilju cime obiluje teritori- 
ja/, česa primanjkuje, kakšno je področje gorato, 
srednjega stanja, sirmašno/. 

Druga stranje posvečena zgodovini šole. jeziku 
pouka, šolski zgradbi in vrtu. o čemer govore tri 
razpredelnice in vprašalnik. Prva razpredelnica o 
»dosedanji zgodovini šole« želi posredovati podat- 
ke o nastanku šole. odprtju in zaprtju razredov, 
spremembi imen. značaju šole. vzdrževanju in o 
drugih važnih spremembah. Opozorilo pri tem pa 
navaja »priložiti zgodovino šole. če ni tiskane - na- 
pisati.« 

Podatku o jeziku pouka sledi razpredelnica o šte- 
vilu razredov m oddelkov / jezikom narodnih 
manjšin, tej pa razpredelnica o šolskih zgradbah, 
la vsebuje rubrike: lastnina/leto gradnje m prizi- 
davanja/v kateri namen zidana'.' če ni zidana v šol- 
ski namen ali odgovarja šolskim potrebam'." v kak- 
šnem stanju je šolska zgradba? površina/gradbeni 
material/strešna kritina/ število - nadstropij, učil- 
nic dvoran za svečanosti, telovadnic, pisarn, kabi- 
netov, hodnikov, stanovanjskih sob. jedilnic, osta- 
lih prostorov, podstrešnih in kletnih prostorov tel 
koliko učilnic odgovarja higienskim predpisom. 

Drugo stran končuje vprašalnik o šolskem vrtu. 
votli, učiteljiskih stanovanjih, vpis šolske posesti v 
zemljiško knjigo, strelovod, vrednost šolskih objek- 
tov, zavarovanje pred požarom. 

Tretjo stran sestavljata prostora za dve skici 
šolske stavbe v merilu 1:100 ter šolskega dvorišča, 
igrišča, vrta. sadovnjaka, vinograda v merilu 1:500 
z vrisanimi velikostmi, pri šolski zgradbi vsako 
nadstropje posebej. Skice šolskega dvorišča so res 
često vrisane na predvidenem mestu, skica šolskega 
poslopja pa je posebej izrisana in pritrjena ali pri- 
ložena »šolskemu listu«. Večkrat so bile priložene 
ludi fotografije šolskih stavb, ki so sedaj v veliki 
meri uvrščene v lototeko. 

Zadnja, čel ria si ran je do polovice izpolnjena s 
skico šolskega okoliša (skita kraja, v katerem je 
šola ali načrt, če obstaja), na kateri sci označeni 
glavni vodotoki, poli in planine ter javne zgradbe. 
Temu sledi prostor za »imena znamenitih ljudi, ki 

so se učili v tej šoli«, nato pa še spisek vseh šol v 
Šolskem okolišu. Na koncu sta še datum (najčešće 
leta 1929). žig m podpis šolskega upravitelja ter 
prav take zabeležke okrajnega (sreskega) šolskega 
nadzornika. V šolski lisi so dopisovali podatke še v 
vojnih letih. 

Če kot primer pogledamo Državno šlirirazredno 
mešano šolo na Krki v litijskem okraju, potem zve- 
mo, da je do železniške postaje Stična K km deželne 
ceste, avtobusna postaja (vozi poštni avtobus Stič- 
na-Žužemberk) je v < iabrovčcu, do I jubljane je 36 
km deželne ceste I. vrste, tlo Litije pa 46 km dežel- 
ne ceste 2. v iste. 

Najbližje osnovne šole so bile v Žalni, na Polju. 
v /agraden. \ Dobre po lju in v Ambrusu (od 5 tlo 
I 3 km stran). 

lemu sledi 23 vasi, iz katerih prihajajo otroci v 
šolo. število hiš in število prebivalcev v njih. Naj- 
več hiš sta imela Podbukovje (39 in 164 prebival- 
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cev) in Krška vas (34 in 130 prebivalcev). Videm - 
središča današnje Krke ob cerkvi - je štelo 25 hiš 
(116 prebivalcev). Gmajna pod njim pa 26 hiš (134 
prebivalcev). Šica. Marinea vas in Hočevje /. nad 
100 prebivalci. Najdlje od šole so imeli učenci 4-5 
km iz devetih vasi. Na kmetijskem področju je 
manjkalo »denarnih dohodkov, zaslužka ni.« Po- 
dročje je označeno kot siromašno. 

V poglavju O dosedanji zgodovini šole je upravi- 
telj zavzeto opisal razvoj šolske stavbe (sezidane 
leta 1809. prenovljene in delno razširjene leta I 867 
in natoleta 1897 ob razširjenju v dvorazrednico). 
Tedaj so iz učiteljskega stanovanja napravili drugo 
učno sobo in tako »je ostala zapečatena usoda kr- 
ške šole, da imamo še danes razdrapano zidov je iz 
I. 1809. ki je bolj podobno staremu hlevu, kot pa 
šoli.« Tretjo učno sobo so prizidali leta 1906, ko je 
postala šola trirazredha. Oddaljeni Korinj je leta 
1912 dobil ekspozituro, leta 1929 pa samostojno 
enorazredno šolo. Nato so našteti učitelji na krški 
šoli od leta 1809 naprej ter dopisani še za leta 
1934-36. 

O šolski stavbi piše. daje last Krajevnega šolske- 
ga odbora na Krki. da je v slabem stanju in men 
238 m2. Šola je imela šolski vrt (8,56 a), travo oko- 
li učiteljske hiše (3.25 a) in pašnik (15,65 a). Šolski 
objekti so bili vredni 150 000 din, zavarovani pa 
pri vzajemni zavarovalnici proti požaru za 15.000 
din (šola) in 10.000 din (učiteljska hiša). 

Skica šolske stavbe nas seznanja s tlorisom po- 
slopja s tremi učilnicami, skica šolskega vrta pa z 
njim (drevesnica, čebelnjak). 

Zadnja stran prinaša skico vasi (Videm in Gmaj- 
na) s cerkvijo, šolo. učiteljsko hišo, drugimi hišami, 
reko m cestami. K temu sodi tudi fotografija vasi z. 
razlago štirih poslopij ob cerkvi (kaplanija. župniš- 
če. šola. mežnarija). Šolski listje izpolnil 7.aprila 
1929 upravitelj Alojzij lntihar./4/ 

Šolski listi so zbrani v šestindvajsetih ovojih, 
shranjeni pa \ šestih arhivskih škatlah. K vsakemu 
ovoju, v katerem so šolski listi za posamezni okraj 
(meščanske in srednje šole ter opuščene pa še pose- 
bej), je narejen popis. Gradivo je muzej prejel oz. 
rešil pred uničenjem od Zavoda za šolstvo v šestde- 
setih letih, ko sta obe instituciji domovali v skupni 
stavbi. Gradivo je bilo del gradiva prosvetnega od- 
delka banske uprave, kjer so ga dopolnjevali v tri- 
desetih letih, tudi še v času italijanske uprave 
1941-43. Ic delno pa še po vojni. V več primerih so 
se šolski listi, ki so jih šolski upravitelji sestavili v 
nekaj izvodih, ohranili tudi v fondih posameznih 
osnovnih šol, tu pa so zanimivi kot zbrani za celot- 
no področje tedanje Slovenije, čeprav niso ohranje- 
ni prav vsi. Omeniti pa velja, da dobro dopolnjuje- 
jo dokumentacijske mape v dokumentaciji Sloven- 
skega šolskega muzeja, ki nudijo z izvlečki iz šol- 
skih kronik in drugimi viri zanimive podatke za 
skoraj vse šole na Slovenskem./5/ 

OPOMBE 
I.Ob sedemdesetletnici Slovenskega šolskega muzeja v 
Ljubljani, Ljubljana 1968 (odslej: Oh sedemdesetletnici); 
Osemdesetletnica Slovenskega šolskega muzeja. Ljublja- 
na 1978. — 2. Andrej Vovko, Arhiv Slovenskega šolske- 
ga muzeja, v: Arhivi. IV 1981, str. 120-121, — 3. Ob se- 
demdesetletnici, str. 63.  —4. Šolski listi, ovoj 7: (irosu- 

plje; Krka. — 5. () dokumentacijski /birki prim.: Doku- 
mentacijska zbirka v: Ob sedemdesetletnici, str. 59-63 in 
Slavica Pavlic, Dokumentacijska zbirka v: Osemdesetlet- 
nica Slovenskega šolskega muzeja. Ljubljana I 97X. sir. 
W-42. 

Poštni /.¡^i Ljubljanske pokrajine - 
Notranjska in Dolenjska pod italijansko 
in nemško okupacijo 1941-1945 
Cvetko Zupančič 

/hiranje poštnih žigov je sestavni del raziskova- 
nja zgodovinskih dogodkov. Posebno zanimivo in 
dinamično je delovanje poštnih uradov v času dru- 
ge svetovne vojne (1941-1945) na območju Dolenj- 
ske in Notranjske, ki so jo najprej zasedli Italijani. 
9. septembra 1943 pa Nemci. Pri raziskovanju po- 
štnih žigov tega časa in prostora pa moramo vedeli, 
da se ni dovolj opirali le na uradne podatke o žigih, 
temveč je velikokrat treba preko originalnih doku- 
mentov (najbolj verodostojne so sodne povratnice) 
ugotavljati dejansko stanje na terenu. To velikokrat 
odstopa od uradne objave - in ravno v lem je čas ta- 
kega raziskovanja. 

V naslednjem članku bo podan prikaz sistemiza- 
cije obdobij poštnih žigov ljubljanske pokrajine v 
obdobju 1941-1945, kot je bil prikazan na razstavi 
lilatelističnega krožka na Šoli za slepo in slabovid- 
no mladino v Ljubljani junija 1990. Tekstualni del 
omenjenega razstavnega projekta je bil povzetek 
članka Milana Govekarja NOTRANJSKA IN DO- 
LENJSKA POD OKUPACIJO, objavljenega v Fi- 
lateliji, št 1/1969,2/3 leta 1969. 

T ITALIJANSKA OKUPACIJA: 
Italijanske čete so prekoračile staro državno 

mejo na notranjskem področju šele I I. aprila I 94 I. 
Tega dne zvečer so Italijani vkorakali v Ljubljano, 
vojaške operacije na Dolenjskem in Notranjskem 
pa so bile zaključene s 23. aprilom 1941. /a filate- 
liste je zato važno vprašanje, kdaj se tic facto zače- 
nja obdobje okupacije. Menim, da na območju Lju- 
bljanske pokrajine za datum pričelka okupacije 
lahko določimo 16. april 1941. Dan prej je namreč 
kapitulirala Kraljevina Jugoslavija, medtem ko je 
italijanska vojska tedaj že zasedla praktično vso 
Dolenjsko in Notranjsko. Če se odločimo za tako 
časovno razmejitev, potem žigi z datumom do 
vključno 15. aprila 1941 spadajo med žige Kralje- 
vine Jugoslavije, žigi od vključno 16. aprila 1941 
do vključno 8. septembra 1943 (kapitulacija Italije) 
pa med žige italijanske okupacije Ljubljanske po- 
krajine. 

V pričujočem članku podajam prikaz poštnih ži- 
gov v Ljubljanski pokrajini v času 1941-1945, loče- 
no po posameznih obdobjih: 

I. Predokupacijsko obdobje (od napada na Jugo- 
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slavijo. 6. 4.-15. 4. 1941): V tem obdobju seje na 
poštah Dolenjske in Notranjske uporabljal poštni 
/ig stare Jugoslavije v latinici in cirilici. 

2. Obdobje žigovnih provizorijcv (od 16. 4. 1941 
do izdaje prvih uradnih žigov): 

Enako kot v obdobju od napada na Jugoslavijo 
do kapitulacije Jugoslavije 15. aprila 1941 je veči- 
na pošt nemoteno poslovala naprej, kot da se s pri- 
hodom italijanskih čet ne bi prav nič spremenilo. 
Sprva so se uporabljale celo slarojugoslovanskc 
znamke, ki so se žigosale z običajnimi starojugoslo- 
vanskimi eno- m dvokrožnimi žigi v latinici m ciri- 
lic. 

Izjema je bilo le pet pošt na Dolenjskem, ki so 
jih začasno zasedli Nemci ter jih šele kasneje odsto- 
pih Italiji (razen Krmelja junija 1941). V teh krajih 
pošte niso uporabljale starih jugoslovanskih žigov, 
ker so jih Nemci zasegli in uničili (razen Mokrono- 
ga). Te pošte so sprva uporabljale nemške žigovne 
provizorije (ročne žige) 1er šele kasneje normalne 
italijanske žige. Te pošte so: Krmelj (Karmcl). Mo- 
kronog (Nassenfuss), Št.Jernej (St. Bartelmä), Ško- 
cjen (St. Kanzian) 1er Kostanjevica (Lantlstrass). 
Pošta Krmelj pa je približno 2 meseca, nekako od 
sredine julija tlo konca septembra 1941. uporablja- 
la tudi nemški normalni žig KARMEL < Sil I- 
ERM/, ki so ga Italijani 7. oktobra 1941. ko so za- 
sedli Krmelj. zamenjali s fašističnim žigom lega 
kraja. 

Nekatere pošte na tem območju (Bela Cerkev. 
Sv. Križ pri Liliji. Sv. Križ pri Kostanjevici ter I r- 
žišče) pa v tem obdobju sploh niso uporabljale ju- 
goslovanskih žigov. Edinstven primer pa je upora- 
ba starega jugoslovanskega pečatnega žiga na pošti 
Hela Cerkev na Dolenjskem. 

d'iva uradna izdaja Žigov - nacionalizirani ju- 
goslovanski žigi: Dne 28. aprila 1941 je bil izdan 
prvi uradni pečatnik: žig št. 3 pošte Ljubljana 2. iz 
katerega so sklesali napis v cirilici. Kasneje je to 
storilo še 90 poštnih uradov, s skupno 163 poštni- 
mi žigi. 

4. Izdaja prvih normalnih italijanskih žigov: 
Poštna uprava je 16. junija 1941 razposlala po- 

štnim uradom 162 novih žigov velikosti 30 mm v 
premeru. V zgornjem krogu kolobarja je navedeno 
krajevno ime v slovenščini, v spodnjem delu pa je 
navedena oznaka »LUBIANA«. V juliju in avgustu 
1941 so pošte prejele še 26 žigov enake izdelave, 
Vendar z manjšim premerom: od 27 do 29 mm. 

5. Fašistični žigi: 
Ti žigi poleg ostalih oznak nosijo še oznako let- 

nice fašistične ere v rimskih pismenkah. Prvi med 
njimi so prišli v promet v začetku okrobra 1941. 
serija teh žigov pa je bila končana v naslednjem 
letu (k- velikost je večja, in sicer 34 mm). Enako 
kot normalni italijanski žigi so tudi le-ti dvojezični. 
Poleg ljubljanskih pošl je la žig prejelo še X poštnih 
Uradov na podeželju, /ares edinstvena pa sta žiga 
Pošt Dolenji in Gorenji Logatec: krajevni imeni sta 
namreč poitalijančeni v LONGATICO DI SOTTO 
oziroma LONGATICO DI SOPRA. V marcu in 
juniju 1943 je bila izdelana druga serija fašističnih 
Žigov premera 30 mm. ki pa niso prišli v promet 
'Adlcšiči. Banja Loka. Dobrničc. Kočevska Reka. 
Mozelj in Nemška Loka). Dva od teh (Adlcšiči in 

Dobrničc) pa sta bila predelana in uporabljena kot 
nacionalizirana jugoslovanska žiga po 15. maju 
1945. 

6. Prekriti fašistični žigi: 
Kmalu po zlomu fašizma se je še pred 9. septem- 

brom 1943 v fašističnem žigu oznaka fašistične let- 
nice prekrila s črnim pravokutnikom. Najbolj 
zgodnji tak žig mi je poznan s pošte Ljubljana I z 
datumom 31. julij 1943. Iste žige po 9. septembru 
uvrščamo v žige nemške okupacije Ljubljanske po- 
krajine. 

II. NEMŠKA OKUPACIJA: 
Nemci so z zasedbo Ljubljanske pokrajine zaradi 

razmaha osvobodilnega gibanja in zaradi svobod- 
nega ozemlja prevzeli le nekako polovico, od skup- 
no 101 pošte. Nemci so se utaborili le v večjih sre- 
diščih, v Beli krajini pa se Nemci niso obdržali niti 
tako dolgo, ila bi odprli vsaj eno pošto, /ato nem- 
ških žigov s tega področja ni. 

1. Obdobje italijanskih žigov: 
l.l. Prekriti fašistični žigi: 
Kol sem omenil, se je na območju Ljubljanske 

pokrajine po zlomu fašizma uporabljal fašistični 
žig. na katerem je bila fašistična letnica prekrita s 
črnim pravokutnikom, in sicer kol italijanski žig - 
isti žig pa se po 9. septembru 1943 uvršča med žige 
nemške okupacije Ljubljanske pokrajine. 

1.2 Normalni italijanski žigi: 
Boste, ki so imele samo italijanske normalne 

žige. so Ic-le še naprej uporabljale vse do zamenja- 
ve z nemškimi dvojezičnimi žigi v sredini leta 
1944. Tako se italijanski žigi v času po 9. septem- 
bru 1943 pojavljajo ne le na italijanskih znamkah, 
temveč tudi na pretiskih in celo na tako imenova- 
nih pokrajinskih znamkah. 

2. Razdobje žigovnih provizorijev (predelani sta- 
rojugoslovanski. avstrijski ter italijanski žigi): 

Nekatere pošle (Šmarje-Sap. Cerknica. Novo 
mesto, Kočevje) so po 9. septembru 1943. tlo nem- 
škega dvojezičnega žiga. uporabljale namesto ita- 
lijanskega žiga nacionalizirane jugoslovanske žige. 
predelane še lela 1941. /nana je predelava nedo- 
končanega fašističnega žiga šl. 3 (irosuplje. Nem- 
ška oblast je dovolila predelavo nekaterih itali- 
janskih. Starojugoslovanskih pa ludi avstrijskih ži- 
gov, ki so prišli v promet kol nemški uradni cno- 
imenski žigi (Horjul. Rakek. Škofljica). 

3. C iotovinski žigi: 
Zaradi pomanjkanja znamk so se pošiljke morale 

Odpremljati brez znamk, vendar z oznako, tla je 
bila poštna pristojbina plačana v gotovini. Sprva 
kol rokopisna oznaka, kasneje pa kot ročne giinii- 
¡eve štampiljke z ustreznim besedilom: »LRANKO 
ali PORTO v gotovini Lir. . . zaračunano pod štev. 
... « Besedilo je bilo praviloma v slovenščini, kas- 
neje pa tudi v italijanščini ali v nemščini, (iotovin- 
ski žig je znan pri 30 izmeti 51 pošt. kolikor jih je 
največ in nazadnje bilo v Ljubljanski pokrajini v 
času nemške okupacije. 

4. Obdobje nemških dvojezičnih žigov: 
Brvi normalni nemški žig se je pojavil na lju- 

bljanskih poŠtah šele 25. junija  1944. Najkasnejši 
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nemški žig TREBNJE nosi datum 26. april 1945. 
Zadnje dni aprila 1945 sta hila i/delana še dvoje- 
zični žig pošte IDRIJA in enoimenski (slovenski) 
žig pošte UUBLJANA-LETALIŠČE; ki pa nista 
prišla več v uporaho. 

5. Nacionalizirani nemški in italijanski žigi do 
I 5. maja 1945: 

Ti spadajo še med žige nemške okupacije Lju- 
bljanske pokrajine. Najbolj »zgodnji« je žig pošte 
Vrhnika, ki je uporabljala nacionalizirani nemški 
dvojezični žig že 6. maja 1945. torej dan po priho- 
du osvoboditeljev. Ta pošta je že istega dne upora- 
bljala tudi nacionalizirani italijanski žig št. 4. 

ft. Nacionalizirani nemški in italijanski žigi po 
15. ma j u 1945: 

Te žige sicer prištevamo k žigom nove Jugoslavi- 
je, vendar so pogosto predmet zbiranja nemških in 
italijanskih zbirateljev okupacije Ljubljanske po- 
krajine. 

Sem bi lahko prišteli tudi gotovinske žige po 15. 
maju 1945. /nani so celo primeri, da se je gotovin- 
ski žig po 15. maju 1945 ob pomanjkanju znamk 
uporabljal tudi zunaj območja bivše Ljubljanske 
pokrajine (Štajerska). 

V članku obravnavam poštne žige redkih poštnih 
uradov v letih 1941-1945. Gotovo bi bilo glede ce- 
lovitosti problematike potrebno upoštevati še pre- 
gled žigov pomožnih pošt oziroma t.i. poštnih zbi- 
ralnic, ki so bile vezane na matični poštni urad. 
Prav tako pa spadajo v ta sklop še poštni žigi am- 
bulančnih pošt. to je pošt. ki so delovale na določe- 
nih vlakih v času 1941-1945. ter uporabljale svoj 
poštni žig. To področje bi lahko bilo predmet po- 
sebne raziskave oziroma obdelave v posebnem 
članku. 

Nekaj zanimivosti o filmih Božidarja 
Jakca 
[van Nemanič 

Arhiv Slovenije se je že v začetku varstva film- 
skega gradiva seznanil / začetniki, pionirji sloven- 
skega filma, /bral je podatke o njihovem delu in 
filmskih stvaritvah. Ugotovili smo, da so si nekate- 
ri med vnetimi privrženci filmske slike ustanovili 
filmska podjetja, drugi pa so se uveljavili kot film- 
ski snemalci - amaterji. Meti njimi je bil tudi Boži- 
dar Jakac. snemalec-amater. vendar v veliki meri 
umetnik tudi s filmsko kamero. Kmalu za tem smo 
njegove filme, ki jih hrani RTV Ljubljana, preko- 
pirali in shranili v arhivu. Poleg tega smo pozneje 
presneli tudi njegove družinske filme, ki so bili do 
tedaj v javnosti nepoznani. Pred nedavnim smo lll- 
me Božidarja Jakca podrobno pregledali, obdelali 
in zanje pripravili inventar. Še pred leti smo pova- 
bili na ogled filmov tudi avtorja, ki se je spomnil 
mnogih podrobnosti, ki jih je snemal. Pripovedoval 
je, daje mnogokrat začutil zgodovinski pomen do- 
godkov, npr. zasedanje /bora odposlancev sloven- 

skega naroda v Kočevju in jih je zaradi tega posnel 
bodisi s fotoaparatom ali pa s lilmsko kamero. Pri 
nadaljnji obdelavi filmov smo se prepričali o pra- 
vilnosti presoje avtorja, ki je posnel mnoge po- 
membne dogodke in dogajanja iz življenja takrat- 
nega časa in jih otel pozabi. Ti /apisi so prvenstve- 
no vir za kulturno zgodovino Slovencev, za študij 
etnologije, saj pripovedujejo o načinu življenja in 
običajih naših prednikov v že nekoliko odmaknje- 
nih desetletjih. Pripovedujejo pa tudi o boju za ob- 
stanek v času vojne vihre. Božidar Jakac je prispe- 
val pomemben delež k Partizanskim dokumentom. 
V Jakčevih filmih smo odkrili tudi druga pričeva- 
nja. V filmu (iregoričev fotoamaterski izlet v Belo 
krajino iz leta 1933 smo na trgu v Črnomlju med 
belokranjskimi narodnimi nošami prepoznali Me- 
toda Badjuro, ko snema svoj film .luijevanje v Čr- 
nomlju. Vse do tedaj nismo mogli ugotoviti natan- 
čnega datuma nastanka Badjuro vega Jurjevanja. 
Posnetek je zanimiv tudi zaradi tega. ker je to edin- 
stven primer, ki v predvojnem času prikazuje neke- 
ga snemalca pri snemanju drugega filma. 

.lakčevi filmi lahko predstavljajo tudi dokumen- 
tacijo za praktično uporabo. V Starem trgu ob Kol- 
pi so pred nedavnim obnavljali manjšo cerkev Kal- 
varijo. ki je razpadala in bila brez fasade. Božidar 
Jakac je v filmu /enitovanjski običaji v Predgrađu 
posnel tudi Kalvarijo in kapelice ob njej. ki so jih 
Italijani med vojno porušili. Na temelju filmskega 
posnetka Božidarja Jakca so obnovili zunanjost 
cerkve Kalvarije po prvotnem v/oni. 

V filmu Prekmurjc-Ljubljana smo prepoznali 
posnetek častne straže in spremstva poljskega kar- 
dinala tir. Avgusta lllontla v Ljubljani. Po pripove- 
dovanju Tatjane Jakac prikazuje posnetek dr. 
lllontla v času Lv harističnega kongresa v Ljubljani, 
(¡lede na to naj bi Jakac snemal na barvni film že 
1935. leta. Vemo pa. tla se je tli. 11 lomi udeležil 
tutli kongresa Kristusa kralja v Ljubljani 1939. leta. 
Vprašanje datiranja posnetka ostaja odprto, s tem 
pa tutli datum prvega slovenskega barvnega film- 
skega posnetka. 

Posebno skupino Jakčevih filmov predstavljajo 
družinski filmi, ki ohranjajo spomin na njegove 
svojce, prijatelje in /nance, ki so bili pomembne 
osebnosti takratnega časa. Med posnetki družin- 
skih filmov smo ugotovili tudi krajše sekvence. ki 
presegajo pomen družinskih filmov, npr. posnetek 
spominske razstave Mirana Jarca ob 10-Ietnici nje- 
gove smrti 1952. leta v Dolenjskem muzeju in po- 
snetek I. grafične razstave v Moderni galeriji v Lju- 
bljani 1955.leta. 

Poleg lega. tla so .lakčevi filmi zgodovinski vir v 
nekem splošnem pomenu besede, smo spoznali, da 
imajo še eno razsežnost, ki jo pri drugih filmih m 
sploh pri arhivskem gradivu ne zasledimo tako po- 
gosto, to je emocionalni odnos gledalcev tlo posa- 
meznih posnetkov. Že po predstavitvi Jakčevih fil- 
mov v Cankarjevem domu m pozneje so prihajali 
posamezniki v arhiv z željo, tla si ponovno ogleda- 
jo nekatere njegove filme, ker so v njih prepoznali 
svoje bližnje, starše in /nance. Nekateri med njimi 
so prišli tutli od /elo daleč, tla so le videli .lakčeve 
filme. 

Meti drugim smo ugotovili še eno zanimivost, ko 
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smo primerjali film o Zboru odposlancev v Koče- jamo Jakčev film. oživijo pred našimi očmi dogod- 
vju s pisanimi viri. Dogodke na zboru in po njem v ki ¡z tistega časa. Knjiga in film se dopolnjujeta, 
času nemške ofenzive podrobno opisuje Edvard združita se v enovito pripoved, kar predstavlja ilu- 
Kocbek v knjigi Listina, Božidar Jakac pa jih je po- strativen primer uporabe filmske slike in pisane be- 
snel na filmski trak. In če ob branju knjige predva- sede. 
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iz prakse za prakso 

Varovanje arhivskega, knjižničnega in 
muzejskega gradiva s poudarkom na 
konservaciji in restavraciji (prispevek k 
nacionalnemu programu) 
Marjan Dobernik, Jeden Vodopivec 

NAMEN: Namen programa je predstaviti pro- 
blematiko varovanja arhivskega, knjižničnega in 
muzejskega gradiva, nastalega na papirju, perga- 
mentu ter na novih nosilcih informacij. 

Na osnovi ankete so /brani podatki o količini 
poškodovanega in nepoškodovanega gradiva, ka- 
drovske in prostorske zmožnosti konservatorsko- 
restavratorske službe ter njene organiziranosti in 
razvoja. 

PRIPRAVILI: Arhiv Republike Slovenije in Na- 
rodna in univerzitetna knjižnica s pomočjo sloven- 
skih arhivov, knjižnic in ostalih ustanov, ki hranijo 
take vrste gradivo. 

VSEBINA: 
1. UVOD 
1.1. SPLOŠNO 
1.2. OSNOVNI POJMI 
1.3. ZAKONSKI PREDPISI 
2. VAROVANJE (¡RADIVA 
2.1. SPLOŠNE USMERITVE 
2.2. PREVENTIVNA  ZAŠČITA  (¡RADIVA   V 
SLOVENIJI 
2.3. STANJE GRADIVA (ANKETNI DEL) 
2.3.1. (iradivo na papirju in pergamentu 
2.3.1.1. Stopnja poškodovanosti 
2.3.1.2. Tabele 
2.3.2. Filmsko arhivsko gradivo 
2.3.3. Fotografsko gradivo 
2.3.4. (¡radivo na mikrofilmu 
2.3.5. Zvočni zapisi 
2.3.6. Gradivo na videokasetah (elektronski zapisi) 
2.3.7. Računalniški zapisi 
2.3.8. Optični diski 

2.4. KONSERVATORSKO- 
RESTAVRATORSKA SLUŽBA V SLOVENIJI 
2.4.1. Kratek opis razvoja službe 
2.4.2. Obstoječe stanje službe 
2.4.2.1. Prostori 
2.4.2.2. Oprema 
2.4.3. Analiza obstoječega stanja 

3. IZHODIŠČA ZA NADALJNJO 
ORGANIZIRANOST SLUŽBE 

4. PREDLOGI ZA NADALJNJO 
ORGANIZIRANOST SLUŽBE 

I. UVOD 

L1. SPLOŠNO 
Varovanje zapisov je postalo s tehnološko revo- 

lucijo v XIX. stoletju, posebej pa še z informacij- 
sko revolucijo v XX. stoletju zelo kompleksen in 
včasih že kar težko obvladljiv pojem, saj je znano. 
da se je človeško znanje zbrano od leta 1X50 do 
1950 podvojilo, že v letih 1950 do 1961 pa je na- 
stala naslednja podvojitev (8). Del teh informacij je 
shranjenih v arhivih, knjižnicah in tudi muzejih. 

Zapisi sedaj niso hranjeni več samo na papirju 
kot prevladujočem nosilcu informacij, temveč tudi 
na drugih novih materialih, kar problem še dodat- 
no otežuje, saj so pogosto nove vrste zapisov v 
smislu trajnosti deisti slabše od klasičnega papirja 
in včasih tudi težje dostopni zaradi hitre spremen- 
ljivosti tehničnih pomagal, s katerimi lahko lake 
zapise sploh uporabimo. K hitrejši obrabljivosti za- 
pisov pa moramo prišteti še splošno onesnaženje 
okolja, kar spet negativno vpliva na njihovo traj- 
nost. 

Učinkovito varovanje zapisov mora zajeti vso 
problematiko tehnološkega nastanka zapisov, vzdr- 
ževanje, hranjenje, konservacijo in restavracijo 
in ne nazadnje izobraževanje vseh sodelujočih pri 
hranjenju gradiva: da bi to lahko dosegli, moramo 
odgovoriti na naslednja vprašanja: 

- Kaj varovati? 
- Kako varovati (kako zagotoviti ustrezne mi- 

kroklimatske pogoje, varstvo pred poplavami, 
požarom, ropom in vandalizmom)? 

- Kaj in kako konservirali? 
- Kaj in kako rest a v ri rat i'.' 
- Kako zagotoviti, da bodo zahteve po varovanju 

spoštovane? 
- Kako izobraževati strokovni kader? 
- Kako razvijati konservatorsko-restavratorsko 

službo? 
Namen tega elaborata je predstavili problemati- 

ko varovanja arhivskega, knjižničnega in muzej- 
skega gradiva (v nadaljnjem tekstu gradiva) na pa- 
pirju in drugih nosilcih informacij. Določilo v Za- 
konu o knjižničarstvu in Zakonu o naravni m kul- 
turni dediščini ločuje to gradivo po vsebini in vr- 
stah (gl. 1/3). Kriterij pri varovanju pa ni samo vse- 
bina in vrsta zapisa, temveč tudi: 

- pisna osnova, 
- pisno sredstvo. 
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- starost m 
- delno oblika oziroma l'ormai. 

zato smo gradivo ločili na skupine: 
•. Gradivo na papirju in pergamentu, ki vklju- 

čuje: 
- spisovno in starejše vezano gradivo (rokopisi in 

listine na pergamentu in papirju, starejše tiskane 
knjige, inkunabule in druge raritete). 

- časopisi in Časniki. 
- tiskane knjige (knjige na industrijsko izdelanem 

papirju in delno tudi starejše, brošure, disertacije. 
separati, standardi, patenti . . .)in 

- razno drugo gradivo (pečati, kartografske publi- 
kacije, načrti, originalna likovna dela in reproduk- 
cije, razglednice, plakati, koledarji, itd). 

B. ( iradivo na drugih, novejših nosilcih: 
- fotografsko gradivo (črnobeli in barvni pozitivi 

m negativi). 
- filmsko gradivo (črnobeli in barvni film in mi- 

krofilm), 
- elektronski video in zvočni zapisi (videokasete), 
- zvočni  /apisi  (gramofonske  plošče,  magnetni 

trakovi), 
- računalniški zapisi (magnetni zapisi, diski, di- 

skete, trakovi). 
- optični /apisi (optični diski, plošče). 
Da bi lahko načrtovali razvoj službe za varova- 

nje gradiva, smo / anketo, ki je vključevala arhive, 
knjižnice, ki hranijo stara redka gradiva ali obvezni 
izvod, muzeje in galerije, dobili podatke o količini 
in vrstah poškodovanega gradiva, delno tudi stanje 
stavb in pogojev hranjenja. 

Na podlagi teh podatkov, domačih in tujih izku- 
šenj 1er smeri razvoja v svetu smo naredili določe- 
ne zaključke in predloge nadaljnjega ra/voja služ- 
be. 

1.2. OSNOVNI POJMI 

Slovenska strokovna tehnologija /a to področje 
se še oblikuje, /ato pojasnjujemo, kaj posamezni 
izrazi v tekstu pomenijo: 

- Zapis: izraz za dokumente na pergamentu, pa- 
pirju, filmu, mikrofilmu, fotogtrafskem materialu 
ter druge zvočne, vizualne in strojno čitljive doku- 
mente ne glede na fizično obliko, zunanje značil- 
nosti in način /apisa. 

- Varovanje: izraz za vse postopke, ki ohranjajo 
in podaljšujejo uporabno dobo zapisa in zajema: 

- varovanje v ožjem smislu. 
- konservacijo in 
- restavracijo. 

- Varovanje v ožjem smislu ali preventivna /usci- 
ta: izraz za vse postopke in operacije, ki varujejo 
gradivo pred poškodbami in uničenjem, /ajenia 
Pogoje hranjenja: niikroklimatske pogoje hranje- 
nja, varstvo pred vodo. požari in preti v lomi. vpliv 
okolja (relativna vlaga in temperatura, svetloba, 
onesnaženost zraka, mikroorganizmi in insekti). 
uporaba in reprodukcijo gradiva (način prenosa in- 
formacij k uporabniku in zaščito zapisov pred ne- 
pravilnim rokovanjem) itd. 

- Konscrvacija: izraz za uporabo kemijskih in 11- 

zikalnih metod pri zaščiti zapisov (mišljene so vse 
metode, ki ohranjajo stanje celotnega zapisa in 
upočasnjujejo nadaljnje propadanje). 

- Restavracija: izraz za procese, ki vključujejo re- 
konstrukcijo manjkajočih delov, rekonstrukcijo 
pisne podlage in načina zapisa, da bi zapisu vrnili 
njegov originalni izgled oziroma se približali prvot- 
nemu stanju. 

- Konservacijsko-restavracijski postopki: izraz za 
konservacijo in restavracijo. Včasih je težko ločiti 
med obema pojmoma, zato ju združimo pod skup- 
nim imenom. 

1.3. ZAKONSKI PREDPISI 
Varovanje gradiva urejajo v Sloveniji naslednji 

zakoni: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list 

SRS. št. 1/81,42/86,8/90), 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. list SRS. št. 27/82): 

m mednarodni sporazumi, ki veljajo tudi za Slove- 
nijo: 

- Konvencija o zaščiti kulturnih dobrin v slučaju 
oboroženega spopada (Haaška konvencija. Ur. list 
SFRJ, št. 56/74), 

- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in na- 
ravne dediščine (Ur. list SFRJ, št. 9/77); 

delno paje / varstvom gradiva povezan še: 
- Zakon o ustanovitvi Restavratorskega centra 

(Ur. list SRS. št. 39/82). 

Po zakonu O naravni in kulturni dediščini je ar- 
hivsko gradivo (58. člen) izvirno in reproducirano 
(pisano, risano, tiskano, fotografirano ali kako dru- 
gače zapisano) dokumentarno gradivo, ki ima tra- 
jen pomen za znanost ali kulturo, in sicer ne glede 
na to kdaj. kje in pri kom je nastalo, (iradivo zbira- 
jo Arhiv Republike Slovenije, pokrajinski oz. zgod- 
vinski arhivi ter specialni arhivi. 

l'o zakonu o knjižničarstvu (3. člen) so knjižnič- 
no gradivo: knjige, brošure, časniki, časopisi, diser- 
tacije, katalogi, prospekti, plakati, letaki, tiskovine, 
kartografske publikacije, separati, standardi, paten- 
ti, reprodukcije likovnih del. razglednice, koledarji, 
fotografije, mikrofilmi, diamikrokartice, muzikali- 
je, gramofonske plošče, tonske kasete, videokasete. 
magnetofonski trakovi in magni trakovi, rokopisi 
in druga gradiva, namenjena knjižnični dejavnosti. 

Gradivo zbirajo Narodna in univerzitetna knjiž- 
nica (NUK). Univerzitetna knjižnica Maribor 
(NKM) in 8 izobraževalnih knjižnic. 

2. VAROVANJI: (.RAPIVA 
2.1. SPLOŠNE USMERITVE 

Tradicija zaščite in konservacije dokumentov 
sega daleč v zgodovino. Temelje organiziranemu 
varovanju gradiva sta postavila Mednarodna kon- 
ferenca o zaščiti in restavraciji rokopisov v St. (¡al- 
lenii leta I8M8 in Konferenca arhivarjev v Dresde- 
liu leta 1899. Zaradi potreb stroke, novih znanstve- 
nih spoznanj m razvoja tehnike so v prvi polovici 
tega stoletja pričeli ustanavljati (predvsem v večjih 
centrih po svetu) organizirane konservatorsko- 
restavratorske delavnice, raziskovati vzroke razpa- 
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da gradiva in razvijati konservatorske postopke ter 
objavljati rezultate teh raziskav. 

Zlasti v drugi polovici tega stoletja sta se knjižni- 
čarska in arhivska stroka zelo razvili, predvsem za- 
radi naglega razvoja vseh znanosti, kar je zahtevalo 
organizirano skrb in hitro posredovanje informacij. 
Hitra informacija je postala pogoj napredka, zato 
so se v tej smeri pričeli razvijati novi informacijski 
sistemi (mikrofilmi, računalniški zapisi, ki so po- 
stavili nove zahteve knjižničarski, arhivski in s tem 
tudi konservatorsko-restvratorski stroki). Varova- 
nje sedaj ne vključuje samo konservatorskih m re- 
stavratorskih postopkov, ampak tudi skrb za pre- 
ventivno zaščito in njeno izvajanje. 

Prva opozorila na naraščajoče probleme pravilne 
uporabe in zaščite ter posredovanja gradiva so pri- 
šla v sedemdesetih letih od UNESCA. 

UNHSCOjc v svojih mednarodnih programih za 
področje bibliotekarstva, arhivistike in muzealstva 
leta 1979 objavil program IJNISISI m pregledal 
dotedanje rezultate dela ter ugotovil, daje treba v 
manj razvitih deželah še veliko storiti, priprav iti si- 
stematične delovne programe, programe za izobra- 
ževanje strokovnih delavcev in uporabnikov. 

V pripravah enotnega programa UNISIST so 
skupno sodelovale mednarodne organizacije FID, 
ICA (MAS) in ll'LA. Zelo intenzivno je bilo sode- 
lovanje tudi s komitejem za standarde ISO. 

Posledica teh prizadevanj so usmeritve, ki so jih 
strokovnjaki v raznih meddržavnih organizacijah 
sprejeli med leti I9S0-I990. Te zavezujejo vse in- 
stitucije, ki hranijo in uporabljajo tako gradivo, kot 
tudi državne organe, da: 

- skrbijo za optimalne pogoje hranjenja, posebej 
za zapise na novejših nosilcih (film. fotografski ma- 
terial, video zapisi itd.), ki zahtevajo ločene prosto- 
re in v njih strožje klimarske pogoje in specialno 
opremo. 

- skrbijo za splošen dvig zavesti o varovanju gra- 
diva z dodatnim izobraževanjem restavratorskih 
kadrov in delavcev, ki uporabljajo to gradivo, ter z 
osveščanjem uporabnikov gradiva. 

- povečajo zavest o potrebi varstva gradiva med 
strokovnjaki, posebno vodilnimi uslužbenci m ti- 
stimi, ki odločajo na področju kulturne politike. 

- zagotovijo ustrezno uporabo gradiva (izposoja, 
reprodukcija, razstave). 

- imajo primerno organizacijo v primeru narav- 
nih nesreč. 

- podkrepijo osnovanje nacionalnih ustanov za 
varovanje gradiva, posebej za ključne probleme za- 
ščite. 

- upoštevajo princip selektivnosti in ne množič- 
nosti na nacionalnem nivoju. 

- sledijo in upoštevajo smernice mednarodnih 
ustanov in sodelujejo z njimi. 

- podpirajo študije o varstvu gradiva in javno 
objavljajo rezultate takšnih študij, 

- inicirajo in vodijo poskusne projekte o varstvu 
gradiva z drugimi organizacijami. 

Kot vidimo, je varovanje zelo kompleksen po- 
jem, ki obsega organizacijo službe od vlade do naj- 
manjšega arhiva, knjižnice in muzeja, in zahteva 
stalno organiziranost in usklajenost. 

V   naslednjih   poglavjih   bomo   prikazali   stanje 

preventivne zaščite pri nas, stanje gradiv in stanje 
konservatorsko-restavratorske službe, pri čemer 
smo poskušali upoštevati naštete splošne smernice. 

2.2. PREVENTIVNA ZAŠČITA GRADIVA V 
SLOVENIJI 

Stanje preventivne zaščite je po posameznih pro- 
blematikah sledeče: 

- prostorska problematika za arhive in muzeje je 
detajlno obdelana v analizi Republiškega sekretari- 
ata za kulturo (7). Stanje arhivskih prostorov z ozi- 
rom na temperaturo (T) in relativno zračno vlago 
(RV). 

podano v tabeli I ; 

Tabela I 
PREGLED STANJA ARHIVSKIH 
SKLADIŠČNIH PROSTOROV V LETU 1989 
(mikroklimatski pogoji)' 

Skupu.i 

gradiva 

limi 

(m-) 

Mikroklimatiki 

pogoji 

zračna v lagal 

ARS Zvezdarska 1 12350 2561 ustreza 

( 'ankarjeva 5 IHM) I7(i ne ustreza 

Lisičje 1400 101 delno uslieza- 

l'A Nova ( lorica IÍ00 ••) usi re/a 

PA l'Ini 1900 310 delno ustreza- 

ZA ( elje 1400 690 ne ustreza 
/,\ K..per 1400 390 * gradnji 

PA Maribor 7400 2000 ustreza 
/• Ljubljana 1669 MX uslreza 

- Litija KI 22 iistre/a 

- Šmarje Sap .420 Hfi m- ustreza 

- Komenda 240 45 delno ustreza' 

- Krumperk 170 103 delno ustreza' 

- Kočevje 260 44 delno ustreza- 

- Blatna Brezovica 200 68 delno ustreza* 

- Tržič 1« 58 delno usllrza- 

Radovljica 10X ss ne ustreza 

- Predoilje K7I Kil ne ustava (pol) 

-Jesenice 213 f>s delno ustreza- 

- Trebnje IIX 100 ustreza 
- Draiici l')4 142 delno ustreza- 

- Karteljevo 590 ISO delno uslieza- 

Idrija 510 155 ne ustreza1* 

- Školi,i loka 14X I2X ne ustreza' 

OPOMBE 

I. Većino arhivskega gradiva je v (asciklih in arhivskih 
škatlah, lako da ni direktnega vpliva svetlobe, /alo lo nt 
posebej upoštevano: ¡sto velja /a onesnaženost /taka. ker 
ni dovolj točnih podatkov. Pra\ loko ni obravnavana 
protivlomna, protipožarna m druga zaščita. — 2. Tukaj 
dopuščamo večja sezonska nihanja J m RV. ki dokaj 
odstopajo od idealnega razmerja 1=1 5 C £3*C, relativna 
vlaga 50-60%, vendar še ni zaznati vidnih kvantih vpli- 
vov oz. plesni. — 3. Kletni prostori. — 4. V preselitvi. — 
5. V rekonstrukciji. 
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- sistema uravnavanja T in RV ni nikjer, pose- 
bej ne v prostorih za specialne namene hranjenja. 
razen za filmsko gradivo v Arhivu Republike Slo- 
venije: 

- stanje onesnaženosti /raka v prostorih nikoli ni 
bilo merjeno, glede na lokacije posameznih stavb 
pa lahko trdimo, ila jih vsaj polovica v tem pogledu 
ni zadovoljivih; 

- varstvo pred naravno poplavo je /adovljivo. saj 
je le majhen del skladišč še v kletnih prostorih, niso 
pa izključene lokalne poplave, ker so v mnogih se- 
danjih skladiščih sanitarne napeljave in napeljave 
centralnih kurjav; 

- posebnih protipožarnih sistemov nobena usta- 
nova nima (razen gasilnih aparatov), le redka skla- 
dišča so opremljena / alarmnimi protipožarnimi 
napravami; 

- prolivlomna zaščita v arhivih in knjižnicah je 
slaba, saj imajo le redki kompleten protivlomni si- 
stem, stanje je boljše v galerijah m muzejih; 

- gradbeni materiali (prema/i. obloge, izolacijski 
materiali) v skladiščih v glavnem ne ustrezajo med- 
narodnim standardom: 

- osnovna skladiščna oprema /a osnovno gradivo 
na papirju (police, embalaža) je zadovoljiva, ni pa 
zadovljiva za specialne vrste gradiva na papirju in 
pergamentu (pcrgamentne listine s pečati ali brc/. 
kartografsko gradivo, načrti, plakati, itd.) 1er novej- 
še nosilce (fotografija, film, video, /vocili /apisi. 
Ud): 

- uporaba gradiva v arhivih in knjižnicah je v ve- 
čini primerov v originalni obliki, ker je relativno 
malo gradiva prenesenega na mikrofilmske, raču- 
nalniške ali druge oblike, kar ne ustreza sedanjim 
merilom uporabe gradiva. Tudi kadar je gradivo 
presneto, se reprodukcije malo uporabljajo. 

Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti tudi 
pravilnemu fotokopiranju in pravilni postavitvi 
stalnih in občasnih razstav. 

(e primerjamo naše stanje s stanjem preventivne 
zaščite v svetu (po analizi I• • 11 I • (1.3). ki je 
/ajela 417 ustanov po vsem svetu, od tega 193 
knjižnic m 221 arhivov), lahko ugotovimo, če se 
primerjamo s srednjeevropskimi ustanovami, da je 
Osnovnim pogojem preventivne zaščite v večini 
primerov zadoščeno, daleč pa je oil optimalnih po- 
gojev hranjenja. I oje splošna ocena, v posameznih 
primerih pa naletimo na velika odstopanja navz- 
dol. 

2.3. STANJE GRADIVA (ANKI I M DI I ) 

2.3.1. Gradivo na papirju in pergamentu 
Anketa je bila poslana vsem arhivom ter vsem 

knjižnicam, ki hranijo dragoceno in redko gradivo 
ali hranijo obvezni izvod, cerkvenim ustanovam 
ter muzejem in galerijam. 

Odgovore so poslale vse glavne knjižnice, vsi ar- 
hivi, del cerkvenih ustanov, del galerij in muzejev. 

Anketa je zajela v glavnem gradivo na papirju 
in pergamentu, analiza stanja na novejših nosilcih 
je narejena na podlagi individualnih obiskov. 

(davnina gradiva v arhivih in knjižnicah je še 
vedno na papirju (in pergamentu), ki je različno 
poškodovano, zaradi neustreznih pogojev hranje- 
nja, uporabe in nekvalitetnih papirjev. Glede na 
vrsto poškodb smo ga razdelili v štiri skupine: 

Prvi razred - zelo poškodovano gradivo: papir je: 
- plesniv - plesnivost uničuje papir in pisavo: po- 
škodbe so nepovratne: 

- kisel - pH je pod 5: papir je rjavkast ali neena- 
komerno obarvan: črnilo je lahko tudi kislo in na 
tem mestu je prezrl papir; 

- mehansko zelo poškodovan - zaradi pogoste 
uporabe je gradivo natrgano, potrgano ali kako 
drugače poškodovano: 

- močno poškodovan od insektov in glodalcev, 
(¡radivo te vrste dnevno propada.  Potrebni so 

nujni in resni posegi (nevtralizacija. dezinfekcija, 
dezinsekcija, restav riranjc. beljenje itd.), ki ustavijo 
nadaljnje propadanje. Gradiva v večini primerov 
ni možno uporabljati. 

Drugi razred - srednje poškodovano gradivo: pa- 
pi rje: 

- rahlo kisel - pil je okrog 5: je rahlo rjavkast ali 
rumenkast: 

- delno strgan ali kako drugače poškodovan: 
- prašen ali umazan; 
- delno poškodovan od insektov in glodalcev. 
To je najobičajnejša skupina. Gradivo ni nujno 

potrebno konservatorsko-restavratorski h posegov. 
S pogosto uporabo in nepravilnim hranjenjem pa 
lahko kaj hitro preide v prvi razred. 

I retji razred - malo poškodovano gradivo: papir 
je: 

- večji del nepoškodovan, poškodovani so posa- 
mezni listi, vezava ali del vezave; 

- nevtralen, pil okrog 6; 
- več ali manj prašen. 
Gradivo se ne bo kvarilo, če so pogoji hranjenja 

normalni. 
(etiti razred - nepoškodovano gradivo: 
Papirna osnova je zdrava (papir je bel), pisava 

neobledela. vezava nepoškodovana. Pri normalnih 
pogojih hranjenja bo gradivo v zdržalo zelo dolgo. 

2.3.1.2. Tabele 
Podatki o količini in vrsti poškodovanega gradi- 

va so zbrani v tabeli 2 (Podatki o stanju poškodo- 
vanega arhivskega gradiva v Sloveniji), tabeli 3 
(Podatki o stanju poškodovanega knjižničnega gra- 
diva v Sloveniji), tabeli 4 (Naraščanje arhivskega 
gradiva) ter tabeli 5 (Stanje poškodovanega gradiva 
v letu 1489 ter ocena poškodovanosli glede na pri- 
čakovan pritok). 

2.3.1.1. Stopnja poškod ovanosti 
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Tabela 2 
PODATKI O STANJU POŠKODOVANEGA GRADIVA V SLOVENIJI V LETU 1989L2 

Ustanova Skupna Spisovnogra divo (trn1) Rokopisi (enot) Ostalo (enot) 
količina 

(trn) I. II. III. IV. I. II. HL IV. 1. II. 
Arhiv Republike 
Slovenije 14100 104 1312 4632 7788 13 50 102 89 4007 8007 
PA Nova Gorica 1250 - 180 180 890 - - - - - - 
ZA Ptuj 1700 12 215 615 854 - - 2 2 3004 6004 

ZA Ljubljana 6350 25 385 2222 3698 - 20 - - 3200s 5000'' 
ZA Celje 1400 14 182 504 780 - 20 - - 5006 10006 
ZA Koper 1400 15 55 504 826 - - - - 150'' 300'' 
PA Maribor 7400 - 267 534 3649 - - - - mo« 600' 

Vsi arhivi 33500 170 2596 9201 18485 13 90 101 91 4800 9700 

Arhiv CK ZKS 370X 500'' 
Nadškofijski arhiv 1 jubljana 50 100 
Škofijski arhiv Koper 
Moderna galerija L ubijana 800'* 500'' 
Mestni muzej Ljubi jana 8001" 800") 
Muzej Scrgcja Mašcrc Piran 50'' 506 
Arhitekturni muzej Ljubljana 2000'' 2000'' 
Muzej revolucije Celje 2004 200" 
Železniško gospoda rstvo Ljubljani i 100'' 1006 
Ostalo 50* ••* 5000 5000 

Skupaj 50       100 9370 9500 

OPOMBE 

I. Zajeti so podatki v vseh zgodovinskih arhivih, republiškem ter nekaj cerkvenih arhivih. Niso upoštevani arhivi orga- 
nizacij, delovnih kolektivov, društev in drugih. — 2. Zajeli smo tudi večino galerij, muzejev itd., ki hranijo pisno gradi- 
vo. — 3. Podatki o skupni količini arhivskega gradiva v arhivih veljajo za leto 1986. — 4. Zemljevidi in načrti. — 5. Li- 
stine, načrti, plakati, zemljevidi in karte — 6. Ocena števila raznih dokumentov — 7. V glavnem karte in zemljevidi, 
brez pergamcntnih listin, ki jih je okrog 1500 in niso v kritičnem stanju. — 8. Rokopisi in dopisi in brošure iz NOB — 
9. Grafike— 10. Plakati, fotografije, grafike, razno— 1 I. Poslovilna pisma talcev, zemljevidi in plakati. 

Tabela 3 

PODATKI O STANJU POŠKODOVANEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V REPUBLIKI SLOVENIJI' 

Knjige 

(kosov) 

fiisniki m Časopisi 

(kosov) 

KaitOgntfsko, slikovno 

gradivo 

(kosov) 

Muzikalije 

(kosov) 

Rokopisi 

(Imi 

I. Hudo poškodovano 
gradivo, ki ga ni mogoče 
uporabljati, ne da bi ga 
restavrirali in konservirali 

14.856 
NUK 15.400 

2.735 
NUK 1 1.000 

239 
NUK 4.500 

360 
NUK 720 

4 trn 
NUK 115 trn 

II. Hude poškodbe, ki se z 
uporabo še povečajo 

59.400 
NUK 20.800 

13.442 
NUK 22.000 

849 
NUK 7.200 

130 
NUK 3.600 

10 11,1 
NUK 220 tm 

III. Manjše poškodbe, naravno 
staranje in mehanične 
poškodbe 

135.750 
NUK 45.500 

15.275 
NUK 33.000 

6.973 
NUK 14.600 

60 
NUK 7.200 

15 tm 
NUK 245 tm 

SKUPAJ I-III 
Ostale knjižnice v RS 
NUK 

210.006 
NUK 81.700 

3 1.45 1 
NUK 66.000 

8.061 
NUK 26.300 

550 
NUK 11.520 

29 t m 
NUK 580 tm 

V. Ostale knjižnice v RS in 
NUK 291.706 97.452 34.361 12.070 609 tm 

OPOMBA 

!. Stanje v letu 1989. 
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Tabela 4 
NARAŠČANJE ARHIVSKEGA GRADIVA 1986/2000 (POVZETO PO ANALIZI RKK) 

gradivo v po valorizaciji Ostane Zao4tanki v prevzemu Vsota Pričakovan' Pričakovana 

ustanovi v 1. (1986) prirastek količina 

!<<Ki, v letu 1490 v letu 2000 

Ustanovi (lm) (trn) (tm) 

ZA Ljubljana 6.350 - 15% 5.400 (40%) 3.500 8.950 10.200 13.300 
PA Maribor 7.400 - 40% 4.450 (40%) 2.350 6.800 7.650 9.750 
ZA Celje 1.400 - 30% 1.000 (80%) 4.150 5.100 5.850 7.650 
PA Koper 1.400 - 10% 1.250 (80%) 1.800 3.000 3.300 4.100 
PA Nova Gorica 1.250 - 25% 900 (50%) 550 1.500 1.650 2.050 
ZA Ptuj 1.700 - 40% 1.000 (20%) 150 1.150 1.250 1.500 
Arhiv Republike Slovenije 14.100 - 5% 13.400 (85%) 1 1.500 24.900 26.500 30.500 

Skupaj 33.600 27.400 51.400       56.400 68.850 

OPOMHA 

I. Pričakovani prirastek arhivskega gradiva v enem letu je 13 tm na eno občino in znaša za ZA Ljubljana 312 tm/l, za 
PA Maribor 208 tm/l. za ZA Celje 182 tm/l. za PA Koper 78 tm/l. za PA Nova Gorica 39 tm/l, za ZÁ Ptuj 26 tm/l, za 
Arhiv Slovenije 400 tm/l. 

Tabela 5 

STAN.IK POŠKODOVANEGA GRADIVA V LETU 1989 IN OCENA POŠKODOVANEGA GRADIVA GLEDE 
NA PRIČAKOVANI PRITOK 

i itinovi 

Celotna količina 
irhivskega ^r,uli\.i 

(tm)» 1. l9Xd 

SI.mie indivi 

Stopniil 1                     %                                                                  Stnpniil II                     % 
• • •                                                           (tm) 

Pričakovano 
gradivo v 1 2000 1 

Stanič gradiva 

%               II % 

Vsi arhivi (tm) 33.500 183      0,6 2.6fi6      8.8 68.650 293 0.4    4.266 6.2 
kosov 
Ostali kosov 

4.850 
9.370 

9.700 
9.500 

(4 20%) 

(+35%) 
6.000 

12.000 
1 1.000 
13.000 

NUK 
(enot) 
15.400 knjig 
1 1.000 časopisov 
4.500 kart 

720 razno 
1 1 5 t m  rokopisov 

(enot) 
20.000 knjig 
22.000 časopisov 

7.200 kart 
3.600 razno 

220 tm rokopisov 

ostale knjižnice 1 5.000 knjig 
2.735 časopisov 

239 zemljevidov 
360 ostalo 

59.400 knjig 
13.442 ča.sopisov 

849 kart 
130 ostalo 

4 tm  rokopisov lOtm rokopisov 

2.3.2. Filmsko arhivsko gradivo 
11 ranjen j e filmskega gradiva v Jugoslaviji je kma- 

lu po osvoboditvi prevzela za vso državo Jugoslo- 
vanska kinoteka (1949). / družbenim razvojem so 
posamezne republike prevzele skrb /a varstvo svo- 
jega filmskega gradiva in tako je Arhiv Republike 
Slovenije začel na podlagi Zakona o arhivskem 
gradivu m arhivih (leta 1966) izvajati (evidentirati 
¡n prevzemati) varstvo filmskega gradiva. Kasneje 
je prevzemal kopije filmov na osnovi Zakona o fil- 
mu (1974). danes pa temelji dejavnost varovanja na 
leni področju na osnovi Zakona o naravni in kul- 
turni dediščini (19X1 ). Zakonski predpisi obvezuje- 
jo producente (Viba. Unikal, RTV), da izročajo ko- 

pije m izvirno gradivo v določenem času Arhivu 
Slovenije, ki ga varuje, obdeluje in daje v uporabo. 
Arhiv tudi evidentira filmsko gradivo zunaj Slove- 
nije (filmske novosti. Jugoslovanska kinoteka. 
filmski arhivi v tujini) in bo - če bodo sredstva - te 
filme kopiral. 

Zaradi neustreznih prostorov Arhiv Republike 
Slovenije ne more popolnoma izvajati prevzemov 
filmskega gradiva, tako da je stanje sedaj sledeče: 

Arhiv Republike Slovenije 
Hrani dokumentarne filme (reportaže, doku- 

mentarni filmi s scenarijem), igrane filme (kratke 
in celovečerne) ter animirane filme (risane ali lut- 
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kovne). Najstarejši film datira v leto 1904/5. 
Arhiv Republike Slovenije hrani 1 175 naslovov 

filmov ali 9546 tehničnih enot filma (stanje 31. 12. 
1989). od tega je većina na črnobelem acetatnem 
filmu in le majhen del je nemega filma (66 tm). Za- 
radi neprimernih prostorov je del gradiva tudi že 
plesnivega (približno 57.600 m). 

I ti i k a I Ljubljana 
Predvideva produkcijo 12 filmov na leto ali /a 

vsak film 5 škatel. skupno 60 škatel. t.j. 4 tm polic 
na leto ali 40 t m /a 10 let. 

V zadnjih letih je bilo ustanovljenih već novih 
producentov (Studio 37, Škuc Forum, Dokumen- 
tarna, itd.), ki ustvarjajo tudi arhivsko gradivo. 

/biini pregled nam daje tabela 6. 

Tabela 6 
KOLIČINA ARHIVSKEGA FILMSKEGA GRADIVA 

Ustanova 
Leto 

(rnobeli    gorljivi 

1990 2000 

Količina filmov (m) 
(rnobeli    negorljivi 

1990 2000 

barvni 

1990 2000 

Arhiv RS 
RTV 
Filmske novosti 
Viha 
Jugoslovanska Kinoteka 
Unikal 
Ostali 

10.800 

604.900 

2.880.000? 
12.000.0003 

100.000 
3.000.000 

540.000 

356.400 
4.000.000 3.000.000 

1.320.000 

Skupaj 615.000 17.520.000 -4        4.356.400        4.320.000 

RTV Slovenija 
Po Zakonu o naravni in kulturni dediščini tudi 

za arhivsko gradivo RTV skrbi Arhiv Republike 
Slovenije, kar pa je neizvedljivo zaradi prevelikih 
finančnih in kadrovskih težav, niti ni taka praksa 
drugje v svetu, zato Arhiv Republike Slovenije za- 
enkrat le sodeluje pri valorizaciji in odbiranju ar- 
hivskih posnetkov. RTV hrani tako največje koli- 
čine arhivskega filmskega gradiva in je tudi njegov 
največji proizvajalec, čeprav sedaj gradivo nastaja 
večinoma na v ideokasetah (elektronski zapisi) (gl. 
11/3.3.). 

Filmske novosti Beograd 
Hranijo bogat filmski arhiv in v njem številne za- 

pise iz Slovenije. Skupna dolžina filmov, ki bi jih 
prevzel Arhiv Republike Slovenije, je približno 
77.000 m. pri čemer je potrebno upoštevati, daje 
še približno 25.000 m materiala nepregledanega 
(predvsem gre za material, ki so ga režiserji izločili, 
ima pa veliko dokumentarno vrednost). Potrebno 
je izdelati dve kopiji in trak za reprodukcijo, /a to 
bi potrebovali 50 tm polic v Arhivu Republike Slo- 
venije. 

\ iba film 
Do lela 2000 lahko predvidevamo produkcijo 

okoli 100 celovečernih filmov. 400 kratkih filmov 
ter 100 raznih drugih kratkih filmov in to večino- 
ma barvnih, za kar bi potrebovali približno 520 tm 
polic za barvni film in 100 tm za črnobeli film. 

Jugoslovanska kinoteka Beograd 
Hrani za Slovenijo črnobele gorljive filme za pri- 

bližno I 12 tm polic ter črnobele acetatne filme za 
približno 7 tm polic. 

OPOMBE: 
I. I tra polie predstavlja IX škatel, vsaka škatla približ 
no 300 m lilma oziroma 5.400 m im polie — 2. vsi tra- 
kovi   (kopije,  dub  negativ,   negativ   slika,   negativ   Ion. 
lavand) — 3. samo kopija — 4. črnobelih filmov bo v pri- 
hodnosti vse manj. zaradi prevlade barvnega filma 

Film je specifičen nosilec zapisa, za njegovo 
ohranitev je potrebno zagotoviti ustrezne klimatske 
pogoje, in sicer različno za posamezne vrste gradi- 
va: 

Črnobeli gorljivi lìliii mora biti v vsakem primeru 
hranjen ločeno, pri temperaturah nad 20' C nasto- 
pi nevarnost samovžiga; 

Črnobeli negorljivi film zahteva blažje pogoje 
(optimalni so 13* C pri relativni vlagi 50-60%); 

barvni film, ki zahteva izredno nizko temperatu- 
ro hranjenja (pod 0 C. relativna vlaga do 30%). 

Tem zahtevam v Sloveniji ni zadoščeno, lako se 
gorljivi filmi hranijo v Jugoslovanski kinoteki, čr- 
nobeli negorljivi filmi na več mestih (Arhiv Repu- 
blike Slovenije nima dovolj prostora), pogojev za 
hranjenje barvnih filmov pa nima nobeden. 

2.3.3. fotografsko gradivo 
Nastanek fotografije datiramo v leto 1839 in po- 

sebno stare tehnike fotografiranja (dagerotipija. ka- 
lotipija. heliotipija, ankotipija, kolotipija, mokra 
kolotipija) predstavljajo ne samo zanimivo doku- 
mentarno vrednost, temveč so dragocene same po 
sebi. Kasneje seje črnobela fotografija (leta 1887) 
razvijala v smeri, ki jo poznamo še danes (črnobeli 
želatinoznoceluloidni film). Okoli 1935-1945 je bil 
v bistvu končan tudi razvoj barvnega lilma. Takrat 
je prišlo do velike produkcije fotografskega materi- 
ala, ki je prešla po letu 1950. ko so postali fotograf- 
ski pripomočki  relativno ceneni  m tako dostopni 
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vsakomur, vse razumne meje. 
Hranjenje teh vrst zapisov ni bilo m tudi sedaj ni 

organizirano. Tako najdemo posamezne primerke 
ali manjšo zbirko, predvsem v muzejih, muzejskih 
in privatnih zbirkah, manj pa v knjižnicah in arhi- 
vih. Večje zbirke se nahajajo predvsem pri časopis- 
nih podjetjih (Delo. itd.). 

Število hranjenih fotografij in starejših tehnik fo- 
tografiranja ni ločno znano, saj je velikokrat pome- 
šana tudi z drugim gradivom in bi zahtevalo podro- 
ben pregled vsega do sedaj hranjenega materiala z 
navedbo starosti ter stanja ohranjenosti. 

2.3.4. ( iradivo na mikrofilmu 
To so posnetki v obliki filmskih trakov ali v obli- 

ki mikrofišev. Starejši posnetki so na nitratni celu- 
lozi, sedaj pa na aeetatni celulozi in poliestrski os- 
novi, slika pa je na srebrno želatinastem filmu 
(problematika je podobna fotografiji na srebrovih 
soleh), na diazo m vezikularnem filmu, elektrofo- 
tografskem filmu (te oblike niso primerne za trajno 
hranjenje in jih zaenkrat ne srečujemo v arhivih in 
knjižnicah). 

Mikrofilmi, ki jih hranijo arhivi in knjižnice, so 
hranjeni ločeno, vendar ne na ločeni lokaciji (ar- 
hivski posnetki), niso pa sistematično pregledovani 
in o njihovem stanju ni podatkov. 

2.3.5. Zvočni zapisi (gramofonske plošče, zvučni 
trakovi) 

( iramolonske plošče 
/godnji zapisi so nastali na voščenih ali šelako- 

vih ploščah. Po letu 1950 zamenjajo krhke šelako- 
vc plošče trpežnejši plastični materiali, ki pa so še 
vedno lomljivi m občutljivi za mehanske poškod- 
be. Velikost, hitrost in metode reprodukcije so raz- 
lične, v osnovi pa je tehnologija predvajanja ista. 
Materiali so zelo stabilni, zapis pa se poškoduje pri 
neustrezni uporabi, nepravilnem hranjenju in po- 
gostem predvajanju. 

Zvočni trakovi 
Io so poliestrski trakovi, na katere je nanešen 

magnetni sloj. Najdemo različne oblike, velikosti 
in kvalitete trakov, frakovi so občutljiv i za poviša- 
no temperaturo in vlago (zlcpljcnjc) na zunanje 
elektromagnetne vplive in mehanske poškodbe. 

Poseben problem nastopi pri predvajanju zapisa, 
ker je potrebna originalna oprema za predvajanje. 
Problematika je podobna kot pri videokasetah (glej 
tam). 

Obvezni izvod gramofonskih plošč in zvočnih 
Zapisov (kasete) hrani NUK, drugače pa ima najve- 
čjo zbirko plošč fonoteka RIV (1.900 kom), ki 
hrani ludi nekaj plošč, nastalih pred letom 1950. 
Manjšo zbirko starejših gramofonskih plošč do leta 
1945 hrani tudi Pokrajinski arhiv Maribor. Število 
plošč zaradi velike občutljivosti za mehanske po- 
škodbe upada m jih v praksi vedno bolj nadome- 
ščajo laserske plošče. Islo velja za presnemavanje 
starih plošč. Podobna je slika tudi pri producent- 
skih hišah. 

2.3.6. Gradivo na videokasetah (elektronski zapisi) 
Video zapisi so se v slovenskem prostoru pojavili 

po letu 1460. I'ri tem mislimo predvsem video ka- 
sete, posnele v profesionalni tehniki, katerih sko- 
raj izključni proizvajalec je RTV Ljubljana (Slove- 
nija). Ostali video zapisi, ki lahko imajo dokumen- 
tarno vrednost (v mislih imamo predvsem proiz- 
vodnjo posameznikov, posneto s prenosnimi ko- 
mercialnimi kamerami), so običajno slabo posneti 
m za trajnejše hranjenje neprimerni. 

Pri video zapisih nastopata dva problema, ki sta 
popolnoma različna, vendar sta hkrati zelo povcv.a- 
na: prvi je problem hranjenja video kaset in njiho- 
vo vzdrževanje (redno previjanje, lega kasete pri 
hranjenju, itd.), dru^i pa je problem prikaza video 
zapisa, /a video kasete potrebujemo točno določe- 
no aparaturo, saj drugače prikaz ni možen. Tukaj 
se srečujemo s tehnološkim razvojem video zapisa 
ter spremljajočih kamer 1er plavcrjcv. Problem je v 
tem. da starejše tipe aparatur lahko vzdržujemo le 
nekaj časa (po proizvajalčevih podatkih več let. 
realno pa 10 do 20 let), nato pa to ni več mogoče. 
Tisti trenutek prikaz video zapisa ni več mogoč. 
neglede na to. v kakšnem stanju se nahaja kaseta. 

I ako se trenutno srečujemo z raznovrstnimi tipi 
kaset in to raznolikost video kaset spremlja še večja 
raznolikost aparatur. Razvoj še ni končan in tre- 
nutno ni videti njegovega konca. 

RI V ima trenutno tri vrste kaset in sicer U- 
matic 2.000 kosov, kvadropleks kasete 7.000 ko- 
sov 1er 3.000 betacam kaset (1.000 kosov arhiv- 
skih in 2.000 kosov kasel v obtoku). Pri predpo- 
stavki, da ima vsaka kaseta približno 1.000 m tra- 
ku, dobimo 14.000.000 m traku, vendar ta podatek 
nima prave vrednosti, ker je njegova uporabnost 
odvisna od ustreznih aparatur. 

2.3.7. Računalniški zapisi 
Računalniški zapisi so magnetni zapisi na trako- 

vih, diskih in disketah s karakteristikami, ki so po- 
dobne video m zvočnim zapisom. 

V organiziranem hranjenju teh zapisov še ni. 
oziroma ni podatkov, koliko ustanov namerava 
hraniti te zapise. 

2.3.K. Optični diski 
Najnovejši razvoj v zapisovanju zvočnih, slikov- 

nih m računalniških zapisov gre v smeri uporabe 
laserske tehnike. Proces je še v fazi razvoja, trenut- 
no še ni standardov za zapisovanje in predvajanje, 
dobra lastnost pri varovanju pa je la. da praktično 
ni obrabe. 

Ker je lo najnovejša tehnologija m k nam šele 
prihaja, podatkov ni. 

2.4 KONSERVATORSKO- 
RESTAVRATORSKA SLU/•• V SLOVENIJI 

2.4.1. Kratek oris razvoja službe 
Začetki restavratorsko-konservatorske službe za 

papirno gradivo so bili v petdesetih letih v NUK 
pod vodstvom prof. Alfonsa (Ispana in inž. Maru- 
še Krese v Muzeju ljudske revolucije Slovenije, ki 
sla bila peni vplivom italijanske restavratorske 
šole. saj sta se oba izobraževala v Rimu. Restavra- 
torska delavnica v NUK je zajela predvsem knjižno 
gradivo, medlem ko je restavratorska delavnica v 
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Muzeju LRS /ajela še lesene, kovinske in druge 
(predvsem partizanske) predmete. Na pobudo 
Komisije za zgodovino revolucionarnega gibanja 
pri U K ZKS in Arhivskega društva Slovenije je 
bilo 30. junija 1966 predlagano, da konservatorska 
služba pri Muzeju LRS postane institucija odprtega 
tipa. ki bo skrbela tudi za ohranjanje arhivskega 
gradiva in naj preraste v tehnični center za vso 
Slovenijo, kjer se bo gradivo restav ri ralo, konscrvi- 
ralo in mikrolìlmalo. Nadaljnji razvoj je šel v tej 
smeri, posebno se. ko je konservatorski oddelek 
prešel leta 1980 pod vodstvom inž. Nade Majcen iz 
Muzeja LRS v Arhiv Republike Slovenije, kjer je 
dobil boljše delovne pogoje, se kadrovsko okrepil 
inje poleg tekočega dela pričel tudi z načrtnim raz- 
vojno-raziskovalnim delom in izobraževanjem 
potencialnih uporabnikov. Medtem je reslavrator- 
sko-konservatorska služba v NU K nekoliko za- 
stala. 

Restavratorski oddelek Muzeja LRS oziroma Ar- 
hiva Republike Slovenije je reševal najbolj poško- 
dovano gradivi) praktično vseli ustanov v Sloveniji 
in je do 1989. leta restav ri ral: 

- 250.000 kosov papirnatih listin. 
4.300 grafičnih listin. 
1.400 pergamentnih listin. 
2.800 kosov drugega gradiva, predvsem ze- 

mljevidov in načrtov, 
650    kompletnih    knjižnih    restavracij    v 

NUK pa: 
100 primerkov kompletnih knjižnih resta- 

vracij. 
180 prevezov in manjših dopolnil (večino- 

ma knjig), 
90   kosov   drugrega   različnega   gradiva 

(predvsem zemljevidov in kart). 

2.4.2. Obstoječe stanje službe 
Konservalorsko-restavratorska služba za arhiv- 

sko, knjižnično in muzejsko gradivo je sestavni del 
restavratorske službe v Sloveniji. Matičnost, t.j. 
skrb za delovanje restavratorske mreže, strokovni 
nasveti in pomoč na področju restavratorstva, stro- 
kovni nadzor nad restavratorskimi posegi, izvedba 
dodatnega izobraževanja (seminarji, strokovni izpi- 
ti), informiranje in popularizacija je osredotočena v 
teh organizacijah: 

Narodnem muzeju (za kovine, sleklo, keramiko, 
ipd.), 

Arhivu Republike Slovenije (za papir in perga- 
ment). 

Restavratorskem cent ni Slovenije (za freske, mo- 
zaike, plastiko, slikarstvo na lesu in platnu, itd.), ki 
je tudi koordinator restavratorstva na Slovenskem. 

Služba za konservacijo in restavracijo v Arhivu 
Republike Slovenije pokriva tako vse splošne in 
specialne arhive, muzeje ter delno tudi knjižnice 
(zaradi premajhne kapacitete v NUK). V obeh 
ustanovah je zaposlenih 10 ljudi (Arhiv Republike 
Slovenije 8, NUK 2), od tega 6 konservatorjev (Ar- 
hiv Republike Slovenije 5, NUK 1) in 4 reslavra- 
torji-knjigovezi (Arhiv Republike Slovenije 3 
NUK 1). 

2.4.2.1. Prostori 
Arhiv Republike Slovenije razpolaga s približno 

170 m- delovnih prostorov ter 25 m- skla- 
diščnih prostorov. 

NUK razpolaga s približno 100 m- prostorov 
v kleti, lako dobimo skupno količino 195 m- 
delovnih prostorov ali 18.5 m na restavratorja. 

2.4.2.2. Oprema 
Arhiv Republike Slovenije ima opremo za kla- 

sično restavriranje (za suho, mokro čiščenje, nev- 
tralizacijo in beljenje v vodnih in navadnih medi- 
jih, dezinfekcijo, laminacijo, restavriranje listin, 
knjig, gradiva večjega formata - zemljevidi, načrti, 
plakati - originalnih likovnih del na papirju, perga- 
mentnih listin in pečatov. 

Osnovna oprema je za omenjene postopke zado- 
voljiva, ne pokriva pa nekaterih specifičnih po- 
stopkov (dolivanje s pulpo, beljenje v plinskem sta- 
nju). Potrebna paje delavnici opremljenost s speci- 
fičnim drobnim orodjem, predvsem za knjinoveška 
dela. 

NUK ima opremo za suho in mokro čiščenje, 
nevtralizacijo, dezinsekcijo in dezinfekcijo 1er roč- 
no restavriranje listov in knjig, vendar je pomanjk- 
ljivo in majhne kapacitete. 

2.4.3. Analiza obstoječega stanja 
Varovanje gradiva je odvisno od štirih glavnih 

pogojev- 
al izobrazbe in specializacije strokovnega kadra, 
b) prostorov in opreme, 
c) razpoložljivih finančnih sredstev. 
d) stanja gradiva. 

a) Takšna služba zahteva strokovnjake z interdis- 
ciplinarnim znanjem na srednji, višji in visoki 
stopnji. Obstoječi šolski program ne zadovoljuje 
tem zahtevam, zato je potrebno dodatno usposa- 
bljanje s seminarji, ki jih organizirajo močnejši re- 
stavratorski centri na osnovi uveljavljenih izobra- 
ževalnih programov doma in v tujini, preko 
meddržavne kulturne izmenjave ali z direktno iz- 
menjavo znanja med dvema ustanovama. Na ta na- 
čin je dosežena neke vrste specializacija oz. mož- 
nost usposabljanja, npr. pri knjigoveških restavra- 
toriih. 

Če povzamemo: ustreznega strokovnjaka je rela- 
tivno težko usposobiti, vendar možnosti za to ob- 
stajajo. 

b) 'fremitilo odpade na enega restavratorja pri- 
bližno 20 m- delovnega prostora, kar komaj za- 
došča, saj je svetovni standard med 50-100 m- na 
delavca. Tako je razvoj službe s te strani omejen, 
vendar obstajajo možnosti za povečanje z gradnjo 
NUK 11 in prizidka Arhiva Republike Slovenije 
(Gruberjeva palača). 

c) Varovanje trajnega gradiva je prvenstveno 
skrb vsake organizacije, ki takšno gradivo ima, po- 
sredno pa je to tudi dolžnost Arhiva Republike 
Slovenije in NUK v okviru matične dejavnosti. Pri 
tem moramo razlikovati dve vrsti finančnih potreb: 
eno so sredstva za nabavo opreme in izgradnjo no- 
vih prostorov, drugo pa sredstva za preservatorska, 
konservatorska  in   restavratorska dela.   Prva  sred- 
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stva dotekajo i/, več virov, druga pa je v glavnem 
pokrivala Kulturna skupnost Slovenije oziroma se- 
daj Republiški sekretariat za kulturo v okviru varo- 
vanja premične dediščine. 

d) Upoštevajoč- anketne podatke dobimo količi- 
no poškodovanega gradiva na papirju (ki je trenut- 
no še vedno glavni nosilec zapisov): 

Tabela 7 

KOLIČINE POŠKODOVANEGA GRADIVA NA PAPIRJU (1989) 

Ustanova Gradivo (tm)1 

Tiskane knjige časopisi in časniki Razno drugo Spisovno in starejše vezano 

(kosov) Časniki (kosov) (kosov) (tm) 

arhivi                                                                    -                          -                       4.850 183 
(9.700) (2.666) 

ostale ustanove                                                     -                          -                      12.000 
(13.000) 

NU K                                                              15.400                  11.000                        4.500 115 
(28.000)              (22.000)                     (7.000) (220) 

ostale knjižnjice                                         14.856                  2.735                         239 4 
(59.800)              (13.442)                        (849) (10) 

Skupaj 30.356 
(80.600) 

13.735 
(25.442) 

21.589 
(30.749) 

302 
(2.869) 

Pričakovano gradivo 
do leta 2000 

6.000 
(12.000) 

293 
(4.266) 

OPOMBA 

1. V prvi koloni je zelo poškodovano gradivo (prvi razred), v oklepaju pa poškodovano gradivo (drugi razred). 

Glede na dosedanje izkušnje pri restavriranju 
gradiva in dejstvo, da upoštevamo le najbolj poško- 
dovano gradivo (prvi razred), odpade: 

pribl. 1 - 2 tm spisovnega in starejšega vezanega 
gradiva na enega restavratorja na leto. 

pribl. 500 kosov raznega drugega gradiva na ene- 
ga restavratorja na leto, 

pribl. 30 - 50 kosov starih vezav na enega knjigo- 
veza-restavratorja na leto. 

Tako je možno v Sloveniji restavrirati: 

Tabela 8 
LETNA KOLIČINA RESTAVRIRANEGA GRADIVA V SLOVENIJI 

Ustanova  Restavratorji-knjigovezi konservatorji  
__        št. oseb kosov knjig št. oseb kosov listov 
Arhiv                                                                    1 30-50                             l2             2.000-3.000 
NU K                                                                   3' 90-150                               5          10.000-15.000 
Skuhaj ~ ~4 120-200  6 12.000-18.000 

OPOMBI 

I • Trenutno samo 2 — 2. Trenutno za določen čas. 

1'ri zasedbi, kakršno imamo danes, bi bil potre- 
ben čas, da rešimo zelo poškodovano gradivo (brez 
upoštevanja nove količine gradiva do leta 2000) 
naslednji: 
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Tabela 9 
ČAS RESTAVRIRANJA POŠKODOVANEGA GRADIVA 

Gradivo Količina poškodovanega gradiva       Razra 1                     it zapos 

restavnilorjev sedaj 

Možnost uporahe 

restavracijskih prostorov 

Potreben čas restavriranja 

(let) 

Tiskane 
knjige 

30.256 kosov 
80.600 kosov         I 

0 da 

Časopisi 
in časniki 

13.735 kosov 
25.442 kosov         I 

0 da 

Spisovno 
gradivo 

302 trn 
2.666 tm         I 

4 da 60-75 
150-300 

Starejše vezano 
gradivo 

10.000 kosov 
20.000 kosov         I 

4 da 50-80 
100-150 

Drugo gradivo 
na papirju 

21.589 kosov 2 da 22 
30 

Film čB 
• 

57.600•' 
35.000 m 

OPOMBE 

I. plcsnivi filmi — 2. delno je možno gradivo restavrirati ali presneti — 3 . ocena 

(da)2 

Fotografski material 3.0003 0 (da)2 
Mikrofilm ni podatkov 0 (da)2 
Zvočni zapisi 
- plošče 
- magnetofonski trakovi 

ni podatkov 
ni podatkov 

0 ne 

Računalniški zapisi ni podatkov 0 ne 
Optični diski še nejanso 0 7 

Iz. navedene tabele razberemo: 
- da je količina poškodovanega gradiva ogrom- 

na. 
- da obstajajo nekatera konservatorsko- 

restavratorska področja (konserviranje časnikov, 
časopisov; masovno in pol masovno restavriranje 
tiskanih knjig, konserviranje in restvariranje filmov 
in fotografskega materiala), ki niso pokrita, ker ni- 
mamo še usposobljenih restavratorjev, ustreznih 
prostorov in opreme. 

- druga novejša področja (elektronski zvočni in 
slikovni zapisi, optični diski, računalniški zapisi) 
niso pokrita, ker tudi v svetu še ni jasnih usmeri- 
tev, kako in kaj restavrirati oziroma presnemavati. 

- čas. potreben za restavriranje gradiva na papir- 
ju in pergamentu, ki spada v prvo in drugo skupino 
poškodovanosti. je pri sedanji kapaeiteti predolg. 

3. IZHODIŠČA ZA NADALJNJO 
ORGANIZIRANOST SLUŽBE 

Ugotovimo lahko, da je služba za varovanje ar- 
hivskega, knjižničnega gradiva srednje razvita, tako 
kvalitetno kot kvantitetno. Njen nadaljnji razvoj 
mora bazirati na obstoječih kapacitetah in lokaci- 
jah, na količinah in vrstah poškodovanega gradiva 
ter možnih preventivnih zaščitnih ukrepih in kon- 
servacijskih ter restavracijskih postopkih. Kot smo 
omenili, je problematika večplastna, kjer je potreb- 
no razčistiti dileme: 

Kaj varovati? Vprašanje je preprosto, kadar se 
sprašujemo po vsebini, saj jo precizira zakon, če- 

prav je tudi res, da se spreminjajo kriteriji 
odbiranja arhivskega gradiva. Nekatere vrste gradi- 
va so nekaj časa nepogrešljive, kasneje pa ne več. S 
stališča varovanja gradiva pa nastopijo omejitve za- 
radi omejene obstojnosti zapisa (samega) in nosilca 
zapisa. Takšni faktorji so: prevelika kislost papirja 
(časopisi, tiskane knjige, itd.), neobstojnost foto- 
grafskega materiala, posebno barvnih posnetkov, 
neobstojnost magnetnih zapisov v kasetah, video- 
kasetah in računalniških zapisih, slaba obstojnost 
pisnih snovi. itd. 

Kako varovali? Kako varovati pomeni: Kako 
preventivno varovati? Kako konserv irati? in Kako 
restavrirati? 

Vrstni red je izredno važen - pravilna in pravo- 
časna zaščita upočasni propadanje gradiva in tako 
prihrani sredstva za konservacijo in restavracijo. 
Primer: 

Laminiranje časopisov, ki je trenutno prevladu- 
joča tehnika konserviranja in restavriranja časopi- 
sov, podaljšuje njihovo dobo trajanja 1-3 krat. cena 
pa je velika. Laminiranje lista A2 (format Dela) 
stane približno 110 din in bi tako skupna količi- 
na 13.735 kosov časopisov (vzemimo, da ima vsak 
časopis šest takšnih listov) stala 9.000.000 din. Kaj 
storiti, če vemo, da predstavlja 13.735 časopisov le 
najogrož.cnejši del te vrste gradiva? Obstaja mož- 
nost, da se izognemo konservatorskim in restavra- 
torskim postopkom ter informacijo prenesemo na 
mikrofilm (2,5 din za posnetek ali 400.000 din za 
enako količino časopisov) in kasneje dupliciramo. 
Obstojnost mikrofilmov paje tudi vprašljiva. 
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Kako preventivno zaščititi? Problematika hra- 
njenja, l.j. zagotavljanje ustreznih prostorov za po- 
samezne vrste gradiva, ustreznih mikroklimatskih 
pogojev, ustrezne skladiščne opreme ter ustrezne 
zunanje zaščite s teoretične strani ni sporno, saj se 
svetovni standardi med seboj bistveno ne razlikuje- 
jo. (Pri nas je v veljavi Navodilo o načinu izvajanja 
materialnega varstva arhivskega in registraturnega 
gradiva; Ur. I. SRS, šl. 10/69; medtem ko predlog 
Pravilnika o varovanju arhivskega gradiva pred po- 
škodbami, uničenjem in izgubo z standardi za va- 
rovanje vseh vrst arhivskega gradiva še ni sprejel, 
ker ni materialnih možnosti za njegovo uveljavitev.) 
Stanje gradiva v arhivih in knjižnicah pokaže, 
da se v preteklosti ni posvečalo povsod dovolj po- 
zornosti preventivni zaščiti. V zadnjih letih je sta- 
nje boljše. Zadoščeno je osnovnim pogojem, daleč 
paje še od optimalnih pogojev. 

Reševanje problemov hranjenja gradiva je v ve- 
Čini finančne narave. Ker ni enotnega ovrednotenja 
Primernosti skladiščnih prostorov, tudi ni osnove 
za selektivno usmerjanje finančnih sredstev na ni- 
voju republike ali občine. 

Naslednja problematika obsega odločitve o nači- 
nu uporabe gradiva 1er njegovem mikrolilmanju. 
Irenutno nimamo oblikovanih in uveljavljenih 
kriterijev za mikroiilmanje arhivskega, knjižnične- 
ga in muzejskega gradiva, niti ni skupne organiza- 
cijske sheme mikrolllmanja. Tako ravna vsaka 
ustanova po lastni presoji in upošteva znane usme- 
ritve. V principu je sedaj v veljavi; 

- zaščitno mikroiilmanje gradiva pred uničenjem 
v primeru vojne in elementarnih nesreč (negativ 
naj bi se hranil na posebni lokaciji), 

- mikrofilmanje za uporabo, s katerim dosežemo 
zaščito gradiva pred poškodbami pri uporabi, raz- 
množevanju, medknjižnični izposoji, itd.). 

- mikroiilmanje zaradi dopolnjevanja knjižnega 
fonda s publikacijami, ki jih ni mogoče nabaviti v 
Prvotni obliki (knjižnice) in dopolnjevanje fondov 
' gradivom, ki je zunaj Slovenije (arhivi). 

Pri odločitvah o prenosu zapisa na dopolnilni 
medij moramo kol alternativo mikrofilmu upošte- 
vati možnost prenosa na optični disk. 

Predno preidemo k konservacijskim postop- 
kom, moramo nakazati še problematiko kvaliteti 
nosilca zapisa in pisne snovi. Vemo. da kvalitetni 
materiali podaljšujejo življenjsko dobo brez dragih 
konservatorskih in restavratorskih postopkov. Pro- 
blematika je zelo široka in vedno ni rešljiva (časni- 
ki se bodo še nekaj časa tiskali na cenenem nekva- 
litetnem papirju), v večini primerov pa odvisna od 
finančnih sredstev, bodisi za nakup kvalitetnih ma- 
terialov, za presnemavanje na druge nosilce ali celo 
Zamenjavo proizvodnih tehnologij (pri nas se veči- 
na papirja proizvede po kislem postopku in prehod 
na proizvodnjo nevtralnega papirja pomeni zame- 
njavo tehnologije). 

Kaj ¡n kako konservirati in restavrirati? Preven- 
tivna zaščita je lahko popolna, pa vseeno nastopi 
Propadanje gradiva, zaradi slabega materiala ali 
Starosti gradiva. S konservacijskimi postopki skuša- 
mo ustaviti nadaljnje propadanje. Glede na vrsto 

poškodbe in vrsto gradiva uporabimo dva postopka 
konserviranja: masovni (za velike količine približ- 
no enako poškodovanega gradiva) in ročni (za vse 
druge vrste gradiva). Najbolj odprto je vprašanje 
masovne konservacijc, ker so metode še v fazi testi- 
ranja in niso preverjeni dolgoročni vplivi postop- 
kov na gradivo. Ta problematika je aktualnejša za 
knjižnice (predvsem časopisi in tiskane knjige), ker 
je večina te vrste gradiva tam in vanje še prihaja v 
velikih količinah. 

Trenutno je v testiranju več povsem različnih 
postopkov masovne deacidifikacije, od katerih ni 
nobeden prevladujoč. Vsi ti postopki so polindu- 
slrijske narave in zahtevajo velika materialna sred- 
stva za postavitev in testiranje, kar je sedaj dostop- 
no le velikim knjižnicam bogatejših držav. 

Poseben problem predstavlja konserviranje časo- 
pisov in časnikov. Časopisni papirje slabe kvalite- 
te in ima kratko življenjsko dobo, postopki masov- 
ne konservacije (ki so podobni postopkom masov- 
ne deacidifikacije) pa dragi, tako da je vprašljiva 
njihova uporaba, ker na drag način relativno malo 
podaljšamo življenjsko dobo časopisov in časnikov. 
Tako je Mednarodni simpozij o zaščiti in dostop- 
nosti časopisov in časnikov v Londonu leta 1987 
priporočil, da se konservirajo samo najpomembne- 
jši, ostali pa hranijo takšni kot so (ne bi se upora- 
bljali ¡n bi se hranili kot materialni kulturni spo- 
menik, vsebina pa bi bila dostopna na mikrofilmu). 

Vse druge vrste gradiva iz prve skupine poškodo- 
vanosti pa je potrebno konservirati s klasičnimi 
konservatorskimi postopki terga nato še restavrira- 
ti, da mu povrnemo prvotni izgled. Tudi pri teh 
postopkih se znanje na osnovi raziskav in izkušenj 
na tem področju dopolnjuje. Posebno pri vnosu 
novih kemikalij in uvajanju novih postopkov kon- 
scrviranja-rcslavriranja, moramo biti zelo previdni, 
kajti praviloma se njihovi morebitni škodljivi vpli- 
vi na gradivo pokažejo šele po daljšem času. Kom- 
pleksnost problematike in pomanjkanje ustreznih 
učnih programov sta eden od glavnih težav pri us- 
posobitvi dobrih restavratorjev in knjigovezov- 
restavralorjev, ki morajo imeti širše interdiscipli- 
narno znanje in izkušnje. 

Kako zagotoviti, da bodo zahteve po varovanju 
upoštevane? Odgovor na to vprašanje je povezan z 
usklajenostjo posameznih členov družbe, t.j. arhiv- 
ske, knjižnične in muzejske mreže v koordinaciji z 
državnimi organi. 

Usklajenosti ni, posebej pri najbistvenejših odlo- 
čitvah, npr. kaj varovati, kaj konservirati in resla- 
vrirali, kako zagotavljati sredstva za prostore, opre- 
mo in razvoj konservatorske dejavnosti, itd. Očitno 
manjka telo, ki bi povezovalo arhivsko, knjižnično 
in muzejsko stroko na področju restavracije in kon- 
servacije gradiva pri republiškem upravnem orga- 
nu oziroma Republiškem sekretariatu za kulturo. 
Na tem področju varstva kulturne dediščine je stro- 
kovna problematika skupna vsem trem dejavno- 
stim, zato je v nacionalnem programu nujna skup- 
na povezava in koordinacija glede financiranja, 
strokovnega dela in strokovnega razvoja. 
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4. PREDLOG] ZA NADALJNJO 
ORGANIZIRANOST SLUŽBE 

(ilede na usmeritve in cilje, anali/o stanja in 
možnosti nadaljnjega razvoja predlagamo: 

4.1.Da država oziroma Republiški sekretariat za 
kulturo vodi programsko politiko o nacionalnem 
kulturnem programu, koordinira delo ¡n razvoj va- 
rovanja kulturne dediščine oziroma vseh področij 
konservacije in restavracije za področje arhivske, 
knjižničarske in spomeniškovarstvene dejavnosti 
ter zagotavlja financiranje, S sodelovanjem stro- 
kovnjakov bi moral Republiški sekretariat za kul- 
turo odločati o bistvenih problemih varovanja gra- 
diva, pri čemer bi bile na področju arhivskega in 
knjižnega gradiva sledeče prioritetne naloge: 

a) Ponovno obdelati standarde za varstvo vseh 
vrst gradiva in pripravili podzakonski akt varova- 
nja zapisane kulturne dediščine, 

b) Pripraviti strokovno študijo o kvaliteti in pri- 
mernosti vseh obstoječih skladiščnih prostorov ter 
po prioriteti pričeti z sanacijo stanja. 

c) Razmejiti področja konservacije in restavraci- 
je posameznih vrst gradiva in zanjo zadolžiti posa- 
mezne institucije. 

d) Uvesti sprejemljiv program mikrofilmanja 
vsega zaščitenega gradiva in pri tem upoštevali 
nove tendence prenosa zapisa na optični disk kot 
alternativo ali zamenjavo mikrofilmu, 

e) Izdelati program uporabe trajnejšega in trpcž- 
ncjšega papirja (problemi okrog kislosti papirja) pri 
ustvarjalcih arhivskega gradiva, založniških hišah 
in papirnicah. 

I) Predložiti program izobraževanja strokovnih 
delavcev in uporabnikov gradiva. 

S tem bi povezali vse ustanove, ki hranijo takšno 
gradivo, in povečali učinkovitost delovanja varstva 
gradiva predvsem pri preventivni zaščiti. 

4.2.Ustanovitev strokovnega telesa (komisije), ki 
bi povezovalo in usklajevalo delo različnih resta- 
vratorskih področij v Sloveniji. Telo bi vodil in ko- 
ordiniral Restavratorski center Slovenije v njem pa 
bi sodelovali strokovnjaki s področja reslavrator- 
stva in ustanov, ki hranijo gradivo. Telo bi na te- 
melju lastnih in kijih izkušenj, z različnimi razi- 
skovalnimi pristopi, spremljanjem razvoja stroke 
drugod, spremljanjem stanja na dediščini v obliki 
projektov ali posameznih nalog izdelalo strokovne 
osnove, s katerimi bo možno uspešneje in ustrezne- 
jše ohranjati dediščino pred propadanjem in ogro- 
ženostjo. Strokovno telo bi dajalo predloge in mne- 
nja Republiškemu sekretariatu za kulturo. 

4.3. Okrepiti konservatorsko-restavratorsko služ- 
bo in sicer: 

a) Poleg konservacijskega laboratorija v Arhivu 
Republike Slovenije vzpostaviti laboratorije v 
NUK in RTV. 

Skrb za gradivo na papirju in pergamentu naj 
ostane laboratoriju v Arhivu Republike Slovenije, 
kije le postopke že razvil, ima opremljen laborato- 
rij in usposobljene kadre. 

Nepokrita    področja    masovnega    resta vri ran ja 

knjig, časnikov in časopisov, naj bi prevzel labora- 
torij v NUK. Prav tako naj bi ta laboratorij po 
možnosti prevzel doslej nepokrito področje resta- 
vriranja starih knjig. Laboratorij v NUK bi prevzel 
tudi spremljanje razvoja za to področje. 

V eni od obeh ustanov bi bilo potrebno vzposta- 
viti močnejšo knjigoveško-rcstavralorsko delavni- 
co, ki bo imela poleg rednega dela ludi izobraževal- 
ni značaj. 

b) Nepokrito področje konservacije gradiva na 
modernih podlagah bi lahko delno prevzel labora- 
torij v Arhivu Republike Slovenije s primerno 
okrepitvijo in lo: konservacijo črnobelih filmov, 
mikrofilmov in fotografskega gradiva, /a barvne 
filme in videokasete pa bi bilo smiselno usposobiti 
laboratorij na RTV. 

c) Pri tem je treba ravnati racionalno, ne podva- 
jati razvijanja restavracijskih postopkov, niti ne na- 
bavljati več enakih dragih aparatur. Graditi je treba 
na tem, kar že imamo in delati maksimalno uskla- 
jeno. 

/a izvajanje tega dela nacionalnega kulturnega 
programa je potrebno, da država zagotavlja ustrez- 
ne pogoje: 

- za ustrezne skladiščne prostore, 
- za ustrezno opremo za vse vrste gradiva, 
- za reproduciranje gradiva, 
- za konserviranje in restavriranje gradiva na pa- 

pirju in drugih nosilcih, 
- za raziskave, 
- za izobraževanje kadrov. 
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Šolanje za potrebe arhivov 
Oh III. kolokviju komiteja Mednarodnega arhiv- 
skima svela za poklicno izobraževanje 
•luže Zontar 

V zadnjem času je med vprašanji naše stroke, ki 
iim dajejo v svetu posebno velik poudarek, zelo iz- 
postavljeno poklicno izobraževanje, /e leta 1988 je 
objavil Archivum v XXXIV. zvezku prispevke o 
arhivskem šolanju.1 Avgusta tega leta je bil po 
končanem Mednarodnem kongresu arhivov v Pari- 
zu I. kolokvij komiteja Mednarodnega arhivskega 
sveta za poklicno izobraževanje, na katerem so bile 
Obravnavane naslednje leme: osnovne naloge arhi- 
vista, ki jih mora zajemati izobraževalni tečaj, 
struktura programa poklicnega izobraževanja, teo- 
rija in praksa kol elementa v učnem programu. Re- 
ferati so bili objavljeni v 4. zvezku Studies/Etudes, 
ki jih izdaja Mednarodni arhivski svet.2 Drugi ko- 
lokvij je bil septembra 1989 v Milanu s skupno 
temo Vsebina učnih načrtov za različne ravni ar- 
hivskega izobraževanja. Referati so izšli v reviji Ja- 

nus 1990, št. I., ki jo prav tako izdaja Mednarodni 
arhivski svet.-1' Letos septembra paje bil v Haagu že 
lil. kolokvij, na katerem so bili obravnavani učbe- 
niki oz. priročniki iz arhivistike. Podpisani sem 
pripravil poročilo o teh publikacijah pri slovanskih 
narodih. Referali bodo izšli v naslednji številki .la- 
nusa. Ob tej priložnosti bi rad opozoril na nekaj ar- 
hivskih učbenikov oz. priročnikov, ki so izšli v zad- 
njem času: Michael Cook je skupaj z Margaret 
Procter objavil drugo, popravljeno in razširjeno iz- 
dajo priročnika o arhivskem popisovanju.4 Knjiga 
Eckharta («. Pranza Uvod v arhivistiko je izšla lani 
v tretji, predelani izdaji.'1 V Italiji paje letos izšla 
že pela izdaja dela Paole Canicci Arhivski viri: 
urejanje in hranjenje.6 V Španiji je Antonia Here- 
dia Herrera objavila knjigo Splošna arhivistika, 
teorija in praksa.7 Sintetično delo z naslovom 
Arhivistika so prav tako lani izdali v Varšavi sku- 
paj Halina Robotka. Bogdan Rysz.ewski in Andrzej 
Tomczak.8 V Moskvi je Glavna arhivska uprava 
pri Sovjetu ministrov RSFSR izdala Pravila za delo 
državnih regionalnih in mestnih arhivov (1989).9 

Takšna strokovna bera narekuje skorajšnjo dopol- 
njeno izdajo mednarodne arhivistične bibliografije. 

V prihodnjem letu načrtuje komite za poklicno 
izobraževanje, ki seje v Haagu reorganiziral v sek- 
cijo, kolokvij v Pekingu, na katerega bi povabili 
učitelje arhivskih ved z azijskega območja. Na ta 
način želi Mednarodni arhivski svet pospeševati 
strokovni razvoj tudi na lem območju. Reorganiza- 
cijo v sekcijo, ki ima namen omogočili večje sode- 
lovanje univerzitetnih učiteljev arhivskih ved. bo 
moral sicer potrditi še Mednarodni arhivski svet, 
kar pa je zgolj formalnega značaja (to naj bi se zgo- 
dilo v času Mednarodnega kongresa arhivov v 
M on l rea lu). 

Znatna je tudi dejavnost, povezana z arhivskim 
šolanjem, pod okriljem Uncsca. V pripravi je nov 
Vodnik po arhivskih učnih institucijah (prvi je iz- 
šel leta 1984). Vsebovan bo tudi program arhivskih 
ved na oddelku za zgodovino filozofske fakultete v 
Ljubljani, medtem ko Stalni strokovni tečaj pri Ar- 
hivu Srbije žal ni odgovoril na vprašalnik. Istočas- 
no pripravlja ILLA (International Federation of Li- 
brary Associations and Institutions) mednarodni 
vodnik šolanja za potrebe bibliotek in informacij- 
skih znanosti. Ker prištevajo k informacijskim zna- 
nostim tudi arhive, bodo skušali doseči sodelovanje 
med obema projektoma. V okviru Unescovega pro- 
jekta RAM P (Records and Archives Mangement- 
Program) pripravlja Raslas Pirkko iz Helsinkov 
študijo o arhivskih učbenikih oz. priročnikih. Ta 
naj bi odgovorila na vprašanje, kakšni naj bodo 
splošni učbeniki oz. priročniki iz arhivistike. V 
okviru programa PGI (Programme Cenerai d' In- 
formation) je izšel lelos zvezek, ki obravnava učni 
načrt za pouk osebja v filmskih arhivih in v arhivih 
zvočnih zapisov10 (doslej imamo že podobno 
študijo za poslovanje z dokumentarnim gradivom 
in za upravljanje modernih arhivov, Pariz 1982). 

Leta 1988, neposredno pred svojo štiridesctletni- 
co. je Archivschule v Marburgu organizirala kolo- 
kvij na temo Šolanje znanstvenih arhivarjev v 
Evropi in objavila v seriji svojih publikacij referate 
s kolokvija.11  O šolanju v Jugoslaviji je poročal 
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mag. Peter Klasinc. Tudi letošnje 61, zborovanje 
nemških arhivarjev v Karlsruheju od I. do 4. okto- 
bra ima na dnevnem redu temo Aktualni problemi 
arhivskega šolanja in nadaljevalnega šolanja. O šo- 
lanju za potrebe arhivov bo govora tudi na medna- 
rodnem simpoziju Arhivi in Evropa brez meja. ki 
bo od 2. do 5. oktobra prihodnjega leta v Maastrichtu 
ob 100-Ietnici društva holandskih arhivarjev, 
najstarejšega arhivskega strokovnega društva na 
svetu. Tudi Mednarodni kongres arhivov septem- 
bra 1992 v Montrealu bo obravnaval vprašanja ar- 
hivskega šolanja in sicer z vidika potreb družbe 2 I. 
stoletja. Temu bo posvečena 3. plenarna seja. V 
okviru pokongresnega programa pa je predviden 
tudi 4. kolokvij sekcije za poklicno izobraževanje. 
Teme bodo: mesto šolanja v razvoju stroke, nada- 
ljevalno šolanje, stanje raziskav na področju arhivi- 
stike. Bližajoče se novo stoletje postaja prava inspi- 
racija idej organizatorjev arhivskih zborovanj. 
Tako je priredila v začetku septembra letos itali- 
janska univerza v Macerati, kjer se poučuje tudi 
arhivistika, v okviru proslav svoje 700-letnice ko- 
lokvij o tradiciji in perspektivah arhivske znanosti 
glede na leto 2000. 

Preučevanja arhivskega šolanja so privedla tudi 
do nekaterih sprememb pri arhivskih šolah. V Arc- 
hivschule v Marburgu so skrčili teoretično šolanje 
na eno leto. prakso, ki se opravlja praviloma v 
Bundesarchivu v Koblenzu, pa so razširili na eno 
leto.1- Do nekaterih sprememb je prišlo tudi pri 
učnem programu in pri izpitih po končanem šola- 
nju. Ecole nationale des chartes v Parizu se je reor- 
ganizirala v oddelka za starejše in novejše gradivo, 
s čimer so želeli dati večji poudarek usposabljanju 
za mlajše gradivo. Francosko ministrstvo za kultu- 
ro pripravlja reorganizacijo Stage technique d'ar- 
chives, ki je pri Archives nationales v Parizu in ki 
naj bi se vključil v enoletno skupno šolo za poklice 
na področju kulturne dediščine. Menijo, tla bi bilo 
idealno šolanje za potrebe arhivov diploma Ecole 
nacionale des charles ter omenjeno enoletno nada- 
ljevalno šolanje. Učni načrt je spremenila tudi 
School of Library, Archive and Informations Stu- 
dies, University College London in sicer v smeri 
širjenja vsebin, ki se nanašajo na delo z dokumen- 
tarnim gradivom (records management).1^ Do tega 
je prišlo na podlagi podrobnega preučevanja potreb 
institucij, iz katerih prihajajo kandidati. 

Na fakulteti za arhivistiko, ki je v sklopu Zgodo- 
vinsko-arhivskega inštituta v Moskvi, so iz učnega 
programa črtali vse ideološke predmete, /a razme- 
re v arhivih v Sovjetski zvezi, kjer je omenjena fa- 
kulteta največja fakulteta za arhivistiko na svetu 
sploh, je značilen podatek, da seje komaj 10% štu- 
dentov, ki so končali to fakulteto, zaposlilo v arhi- 
vih. Brez potrebe je komentar, kakšne posledice 
ima to za strokovno raven arhivov. Molj kot zani- 
mivost naj omenim podatek, ki gaje na simpoziju 
v Haagu posredoval njen profesor Evgenij Staro- 
stni, da je Leninov dekret o reorganizaciji in cen- 
tralizaciji arhivov z dne I. ¡unija 191 S. s katerim 
začenjajo vsi sovjetski učbeniki, falzifikat. O tem je 
pripravil daljšo študijo. 

Imel sem priložnost, tla sem se podrobneje se- 
znanil z ustrojeni in delovanjem holandske držav- 

ne arhivske šole. ki ima svoj sedež v Haagu, v 
zgradbi Centralnega državnega arhiva, vendar pa je 
šola samostojna ustanova, podrejena neposredno 
Ministrstvu za narodno zdravje in kulturne zadeve, 
neodvisno od arhivske centralne uprave.14 Samo- 
stojnost šole utemeljujejo s tem. tla usposablja kan- 
didate za državne in občinske arhive (slednji so or- 
ganizirani kot samostojne ustanove, kar prihaja v 
poštev pri velikih mestih, ah pa kot regionalni ar- 
hivi, za več občin skupaj). Zelo poudarjajo velik 
pomen šole za razvoj stroke sploh, kajti načela, ki 
jih poučujejo na šoli, postanejo pogosto splošno 
sprejeti standardi. Arhivska šola ima pel zaposle- 
nih (direktorja, dva pomočnika direktorja ter dva 
uslužbenca za organizacijske in administrativne za- 
deve), ostalt) učno osebje pa so honorarni sodelavci 
iz vrst strokovnjakov iz arhivov (tako državnih kot 
občinskih). To zagotavlja potrebno povezavo meti 
prakso in teorijo, med potrebami stroke in šola- 
njem. Nekaj učiteljev je tudi z univerz in drugih in- 
stitucij. Šolanje traja eno leto m se odvija v obliki 
predavanj enkrat na teden po šest ur. Tedaj priha- 
jajo slušatelji v Haag, sicer pa se praktično usposa- 
bljajo v neki arhivski ustanovi. Da bi dali večji po- 
men teoretičnemu šolanju, so (emu dodali še tri 
tedne, enega v jeseni, enega pozimi in enega spo- 
mladi, ki so v celoti namenjeni teoretičnemu po- 
uku. Šola izobražuje za dve ravni, pouniverzitetno 
in posretlnjcšolsko, s tem tla imajo kandidati neka- 
tera predavanja skupaj, nekatera pa ločeno. Število 
študentov je odvisno od možnosti zaposlitve (to pa 
je pogoj za sprejem v šolo). Poprečno imajo 5-10 
študentov na višji in 40-50 študentov na srednji 
stopnji. Izpile opravljajo pred komisijo, ki jo ime- 
nuje ministrstvo in v njej niso udeleženi predavate- 
lji. Na šoli poučujejo arhivistiko, to pomeni vse. 
kar je v zvezi z urejanjem in popisovanjem arhiv- 
skega gradiva, arhivskim pravom, terminologijo, 
odbiranjem arhivskega gradiva. Naslednji sklop je 
zgodovina, zlasti upravna in pravna 1er cerkvena 
zgodovina. Da bi razumeli dokumente, ki datirajo 
iz tlobe pred letom I 800. namenjajo veliko časa pa- 
leografiji, vključno s kronologijo in terminologijo, 
ki sojo uporabljale prejšnje administracije. Nadalje 
obsegajo predavanja metodologijo zgodovinskih in 
arhivskih raziskav, prejšnje in sodobne sisteme raz- 
vrščanja dokumentarnega gradiva 1er informatiko. 
Študentje pouniverzitetnega tečaja poslušajo tudi 
predavanja iz organizacijskih veti. Na pripombo 
gletie morebitnega prekratkega časa trajanja pouka 
odgovarjajo na stili s tem. tla ima kandidat po opra- 
vljenih izpitih dovolj znanja, tla lahko prične z de- 
lom v arhivu, ob samem delu pa bo znanje še pri- 
dobil, /ato pa menijo, tla bi moralo biti izobraže- 
vanje permanentno. Svet se zelo hitro spreminja in 
težko je vključevati nov razvoj v učne načrte stan- 
dardnega programa. Lažje je slediti razvoju s speci- 
alnimi, dopolnilnimi tečaji. Doslej so pripravljali 
le dopolnilne tečaje za osvežitev znanja, v načrtu 
pa imajo tudi tečaje za specializacijo. 

Letos poteka ravno tleset let, odkar imamo na 
oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Lju- 
bljani predavanja iz arhivistike oz. arhivskih ved 
(obvezna so za slušatelje nepedagoške smeri, delno 
pa jih obiskujejo tudi ostali slušatelji). Ta obsegajo 
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po učnem nacrtu iz leta 1985 v 3. letniku dve uri and Information Studies. University College London • - 
predavanj ¡z arhivistike, v 4.  letniku  pa dve uri berlieferung gestalten Der Archivschule Marburg zum 
predavanj iz strukture institucij ter the uri vaj na 40. Jahrestag ihrer Gründung, Veröffentlichungen der 
teden. Po 3. letniku je predpisan kolokvii. po 4. pa Archivschule  Marburg-Institut  für Archivwissenschafi 
izpit. Ob predvideni reorganizaciji učnih progra- Nr- l5- Marburg 1989, str. 57-59. —    14. Studiegids 
mov na Filozofski fakulteti bi kazalo upoštevali '"O"'99' voor de opleidmg tot middelbaar en hoger 
dosedanje izkušnje pri pouku, njegove učinke na •^••*••••i'<¡ iTSSf ' RÄ: Arch.iefs

k
ch°o1-J".'1 

, ,        -, •  -,      • i-    i        - i    • • 1990,54 str.— 15. Jože Zontar, Arhivsko izobraževanje 
delo v arhivih, razvoj arhivskega šolanja v svetu m x Jugoslaviji s posebnim ozirom na Slovenijo. Arhivi 
drugo. Menim, tla lahko kot pozitivno izpostavimo XII,št. 1-2. 1989 str I6-IX. 
pospešen razvoj stroke, ki ga je vzpodbudil študij 
na fakulteti, kot kritično pripombo pa, da ne more 
dajati dovolj znanja /a praktično delo. na kar smo 
Že opozorili. 15 Ce obravnavamo \se predmete iz   
učnega načrta nepedagoške smeri, pa ne samo z vi- ,.   .        „.      .   . „  ,     ..     , 
dika potreb arhiva, marveč vseh področij, ki jim je Pedagoška dejavnost v Pokrajinskem 
ta smer namenjena, potem bi želeli, tla bi se razširi- arhivu V Novi (¿orici 
la predavanja iz paleografije (zgodovinske pomož- .limi Rusa 
ne vede naj bi zajele tudi merske in denarne enote 
V preteklosti).  Povečati bi bilo treba število ur za   
tuje jezike. Arhivistiko v ožjem pomenu bi kazalo 
obdržati  v obsegu  uvoda v arhivistiko.  Poleg po- > . - ,   .     . i    i      i       i 
,„.,,,  ,;    ,    i,     • -,-,    •• i • i -i       ,     i   i   • - Ze preti časom ie bil v tej rubriki objavljen pri- znavanja struktur instimeli bi bilo   reba doda i se , ••   - , • •      •    •! •       ,     , •    i J. •      i    .,   • spevek  o  vključevanju  arhiva   v   vzgoino-izobra- razvoj vrst arhivskega gradiva za novi vek. Ninno -      ,  • , -,      ,   i      ,   , 
__ •; ki     ~ • ,- 11  • i • i   i. .       ii zev aim proees mladega človeka1, v katerem  e av- 
pa bi bilo vpeljati, neodvisno od fakultete, arhivsko ,    • , ,    ••    , f • , • • M x„i„  ii- '•'     i ! ,     . - • tonea predstavila dotedanjo prakso organiziranih solo, ki bi prirejala enoletne tečaje za novo zapo- •    ,      - , , -,    , , • • - j,„,        , ,-  -, i     ••   i • , obiskov šolskih skupin v arhivu, pri cerner ie izha- 
slene v arhivih s predmet, ki so neposredno pove- • .   •   • ,   -      AI-     on ,,,       •• ,__: , i i ,„ •   i   v 11- - • -ii- ala iz izkušeni Arhiva SR Slovenije, navedla pa ie 
zani z delom v arhivih. Zaključni izpit na tej so i bi ,   •• ,    -, ,, ,,-  - ,' ,,,. .i.,    ri.r.i       ••    -,  •        II- , tiieii mnoge koristne napotke za vključevanje arhi- pietlslavl al tiuh strokovni izpit, llolantlski vzor ob -   • ,, ,   •        .,•   - ,...,-.„,,,,;•,, , .•    .. , ,      •     •     . • ,, va v nem program. Prispevek |e zakhueen z mis h- uposlevan u visokega nivo a, ki ga ie široka dose- •      i   i ••       i  •   •        i i . •    -•    , 
„i., u,   ,., ,,. i     ;  ,-,    :      •      • . ... o, da bi »pri nadaljnjem de u na tem področju ka- gin. bogate strokovne lileralure in možne primerili- i„i ,••       .   • ,    , , -,      , •    • 
unci; ••„ •• , ,i;i     ,i-i iii ii. zalo povezati izkusnie vseh slovenskih arhivov.« vosti glede na velikost dežele, je lahko vzgled, ki ga <• - v •.        • ,   - • L-., ž,., ,,L .,;.-,, .,  -;i, .,-,,•        -,       >• S lem zapisom /clini predstavili i/kusnie s pre- Kaze v okviru naših možnosti upoštevati. i     -i     i • m> *,    ..   . ,.  •'    .' dagosko dejavnostjo v Pokrajinskem arhivu v Novi 
OPOMBE Gorici,   pri   čemer   ne   zajemam   delovne   prakse 
I. Professional I raining of Archivists I ormation Proles- u!encev v arhivu kot posebne oblike izobraževanja 
sionclle ties Archivistes, Archivum XXXIV, ll>,s,s. 236 učencev v srednjih šolah. 
sir. — 2. Actes du premier colloque international sur la Dolgoročno gledano je ta dejavnost arhivov go- 
fomation des archivistes Proceedins of the firsl Interna- lovo cn;i izmed zelo pomembnih. Načini in • va I i - 
tional Colloquium on Archival Education and • raining teta predstavljanja arhivske dejavnosti in arhivske- 
(ured. •. Dclmas), Studies/Etudes 4. International Coun- ga gradiva mlademu človeku nedvomno vplivajo 
eil on Archives/Conseil international ties Archives, Pans na oblikovanje njegovega znanja in zavesti o arhiv- 
1989, 108 str. — 3. Bulletin N 33, International Council skj kulturni dediščini. V ta namen je že v Zakonu o 
•'1   meo   ^    T^\ intfnal,onal tlcs Archives, Decern- naravnj ¡n ru|lurm dediščini vključeno določilo. 
•7-| ,      r    i   •"'   i "   a,"Un'i TT7•''      •••   7 da  arhivi   pripravljajo  razstave    n  druge  oblike Archives ( onseil  international des Archives,  1990,  I. ,.   '•       , . • , ,•    -, ,    ,•  ,  ,   , 
sir. 21-52. -4. Michael Cook-Margarel Procter. Mam, predstavljanja arhivskega gradiva-, bolj določno pa 
al of An -Invai Description, Aldershot, 1990^, 250 str. so te naloge arhiva navedene v normativih m stan- 
- 5. Eckharl (I. Franz, Einführung in die Archivkunde, dardih za arhivsko dejavnost, kjer je med nalogami 
Darmstadt 1990, 153 sir. — 6. Paola Carucci, Le fonti v zvezi z uporabo gradiva navedena tudi  naloga 
archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, La prirejati zgodovinske razstave, zgodovinske učne 
Nuova Italia Scentifica, 1990^.        . Antonia Hcredida ure ter zgodovinska predavanja na podlagi arhiv - 

la.   I'W>. -- 8.  Halina  Robotka,  Bogdan  Ryszcwski, 
Herrera. Archivistica general, Tehoria j Practica, Scvil- gkega   gradiva3.   Za   potrebe   nekaterih 
la.  1989. — N. l lahna Robotka, Bogdan Ryszcwski, izobraževalnih programov v srednjem usmerjenem 
Andrzej Tomczek, Arch.wistyka, Warszawa 1989 -9. izobraževanju    je    bil    napisan'   luth    poseben 
i ravna roboty gosudarstvennyh rajonnyh r gorodskih ar- ..     ., * c        r-           -     !      ,  , , i,;,   ,   , ••             , •               ' i    •      •',.     ,      -, učbenik4.Snov, ki ie v ueeniku ont elana, ima prav luv m. d lav noe arhiv noe uprav leme pri Sov ele ministrov ,                 ........          • 
SSSR. Moskva 19X9. - 10. Curriculum devclopmcnl for Botov? Poseben vzgojno-izobrazevalni učinek v po- 
du- training of personnel in movin image and recorded vezavi s praktičnim prikazom arhivske dejavnosti 
sound archives, UNI SCO. PGI-90/WS/9, Paris 1990. učencem v arhivski instituciji, ogledom arhivskih 
104 sir. — II. Wissenschaftliche Archivarsausbildung in razstav ali pa vsaj z obiskom arhivskega delavca na 
Europa, Veröffentlichungen der Archivschulc Marburg- šoli. 
Instituí liir Archivwissenschaft, Nr. 14, Marburg 1989. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je zaradi izredno 
163 sir. -    12. Angelika Menue Hani/. 40 Jahre Are- s|abih prostorskih zmogljivosti imel v prejšnjih na- 
mvselnile Marburg, Perspektiven tier Archivarsausbil- lotih nmctnnh 7»ln maihi» ••••*; •• Ar.j.   - 
dung. Der Archivar42, 1989, str. 165-176.- 13. Anne |Ul\ P•*0"!1, zelo majhne možnosti za obsežnejše 

l hursien. New Directions in Archival Training al the m kvalitetnejše sodelovanje s solami, kljub teza- 
School ofLibrary, Archiveand Information Stutics.Uni- vam sc |C odzival na občasne potrebe sol m začel 
versile College fondón   Neue Richtungen in der archi tlKl' s:inl daJati vzpodbude za sodelovanje. V poro- 
visehen Ausbildung an der School of Library. Archive ¿ilili o delu zavoda (ja do leta 1979 sieer ne zasledi- 
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mo omembe tovrstne dejavnosti5.Prvič so kot do- 
datne strokovne naloge omenjena predavanja za 
srednješolsko mladino v poročilu o delu za leto 
1980.6 I/, poročila o delu za leto 198 l7 pa je raz- 
vidno, da je bilo za dijakinje četrtega letnika 
Upravno-administrativne šole Nova Gorica, tako 
kot že nekaj let nazaj, pripravljeno predavanje o 
vlogi in pomenu arhivskega gradiva in o dejavnosti 
zgodovinskih arhivov, združeno z ogledom arhiva. 
Iz tega lahko sklepamo, daje naš zavod pričel s to- 
vrstno dejavnostjo že pred letom 1980. Ustanovitev 
Zgodovinskega društva za Severno Primorsko sredi 
70-ih let je povezala učitelje zgodovine na šolah in 
arhivske delavec in tako je preko društva in Zavoda 
za šolstvo kmalu prišlo do prvih oblik sodelovanja. 
Arhiv je za posebne priložnosti dal na razpolago 
arhivskega delavca, kije z obiskom na šoli predsta- 
vil arhivsko kulturno dediščino, izdelovati paje za- 
čel tudi kopije arhivskih dokumentov za učne pri- 
pomočke.7;| V naslednjem letu. 19X2, je arhiv orga- 
niziral predavanje za dijake zadnjega letnika Sred- 
nje družboslovno-ekonomskc šole Nova Gorica o 
dejavnosti zgodovinskih arhivov in o arhivskem 
gradivu kol kulturni zakladnici naroda8. 

V letu 19X3 je imel arhiv že toliko okrepljeno 
kadrovsko zasedbo, da smo začeli razmišljati o širi- 
tvi pedagoške dejavnosti, /cieli smo. da bi sodelo- 
vala z arhivom vsaka osnovna in srednja šola na 
našem območju. V ta namen smo navezali pismene 
stike s šolami v vseh treh občinah in jim poslali ne- 
kaj predlogov. Naslovili smo jih učiteljem zgodovi- 
ne in vodjem zgodovinskih krožkov.9 Poleg pred- 
stavitve arhivske dejavnosti z ogledom depojev 
smo v predlogu ponudili možnost podrobnejšega 
seznanjanja z arhivskimi dokumenti v povezavi z 
učno-vzgojnim procesom. Učence oziroma njihove 
učitelje smo skušali vključiti vanj s pripravo izbora 
dokumentov o posameznih temah iz učnih načrtov 
(z možnostjo, tla se ti dokumenti po potrebi tudi 
fotokopirajo), ter z obiski priložnostnih razstav. Že 
v tem letu smo zabeležili večje aktivnosti arhiva na 
tem področju. Izvedenih je bilo sedem predavanj o 
dejavnosti zavoda s predstavitvijo arhivskih fondov 
in zbirk, arhivskega izobraževanja paje bilo delež- 
nih okrog 400 učencev.10 Poplava, ki je oktobra 
19X3 prizadela arhivsko gradivo, je za več mese- 
cev zavrla zastavljeno sodelovanje s šolami. Mnogo 
učencev pa se je ravno ob tej nesreči na poseben 
način seznanilo z arhivskim gradivom. Srednješolci 
so nam priskočili na pomoč pri sušenju in selitvah 
razmočenega gradiva in takrat seje lahko vsak mi- 
mogrede seznanjal z različnimi fondi in zvrstmi 
gradiva, marsikoga je zanimala tudi vsebina doku- 
mentov. 

Odgovori na vprašalnik Republiškega komiteja 
za kulturo v zvezi z analizo arhivske dejavnosti ka- 
žejo, da je bilo v arhivu v obdobju 19X3-19X5 na 
obisku 30 šolskih skupin, za katere je bilo pripra- 
vljenih 40 šolskih ur11, kljub zelo otežkočenim raz- 
meram za osnovno dejavnost (v številkah so zajeti 
tudi ogledi razstave o reševanju poplavljenega ar- 
hivskega gradiva, ki ¡oje arhiv pripravil leta 19X4). 

Kljub težkim pogojem v naslednjih dveh letih in 
pol. koje bil velik del gradiva naših fondov zaradi 
sanacije in selitev za uporabo skorajda nedostopen. 

prostori, v katerih smo gostovali, pa zelo tesni, 
vendarle nismo odklanjali sodelovanja čedalje ve- 
čjemu številu šolskih skupin, ki so se na različne 
načine želele seznanjati z arhivsko dejavnostjo m 
arhivskim gradivom. 

Leta 19X5 smo uvedli posebno evidenco šolskih 
skupin, s katero smo želeli na enem mestu dobiti 
pregled nad našo pedagoško dejavnostjo. Za posa- 
mezna leta kaže naslednje podatke: zaporedna šte- 
vilka in datum obiska šolske skupine, naziv šole in 
vzgojnoizobraževalnega programa, letnik oz. raz- 
red s številom učencev, ime in priimek učitelja, ki 
je pripeljal skupino, vsebina učne ure 1er ime m 
priimek arhivskega delavca, ki je pripravil učno 
uro. 

V letu 19X5.je naš arhiv obiskalo 13 šolskih sku- 
pin, zanje je bilo pripravljenih skupno 2 I učnih ur. 

Podoben dopis kot leta 19X3 je arhiv poslal leta 
19X61-. V dopisu zapisana želja, da arhivske doku- 
mente, priče naše zgodovine, posredujemo tudi šir- 
ši javnosti, še zlasti za potrebe šol, je naletela na 
dober odziv, prav gotovo tudi po zaslugi Zavoda za 
šolstvo, ki je šole spodbujal in dajal večji pomen 
spoznavanju arhivskega gradiva. Prej omenjena 
evidenca izkazuje v letu 1986 precejšen porast obi- 
ska - 3.3 skupin in 47 učnih ur. pri čemer gre porast 
pripisati tudi organiziranim obiskom prve večje sa- 
mostojne razstave arhivskega gradiva iz naših fon- 
dov. 

Z. izgradnjo arhivske stavbe imamo tudi arhivski 
delavci, ki se ukvarjamo s pedagoško dejavnostjo, 
izredno dobre pogoje za tlelo s šolskimi skupinami. 

V letih 1987-1989 je obisk šolarjev precej nara- 
sel. Leta 19X7 smo zabeležili 37 šolskih skupin, za 
katere je bilo pripravljenih 49 učnih ur. leta I9XX 
40 skupin (1477 učencev) s 57 učnimi urami, lan- 
sko leto pa kar 56 skupin (I 5X5 učencev) z 72 učni- 
mi urami (v številke so vključeni tudi ogledi naših 
razstav, ki smo jih v tem obdobju pripravili). 

Kakšna je vsebina učnih ur? Podal bom prerez 
za obdobje 19X5-19X9. 

Izredno velik odstotek obiskovalcev želi splošno 
informacijo o arhivskem zavodu in njegovi dejav- 
nosti (služba varstva arhivskega gradiva, glavna 
dela in naloge arhivskih delavcev, arhivski fondi in 
zbirke, uporaba arhivskega gradiva, materialno 
varstvo gradiva). Za lepši pregled arhivskih fondov 
in zbirk ter zvrsti gradiva smo ob preselitvi v novo 
stavbo pripravili manjšo razstavo dokumentov iz 
različnih skupin fondov, s posebnim ozirom na 
različne zvrsti in oblike pisanih in risanih doku- 
mentov. Pogosto pa se poslužujemo izbora doku- 
mentov po različnih kriterijih (starost, krajevni iz- 
bor, tipične oblike gradiva ipd., tudi po posebnih 
željah obiskovalcev). Predstavitev zavoda in dejav- 
nosti je največkrat povezana z ogledom arhivskih 
skladišč, čitalnice in priročne knjižnice. Velikokrat 
so učitelji in učenci ob obisku naših razstav želeli, 
da bi vsaj na kratko izvedeli kaj o dejavnosti arhiva 
na splošno. 

Nekaterim skupinam pripravljamo tudi posebej 
dogovorjene tematske učne ure. V povezavi z učni- 
mi programi spoznavanja zgodovinskih virov jim 
predstavljamo zgodovinske dokumente kot primar- 
ni   zgodovinski   vir   na   splošno,   za   posamezne 
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ustvarjalce (tako n.pr. gradivo krajevnih ljudskih 
odborov, določenih šol in šolskih okolišev) ali /vr- 
sti (urbarji in ostale rokopisne knjige, načrti, zbirke 
fotografij in mikrofilmi). Šole. ki po predmetniku 
izobražujejo /a pisarniško poslovanje, se pridno 
poslužujejo učnih ur, ki jih /a lo tematiko pripra- 
vljamo v arhivu že dlje časa. 

Učencem smo s pomočjo našega gradiva poma- 
gali pri spoznavanju naslednjih zgodovinskih tem: 

- razsvetljenske reforme Marije Terezije in Jože- 
fa II. in zemljiški kataster, 

- izseljenstvo v druge dežele, 
- hoj /a naše meje po I. svetovni vojni s poseb- 

nim poudarkom na ( Ionski. 
- primorski Slovenci med obema vojnama. 
- NOB po kapitulaciji Italije. 
- razvoj slovenskega knjižnega jezika, 
- zgodovinski oris Vipave in njena kulturna de- 

diščina, 
- poplave v Nov i ( ¡onci. 
Ce priključimo /raven še ogled razstav, so učenci 

preko arhivskih dokumentov na novo /vedeli ali 
dopolnili /nanje o naslednjih dogodkih in dejstvih 
naše lokalne zgodovine: 

- Občine na Goriškem od srede I1', stol. do druge 
svetovne vojne. 

- Pokrajinski arhiv v Novi dorici •)72-11• - 
razstava oh 15. obletnici delovanja in odprtja nove 
stavbe. 

- /apisana volja Primorcev /a priključitev k Ju- 
goslaviji 1945-1947 - razstava ob 40. obletnici pri- 
ključitve Primorske k Jugoslaviji. 

- /gradili homo Novo Gorico - razstava doku- 
mentov o pripravah in začetnih delih izgradnje 
Nove Gorice v letih 1947 in PMS. 

- Od 27. aprila k 22. juliju ... - razstava o na- 
činih m oblikah praznovanja dneva OF od medvoj- 
nih začetkov do I. 1953. 

In od/iv učencev? Ugotavljamo različno odziv- 
nost, od pasivnega poslušanja do aktivnega vklju- 
čevanja s postavljanjem različnih vprašanj, ki so v 
povezavi s temo učne ure ali pa tudi ne. Odvisna je 
od vrste šole m razreda, odnosa učitelja tlo arhivske 
kulturne dediščine, interesov in nagnjenj učencev 
do Zgodovinske snovi, končno pa tudi od načina 
motivacije učencev s strani arhivskega delavca, ki 
uro pripravi in izvede. Nekateri učitelji zelo skrbno 
in sistematično pripravljajo učence na obisk arhiv- 
ske institucije že v 5. ali 6, razredu osnovne šole. v 
času. ko se učenci v šoli podrobneje seznanjajo s 
predmetom zgodovine. Pri skupinah s takimi uči- 
telji je arhivskemu delavcu seveda delo olajšano. V 
takih primerih je pobuda predvsem na strani učen- 
cev, ki imajo že nekaj osnovnega znanja in /najo 
spraševati tudi nepričakovane podrobnosti. Pogo- 
sto je vprašanje o dostopnosti arhivskega gradiva. 
Zanimivo je, da pri mnogih učencih in tudi učite- 
ljih ob prvem obisku arhivske ustanove prevladuje 
prepričanje, ila je arhivsko gradivo nedostopno /a 
široko uporabo oziroma dostopno le /a posebne iz- 
brance, ki naj bi imeli posebna dovoljenja za upo- 
rabo gradiva. / našo pedagoško dejavnostjo se tru- 
dimo, da bi pri učencih pa tudi pri učiteljih ravno 
to negotovost na prepričljiv način odpravljali s po- 
jasnjevanjem o načinih uporabe gradiva. Upamo. 

da smo v teh prizadevanjih tudi uspeli. Morda se 
lahko potrdimo s povečanim številom uporabni- 
kov arhivskega gradiva za različne šolske naloge, 
tekmovalne, seminarske in diplomske naloge, ka- 
kor tudi njihovim interesom za samostojno razi- 
skovalno delo. Učenci zelo radi sprašujejo o zapo- 
slenih delavcih v arhivu, njihovih izobrazbenih 
profilih 1er zlasti o tem. kakšne vrste opravil izva- 
jajo pri notranjih delih in pri delu na terenu. Nič- 
koliko informacij in pojasnil smo jim posredovali o 
poplavah, ki so prizadele naše gradivo tero načinih 
in postopkih konservacije arhivskega gradiva, pa 
čeprav nimamo možnosti, tla bi jih popeljali skozi 
restavratorske delavnice. Mnogo vprašanj se nana- 
ša na najbolj značilno radovednost učencev - ugo- 
tavljanje izvora njihovih družin in rodovin iz ar- 
hivskih dokumentov. Ob lakih in podobnih vpra- 
šanjih arhivski delavec lahko izkoristi priložnost in 
učenca seznani z mrežo arhivskih zavodov in dru- 
gih ustanov, ki hranijo arhivsko gradivi) doma in v 
tujini 1er s pripomočki za uporabo arhivskega gra- 
diva. 

Učence zelo pritegnejo dokumenti, ki izvirajo iz 
krajev ali pa se nanašajo na kraje, od koder učenci 
prihajajo 1er informacije, kje se nahaja gradivo za 
njihovo lokalno zgodovino. 

Arhivski delavci skušamo doseči pri obiskih šol- 
skih skupin še en namen. Ko polagamo v mlada 
srca zavest o pomenu arhivskega gradiva za našo 
kulturo in znanost in za naš zgodovinski spomin 
ali jo skušamo že utrjevali, vedno radi opozarjamo 
na to. tla so podstrešja in omare njihovih domov 
potencialni »imetnik« morda dragocenega gradiva, 
ki bi ga kazalo vsaj evidentirati, če že ne prevzeti v 
varno hrambo v naše depoje. Spodbujanja za reše- 
vanje arhivskih dokumentov ni nikoli dovolj, pa 
čeprav rodi le majhne sadove. 

Zelo pomembno je. tla se pri mladih generacijah 
nenehno ustvarja zavesi, tla poleg muzeja in knjiž- 
nice obstaja arhivska ustanova, ki je edina pristojna 
za varno hranjenje in strokovno obdelavo arhivske 
kulturne dediščine. 

Oh koncu lega prispevka je potrebno še zapisati. 
tla sodelujemo s skoraj vsemi srednjimi šolami naše 
regije. Nekatere osnovne šole pa se ne odzivajo na 
naše pobude m ne iščejo stalnega sodelovanja. 
Vzroke je težko ugotavljati, za naketere pa gotovo 
velja, tla je temu kriva tudi oddaljenost od sedeža 
arhiva, /ato razmišljamo, tla bi se jim arhivski de- 
lava skušali pogosteje kot doslej približati z obi- 
skom na šoli, kljub manjšini možnostim celovitejše 
predstavitve arhiva in arhivske dejavnosti, ki jo 
taka oblika nudi. 

OPOMBE: 
I. Marija C¡rabnar. Ali se lahko arhiv vključi v vzgojno- 
izobraževalni proces mladega človeka?. Arhivi V. Lju- 
bljana 1982, št. 1-2. str. 4.V45. — 2. Zakon o naravni in 
kulturni dediščini, Uradni list SKS, št. 1/1981, 94. člen. 
— 3. Normativi in standardi za arhivsko dejavnost, Poro- 
čevalec Kulturne skupnosti Slovenije IV. št. I K. Ljublja- 
na 1982, sir. I 5. — 4. Jože /untar. Arhivistika. Ljubljana 
P)S4. — 5. Poročila o delu Zavoda /a varstvo arhivskega 
gradiva pri Skupščini občine Nova Gorica in Pokrajin- 
skega arhiva v Novi Gorici /a I. 1966-1979, Pokrajinski 
arhiv v Novi ( ¡orici - zbirka dokumentarnega gradiva. — 
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6. Poročilo o delu Pokrajinskega arhiva v Novi (¡orici za 
I. 1980. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici - zbirka doku- 
mentarnega gradiva. — 7. Poročilo O delu Pokrajinskega 
arhiva v Novi (¡orici za I. 1981, Pokrajinski arhiv v Novi 
(¡orici - zbirka dokumentarnega gradiva. — 7a. Ustna in- 
formacija Magdalene Čehovin. arhivske strokovne sode- 
lavke v Pokrajinskem arhivu v Nov i (¡orici. — 8. Poroči- 
lo O delu Pokrajinskega arhiva v Novi (¡orici za I. 1982, 
Pokrajinski arhiv v Novi (¡orici - zbirka dokumentarne- 
ga gradiva. — 9. Dopis Pokrajinskega arhiva v Novi Go- 
rici, št. 23/15-83, 4. 5. 1983. Pokrajinski arhiv v Novi 
Gorici - zbirka dokumentarnega gradiva. — 10. Poročilo 
o delu Pokrajinskega arhiva v Novi (¡orici za 1. 1983. Po- 
krajinski arhiv v Novi (¡orici - zbirka dokumentarnega 
gradiva. — II. Gradivo za analizo arhivske dejavnosti 
Republiškega komiteja za kulturo, 1987-1988, Pokrajin- 
ski arhiv v Novi (¡orici - zbirka dokumentarnega gradi- 
va. — 12. Dopis Pokrajinskega arhiva v Novi (¡orici, št. 
2 6-1 86. 15. I. 1986, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici - 
zbirka dokumentarnega gradiva. 

Bavarska arhivska šola v ¡Viiinchnu /a 
delavce javnih arhivov, ki so pred tem 
opravili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe 
I esna Gotovino 

/aradi vse večje želje, da bi tudi na slovenskem 
prostoru organizirali posebno šolo za arhivske de- 
lavce, sem se ob svojem študijskem obisku v (¡lav- 
nem državnem arhivu v Miinchnu zanimala tudi 
za potek in vsebino šolanja na bavarski arhivski 
šoli. 

Nemci dajo zelo velik poudarek strokovni izo- 
brazbi delavcev, ki delajo z arhivskim gradivom. 
zato sta bili na področju zahodnonemške države 
ustanovljeni dve šoli. Prva je v Marburgu in pokri- 
va vse federalne enote razen Bavarske, ki ima svojo 
šolo. Bavarska šola za arhivske delavce ima za se- 
boj že bogato zgodovino, saj je začela delovati že 
pred petindvajsetimi leti. Za vsako stopnjo izobrazbe 
imajo tudi poseben izobraževalni program. Šolo 
obiskujejo arhivski delavci državnega, komu- 
nalnih, privatnih, gospodarskih in cerkvenih arhi- 
vov. 

Ta del preskusa znanja poteka pisno in traja dve 
uri. /a vpis na šolo pa so potrebna še splošna zna- 
nja, in sicer: nemškega jezika, matematike, tujega 
jezika, latinskega jezika. Eden od pogojev za vpis je 
tudi starost kandidata, in sicer 25-30 let. 

Na koncu seštejejo povprečje vseh ocen. V pri- 
meru, da kandidat ne opravi sprejemnega izpila, 
ima pravico izpit ponovno opravljati. Na General- 
ni direkciji naredijo na podlagi rezultatov razvrslil- 
•• listo. 

Po uspešno opravljenem šolanju na arhivski šoli 
dobijo kandidati naziv arhivskega inšpektorja. 

Cilj arhivske šole je usposobiti kandidata za ar- 
hivskega inšpektorja, ga seznaniti s strokovnimi 
vprašanji, tako da bo znal samostojno in zanesljivo 
reševati strokovna vprašanja. 

Trajanje in potek izobraževanja 

Šolanje traja 3 leta. Obsega strokovna predavanja 
in praktični del. Vse skupaj obsega najmanj 2400 
šolskih ur. Študij je sestavljen iz sedmih izobraže- 
valnih delov: 

1. prvi del strokovnih predavanj (traja 3 mesece), 
2. začetni praktični del (traja 5 mesecev), 
3. drugi del strokovnih predavanj (traja 5 mese- 

cev). 
4. glavni del praktičnega izobraževanja (traja 7 

mesecev), 
5. tretji del strokovnih predavanj (traja 5 mesece- 

v), 
6. zaključni del praktičnega izobraževanja (traja 

6 mesecev), 
7. četrti del strokovnih predavanj (traja 5 mese- 

cev). 

Strokovna predavanju 

Strokovna predavanja obsegajo tudi vaje in semi- 
narje. Predmetnik študija je zelo obsežen, vendar 
sem se ga odločila objaviti v celoti, ker tudi v Slo- 
veniji razmišljamo o ustanovitvi podobne šole za 
arhivske delavce: 

1'•••••• šolanja za kandidate, ki so končali višjo 
stopnjo izobrazbe 

Kriteriji za vpis v arhivsko šolo so dokaj strogi, 
saj je za vpis potrebno opraviti preskus znanja ter 
predložiti popolno dokumentacijo o dotedanjem 
šolanju. Izpit opravljajo kandidati na Generalni di- 
rekciji državnih arhivov Bavarske v Miinchnu. 

S preiskusom znanja (sprejemnim izpitom) naj bi 
kandidat pokazal svoje splošno in strokovno zna- 
nje, ki ga bo v arhivski šoli potreboval. Sestavljen 
jc iz poznavanja: temeljev bavarske in državnosti 
ZRN, položaja ZRN v svetu, državnih in gospodar- 
skih vprašanj, razvoja družbe, bavarske zgodovine 
od 16.-20. stoletja in aktualnih političnih dogod- 
kov. 
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STROKOVNI DEL PRAKSA 
PRLDMLT UR    l.del        2.        3.        4. 1.        II. 

1. Osnove zgodovinske delitve dežel in 
upravna zgodovina Bavarske do 1508 52        52 _____ 

2. Osnove zgodovinske delitve dežel in 
upravna zgodovina Bavarske od I 508 - 
1799 105 -      105 

3. Osnove zgodovinske delitve dežel in 
upravna zgodovina Bavarske od I 799 do 
danes 

4. Osnove gospodarske zgodovine Bavarske 
5. Osnove pravne zgodovine 
6. Osnove cerkvenega prava 
7. Splošna arhivistika I 
8. Splošna arhivistika II (vpogled v bavarske 

arhive in glavne fonde) 
9. Diplomatika I 

Listine 
10. Diplomatika II 

(akti in uradniške knjige) 
I 1. Metodologije shranjevanja in urejanja 

arhivskega gradiva 
I 2. Metode reprodukcij arhivskega gradiva in 

shranjevanje le-teh 
13. Temeljne smernice arhivistike kot 

znanosti 
14. Postavitve razstav 
1 5. Delo arhivov v javnosti 
16. Vrednotenje arhivskega gradiva (izločanje) 
I 7. Skrb za arhivsko gradivo 
18. Arhivska zgradba in oprema arhiva 
19. Avtomatska obdelava podatkov in 

uporaba računalnikov v arhivistiki 
20. Dokumentacija in informacije 
">"   Nemška paleografija 366        52        63        63        60       40       48        40 

103 _ _ 63 40 
41 _ _ 21 40 
60 26 _ 14 20 
48 _ — 28 20 
88 26 21 21 20 

108 26 21 21 20 

62 - 21 21 20 

116 13 21 42 40 

62 - 21 21 20 

41 21 20 

21 _ 21 _ _ - - 
21 - _ 21 _ _ _ 
20 - _ _ 20 _ _ 
21 21 
10 _ — _ 10 _ _ 
42 - 42 - - - - 

21 21 
21 _ _ 21 _ _ _ 

366 52 63 63 60 40 48 
150 26 42 42 40 _ _ 
20 20 _ _ _ _ - 
26 26 _ — _ _ _ 
10 
"> i 

- 
"> i 

- 10 - - 
_ i 

53 
_ i 

32 21 _ _ 

40 26 14 - _ _ - 
86 13 - 21 20 20 12 

61 _ 21 20 _ 

22. Latinska paleografija 
23. Latinski jezik listin 
24. Osnove heraldike in sfragistike 
25. Osnove numizmatike 
26. Osnove kronologije 
27. Državno pravo in državoznanstvo 
28. Splošno pravo 
29. Javno službeno pravo I (za uradnike) 
30. Javno službeno pravo II (za uslužbence in 

delavce) 
3 1. (iospodarstvo in pri račun države 

Bavarske I 
I.-III. del 79        13        21        21 - -       24 - 

32. (iospodarstvo in priračun države 
Bavarske II 
IV. del 57 - -       21        20 - -        16 

33. Finančno poslovanje arhivov 57        -        -      21       20        -        -       16 
34. Upravna tehnika in organizacija pisarne 45 21 24 
35. Osnove knjižničarstva 
36. Metode dela 
37. Osnova psihologije z ozirom na potrebe 

arhivov 
38. Obiski slušateljev v arhivih 138        14        21        21 -       31        35        16 

57 _ - 21 20 
57 - - 21 20 
45 - 21 - - 
28 28 - - - 
28 28 - - - 

20 20 
38 14 21 21 - 



r¿'¿ 

Pri vsakem delu predavanj mora narediti kandi- 
dat 4-5 inšpekcijskih del. 

Praktični del študija 
Obsega izobraževanje na delovnem mestu in 

spremljajoča predavanja. Podrobnosti o poteku in 
programu izobraževanja ureja Generalna direkcija 
državnih arhivov Bavarske v sodelovanju z Držav- 
nim ministrstvom za pouk in kulturo v Münchnu. 

Preizkus znanja (nastavitveni oz. končni izpit) 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. 
Kandidati opravljajo izpit na Generalni direkciji 
državnih arhivov Bavarske po splošnih pravilih o 
opravljanju izpitov. Točno je določeno, koliko 
vprašanj dobi kandidat in iz katerih področij, ome- 
jen je tudi čas pisanja. 

Pisni del izpita je potrebno opraviti pozitivno, 
da se lahko pristopi k ustnemu delu. Ustni del izpi- 
ta je prav tako kot pisni časovno omejen (na 45 
min.) in sestavljen z. vprašanj iz vseh področij izo- 
braževalnega programa. 

Skupna ocena je vsota iz ocene pisnega in ustne- 
ga dela ter ocene celotnega študija. 

Ponavljanje izpita 

Kandidati lahko ponovno opravljajo izpit naj- 
prej čez šest mesecev. 

Ta predpis je pričel veljati I. junija 147'). 

Arhivska šola za kandidate, ki so končali visoko 
šolo 

Pogoji za vpis na to šolo so naslednji: dokončana 
pravna ali filozofska fakulteta, stalno delovno me- 
sto, 32 let starosti, znanje latinskega in francoskega 
jezika in opravljeni, točno določeni državni izpiti, 
ki so jih kandidati opravili že v času službovanja. 

Po končanem šolanju in uspešno opravljenem 
izpitu dobi kandidat naziv arhivskega referenta. 
Šola traja dve leti. Obsega teoretični in praktični 
del izobraževanja. Učni načrt naredi Generalna di- 
rekcija bavarskih arhivov v Münchnu. Praktični 
del šolanja traja dvajset mesecev in se opravlja v 
bavarskih arhivih, teoretični del pa traja deset me- 
secev na Bavarski arhivski šoli (Bayerischen Ar- 
chivschulc). Šolanje poteka na pšodlagi cikličnih 
predavanj, in sicer vsake tri do pet let. glede na šte- 
vilo kandidatov, kar ¡e razvidno iz učnega načrta 
za izobraževalni cikel 1988/91. 

TEORIJA 

PREDMET 

I. ARHIVISTIKA 
1. Razvoj arhivske vede in vedenja o fondu 
2. Splošna arhivistika 
3. Nemška in mednarodna arhivska organizacija 
4. Pisarniško poslovanje 
5. Izločanje gradiva 
6. Urejanje in popisovanje I (listin, uradniških knjig) 
7. Urejanje in popisovanje II 
8. Diplomatika I 
9. Diplomatika II (uradniške knjige, akti) 

10. Diplomatika III (zapuščine, zbirke, časopisi, uradniški 
tisk, slikovno, filmsko, tonsko gradivo) 

1 1. Količina gradiva in empirično socialno raziskovanje 
12. Materialno varstvo arhivskega gradiva 

II. ZGODOVINSKE POMOŽNE VEDE 
13. Heraldika in sfragistika 
14. Gcneaologija 
15. Numizmatika 
16. Mere in uteži 
17. Historična geografija 
18. Kartografija 
19. Nemška paleografija 
20. Latinska paleografija 
21. Francoska paleografija 
22. Kronologija 

III. ARHIVSKA TEHNIKA 
23. Arhivska reprografia 
24. Rcstavriranje 
25. Arhivska zgradba in arhivska oprema 
26. Avtomatska obdelava podatkov - informacije in 

dokumentacije 

ŠT. UR 

108 48 48 12 
48 48 _ 
12 - — 12 
12 12 _ _ 
36 - 24 12 
60 - 48 12 
60 - 12 48 
48 24 24 _ 
60 48 - 12 

36 36 
12 - — 12 
12 — - 12 

18 12 6 
6 — 6 
12 - — 12 
12 12 _ 
24 24 _ 
12 12 _ 

132 48 48 24 
132 48 48 24 
36 36 _ 
12 12 - - 

12 12 
12 - 12 
24 24 _ 

»RAKSA 

12 
12 

36 24 12 
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TEORIJA 
PRAKSA 

>REDMET ST. UR 

IV. ZGODOVINSKA STROKA 
27. Nemško in bavarsko zgodovinsko pravo 
28. Katoliško in evangeličansko cerkveno pravo kot državno 

pravo 
29. Osnove rimskega prava 
30. Ustavna in upravna zgodovina do 1 799 
3 1. Ustava in upravna zgodovina od 1 799 dalje 
32. Bavarska militarne zgodovina in militarne organizacija 
33. Gospodarska in socialna zgodovina srednjega veka 
34. Gospodarska in socialna zgodovina novega veka 

V. ARHIVSKA PRAVNA PRAKSA 
35. Arhivsko pravo 
36. Organizacija uprave in upravni postopek 
37. Pisarniško poslovanje 
38. Upravno pravo 
39. Javno službeno pravo 
40. Gospodarsko in proračunsko poslovanje Svobodne 

države Bavarske 
41. Uvod v komunalno proračunsko pravo 
42. Predstavitev arhiva v javnosti (razstave, sodelovanje z 

izobraževalnimi ustanovami) 
43. Redakcijska tehnika 
44. Knjižničarstvo 

VI. OBISKI V ARHIVIH IN ŠTUDIJSKA POTOVANJA 
45. Obiski v vseh pomembnih arhivih, knjižnicah in zbirka 

na področju Miinchna 
46. Predavnja povabljenih predavateljev 
47. Študijska potovanja po starih bavarskih čvabskih in 

frankovskih deželnih gospostvih 

80 72 72 36 

48 48 
12 - 12 - 
60 - 48 12 
60 - 48 12 
12 12 — - 
24 12 12 - 
36 — 36 — 

24 24 
24 24 - - 
24 — 24 - 
12 12 — - 
24 - 24 - 

24 24 
6 - - 6 

24 24 
12 _ 12 
12 _ — 12 

60 
30 

28 

60 
30 

28 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. 
Kandidati imajo točno določene teme. iz katerih 
dobijo vprašanja pri pisnem delu izpila, ustni pa 
obsega vse teme, ki so bile v učnem programu. Za 
ocenjevanje in ponovno opravljanje izpita veljajo 
enaki pogoji kot za kandidate s višješolsko stopnjo 
izobrazbe. 

Predpis o izobraževanju arhivskih delavcev je 
pričel veljati dne I. maja 1965 in je bil dopolnjen 
dne I.januarja 1988. 

Kol je razvidno iz predmetnika Bavarske arhiv- 
ske šole v Miinchnu, obsega le-ta vsa področja, ki 
naj bi jih bodoči diplomant ustrezno uporabil pri 
svojem delu. 

Evidentiranje filmskega gradiva v 
Avstrijskem filmskem arhivu na Dunaju in 
aktualna problematika varstva slikovnega 
gradiva v Arhivu Republike Slovenije 
Ivan Nemanič 

V dneh od 28. maja do 2. junija 1990 sem zaradi 
evidentiranja  arhivskega  gradiva  v  tujih  arhivih 

obiskal Avstrijski filmski arhiv z nalogo ugotovitve 
filmov, ki so pomembni za slovensko zgodovino. 

Prvi dan obiska sem se udeležil slavnostnega 
simpozija, ki gaje pripravil Avstrijski filmski arhiv 
z naslovom Das Audiovizuele Gedächtnis ob 
35-letnici svoje ustanovitve. Na simpoziju so poleg 
avstrijskih filmskih raziskovalcev z referati sodelo- 
vali predstavniki i/ številnih evropskih držav, med 
njimi prof. dr. Friedrich Kahlenberg iz Koblenza, 
direktor Nemškega zveznega arhiva, prof. dr. Karel 
Friedrich Reimers iz visoke šole za film in televizi- 
jo iz Miinchna in prof. dr. Vittorio Martinelli, di- 
rektor filmskega festivala v Pordcnonu. V referatih 
je bila predstavljena dejavnost Avstrijskega film- 
skega arhiva v preteklih 35 letih po sklenitvi Av- 
strijske državne pogodbe 1955. leta. Arhiv je pre- 
vzel filmske zbirke SHB-Mcdicnzentra, Avstrijske- 
ga zveznega inštituta za znanost in Avstrijske na- 
cionalne biblioteke. Prof. dr. Kahlenberg je pripra- 
vil referat z naslovom Filmski arhivi v prihodnosti. 
Poudaril je pomen investicij v film, kopiranje gor- 
ljivih filmov na acetatni trak, zavarovanje in upo- 
števanje avtorskih pravic. Strokovnjaki v filmskih 
arhivih naj bi bili strokovno usposobljeni, z visoko 
izobrazbo. Tehnična opremljenost jim omogoča, 
da vzdržujejo, ohranijo in predstavijo gradivo, ki 
zanj skrbijo. Prof. Reimers je govoril o pomenu 
filmskih arhivov za znanstvene raziskave, o filmu 
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kot zgodovinskem viru. Tudi prof. Martinelli je 
predstavil filmske arhive kot osnovo za pisanje 
zgodovine. 

Popoldne so udeleženci na slovesnosti obiskali 
grad Laxcnburg, kjer je bila zvečer projekcija celo- 
večernega tilma Sodoma in Gomora iz leta 1922. 
Prvotna verzija filma, kije obsegal 4000-5000 m, je 
izgubljena. Iz ostankov kopije, ki so se ohranili v 
raznih državah, je Avstrijski filmski arhiv obnovil 
film, za katerega so značilni posnetki množice. 

Sedež Avstrijskega filmskega arhiva je na Duna- 
ju. Rauhensteingasse 5, medtem ko hrani filmsko 
gradivo v skladiščih pri gradu Laxenburg, približno 
30 km z Dunaja. V gradu, kjer so v preteklosti ime- 
li sedež avstrijski cesarji, ima arhiv v dveh nadstrop- 
jih razstavljeno fotografsko gradivo, presneto s 
filmskega gradiva. Za retrospektive ima manjšo ki- 
nodvorano. Filmske fotografije izdelujejo v lastnem 
laboratoriju. 

filmsko skladišče se nahaja v parku poleg gradu. 
Posebej hranijo acetatne in posebej gorljive filme. 
V letu 1989 je hranil arhiv 99.628 zvitkov filma za 
37.224 naslovov v skupni dolžini 30 milijonov m 
(Arhiv Republike Slovenije hrani za I 198 naslovov 
9605 tehničnih enot v skupni dolžini okrog 
600.000 m filma). Večina filmskega gradiva je izde- 
lana na acetatnem traku. Poleg tega pa hrani arhiv 
I 1.778 zvitkov gorljivega filma. Pri tem 6800 zvit- 
kov še ni bilo prekopirano, čeprav poteka kopira- 
nje od leta 1965 dalje. Predvidevajo, da ga bodo za- 
radi pomanjkanja finančnih sredstev presneli do 
leta 2000. 

Pogoji za hranjenje v skladiščih so prilagojeni 
standardom F1AF, pri čemer se vrednosti za črno- 
beli in barvni film ne razlikujeta. S klimatskimi na- 
pravami zagotavljajo v skladiščih naslednje pogoje: 
gorljivi film: temperatura + 6° C, relativna vlaga 
50-60%; acetatni črno-beli in barvni film: tempera- 
tura-!- 15° C, relativna vlaga 50-60%. 

Skladišče za gorljivi film je predeljeno na manjše 
celice, ki so opremljene z javljalci požara. Graje- 
ne so tako, da je na manjši površini stena tanjša, 
kjer bi ob požaru nastala odprtina. Tako bi zavaro- 
vali pred uničenjem gradivo v drugih prostorih. 

Vse filmsko gradivo v arhivu previjajo in pregle- 
dujejo. Pri tem ugotavljajo poškodbe in jih odstra- 
njujejo. Vsi zvitki naj bi bili previti v treh do petih 
letih. Za preglede in vzdrževanje ima arhiv ustrez- 
no opremo: montažne mize, stroj za suho čiščenje, 
ki hkrati ugotavlja vse poškodbe na filmskem tra- 
ku, stroj za kemijsko pranje, projektorje za predva- 
janje filmov, laboratorij za presnemanje filmov in 
izdelavo fotografij, druge naprave in pribor, npr. 
preše za lepljenje itd. Zelo dragocen je stroj za pre- 
vijanje in čiščenje, ki hkrati ugotavlja vse poškodbe 
na perforaciji ali zlepkah. Natrgano perforacijo 
utrdijo z ozkim lepilnim trakom (pri Triglav filmu 
so poškodovano perforacijo izrezali, s čimer je bil 
filmski trak pri uporabi izpostavljen nadaljnjim 
poškodbam). Filmsko gradivo, zlasti filme, na kate- 
rih se je nabralo olje in prah, očistijo s kopeljo v 
raztopini Chlorothena NU CF2. Poleg tega je na ta 
način mogoče odstraniti s filmskega traku tudi ple- 
sen, ki paje v arhivu zaradi ustreznih pogojev hra- 
njenja ne poznajo. 

Sprejem filmskega gradiva. Avstrijski filmski ar- 
hiv sprejema filmsko gradivo, ki je v državni lasti. 
Običajno je prevzem pogojen s tem, da država fil- 
me pri snemanju financira. Producent nato izroči 
arhivu v treh letih izvirno gradivo in po šestih me- 
secih kopijo (enake pogoje določa Zakon o naravni 
in kulturni dediščini v Republiki Sloveniji). Poleg 
tega izročajo arhivu svoje gradivo tudi zasebni 
ustvarjalci, vendar jih zakonski predpisi k temu ne 
obvezujejo. V primeru, če ga izročijo arhivu, se z 
njim dogovorijo o trajnem hranjenju. 

Avstrijski filmski arhiv ne skrbi za arhivsko gra- 
divo televizije - ORF, ki ima lasten arhiv in tudi 
sama skrbi za ohranitev svojega gradiva - v lastni 
režiji. 

Evidence filmskega gradiva. Ob sprejemu filmov 
arhiv uredi seznam filmov, vanj vpišejo filme po 
vrstnem redu sprejema. Poleg naslova so v njem 
vpisane signature in vrste trakov (ustreza seznamu 
filmov v Arhivu Republike Slovenije, le da ima naš 
seznam pred vsakim naslovom še zaporedno števil- 
ko). 

Kartoteka filmov s signaturami je urejena po na- 
slovih filmov. V okviru kartoteke hranijo evidenco 
filmov tujih držav, kije urejena po abecedi držav. 

Posamezni filmi so predstavljeni s popisnim 
listom s temeljnimi podatki - naslov, leto snema- 
nja, producent, dežela, kjer je bil film posnet, jezik 
v filmu, zvočni, nemi, vrsta traku (negativ, pozi- 
tiv), širina, dolžina, število zvitkov, stanje kopije 
(traku), vsebina filma in označitev filma glede na 
pomembnost. Popisni listi so arhivirani po abecedi 
naslovov filmov, vsak list ima svojo številko. Listi 
so vloženi v fascikle. 

V skladiščih ima arhiv skladiščno knjigo - Lagcr- 
buch, ki kaže uporabo. 

Uporaba filmskega gradiva. Arhiv daje filme v 
uporabo za predvajanje na televiziji, za produkcijo 
novih filmov, za študij - vendar le v arhivu in le 
delno za presnetje na kasete. Na kasete presnamejo 
filme, da jih tehnično zaščitijo. Ob uporabi sklene 
arhiv z uporabniki pogodbo o izposoji. V njej dolo- 
čijo: ime uporabnika, namen uporabe, število pred- 
vajanj in geografski obseg predvajanja; uporabnik 
sporoči arhivu dolžino filma, ki ga je uporabil; 
uporabnik plača arhivu prispevek za dolžino filma, 
ki ga je prekopiral; uporaba izposojenega (kopira- 
nega) gradiva je dovoljena le podpisniku pogodbe, 
za vsako neopravičeno uporabo zahteva arhiv pla- 
čilo odškodnine. 

V pogodbi določijo ceno po ceniku in glede na 
vrsto uporabe. Pri uporabi upoštevajo avtorske 
pravice, kijih plača uporabnik. Po 50 letih, ko av- 
torske pravice ugasnejo, uporabnik plača prispevek 
arhivu kot lastniku filma, ki je enak prispevku za 
avtorske pravice. 

Evidentiranje filmov. V kartoteki filmov tujih 
držav sem ugotovil naslednje filme, ki so pomem- 
bni za Jugoslavijo: 

1) Bilder aus Bad Veldes, 1922, 35 mm, čb. 
nemi, 300 m 

Film prikazuje Riklijevo zdravilišče na Bledu Z 
okolico. Kopija je posneta na gorljivem traku, rja- 
vo tonirana, rahlo poškodovana in ni ohranjena v 
celoti. Kopija je podrobno obdelana in prikazuje 
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naslednje posnetke: 
- panorama Bleda /, Riklijevim zdraviliščem, ki 

je bilo ustanovljeno 1855. leta 
- otok s cerkvijo 
- pogled z gradu na okolico 
- življenje v Riklijevem zdravilišču 
- vožnja s čolnom k »zvonovom želja« na blej- 

skem otoku 
- letna rezidenca jugoslovanskega kralja 
- slike s promenade 
- motivi iz. Radovne pri Bledu 
- motivi iz zdravilišča 
- telovadne    vaje,   obiskovalke    kopališča    pri 

kopanju na zraku (z ritmično gimnastiko) 
- kopališče na prostem, kopališče z gretjem na 

premog 
- sončenje z višinskim soncem 
- razgled na gorovje v skupini Triglava 
2) Krvava reka (Entscheidungam Fluss) 
3) ••••• 
Sledi Hrvatski slikopisni tjednik. Vsebino posa- 

meznih številk navajam le. če so bili posneti in pri- 
kazujejo dogodke na Hrvatskem, večinoma v letu 
1943. 

4) Hrvatski slikopisni tjednik št. 63, 307 m 
- letališče v Zagrebu 
- nemški vojni invalidi v Dubrovniku 
- ranjeni otroci na kliniki 
- nemški vojaki, vojaška inšpekcija 
5) Hrvatski slikopisni tjednik št. 92. 210 m 
- hrvatsko prvenstvo v tenisu 
- bosanska pokrajina pri Sarajevu 
- živalski vrt v Zagrebu 
ii) Hrvatski slikopisni tjednik št. 100.321 m 
- prikaz nastanka in kopiranja filma - tednika 
7) Hrvatski slikopisni tjednik št. 107. 310 m 
- vojna v raznih tlel i h Lvropc 
8) Hrvatski slikopisni tjednik št. 109. 354 m 
- nagovor vojakom 
- odlikovanje nemških vojakov 
- otvoritev razstave nemške obrti 
9) Hrvatski slikopisni tjednik št. I 10. 358 m 

kmetje in vojaki 
- nemška paratia, podelitev odlikovanj 
- ruševine, ki so jih povzročili partizani 
- vojaški transporti 
10) Hrvatski slikopisni tjednik št. I 15.433 m 

Zagreb, vojaki 
- obisk tujega državnika v Zagrebu 
- nastop glasbenikov v Zagrebu 
- zimski športi 
I I) Hrvatski slikovpisni tjednik št. 116. 100.5 m 

vojaška parada 
12) Hrvatski slikopisni tjednik št. 1 19,427 m 

nemške vojaške akcije na vzhodnem bojišču 
- bombardiranje Anglije 
13) Hrvatski slikopisni tjednik št. 122. 377.5 m 

japonski vojni ujetniki 
- nogometna tekma 
- nemški vojaki 
14) Hrvatski slikopisni tjednik št. 126. 377.5 m 

vojaška inšpekcija mornarice 
- vojaška parada leta 1943. 399 m 
15) Hrvatski slikopisni tjednik št. 129. 505 m 

kmetje in vojaki na nekem dvorišču 

- vojaška parada 
16) Hrvatski slikopisni tjednik . . . 
- prihod sultana v Bitolo 1911. leta 
- slovesnosti ob prihodu 
I 7) Straža na Drini, 325 m 

pokrajina ob Drini, črede ovac, 325 m 
- mlini, žage, oblačno nebo. nevihta, goreče hiše 
- ustaši, boj s partizani 
- nemški vojaki in ustaši, prebivalstvo v vaseh 

jih pozdravlja 
- različni kraji, kjer so bili boji s partizani 
1 8) Artisti brez. aplavza, 231 m 

flosarji na Tari 
V preteklih letih je predstavnik Arhiva Republi- 

ke Slovenije obiskal poleg Avstrijskega (Umskega 
arhiva še filmske ustanove v tujini, ki hranijo tudi 
pomembne filme za zgodovino Slovencev. Institut 
Luce v Rimu in Zvezni nemški arhiv v Koblenzu. 
jih evidentiral z namenom, da bi filme v prihodno- 
sti prekopirali in prevzeli v svoj arhiv. Vendar pa 
se v zvezi s tem zastavljajo nekatera med seboj po- 
vezana vprašanja, na katera bi moral Arhiv Repu- 
blike odgovoriti v prihodnjih letih. 

Filmski arhivi dajejo v uporabo svoje filmsko 
gradivo za plačilo, ali pa ga med seboj zamenjujejo. 
Na ta način pridobivajo filme zlasti arhivi, ki so 
včlanjeni v FIAF (Fédération internationales des 
Archives du film), mednarodno federacijo film- 
skih arhivov, ki je bila ustanovljena 1938. leta v 
Parizu z namenom, da pospešuje konservacijo zgo- 
dovinskih dokumentarnih in umetniških lilmov in 
olajša zbiranje in izmenjavo filmov med člani ter 
razvija sodelovanje med njimi. Tudi Arhiv Repu- 
blike Slovenije bi lažje kopiral evidentirane filme v 
drugih filmskih arhivih, če bi se včlanil v FIAF. 
Vendar pa bi moral preti tem izpolniti določene 
pogoje. Najpomembnejša zahteva za članstvo so 
ustrezna skladišča za hranjenje filmskega gradiva. 
Arhiv Republike Slovenije je že v okviru sanacije 
ob koncu 70-tih let načrtoval gradnjo skladišč za 
vse filmsko gradivo, ki nastaja v Sloveniji. Pri tem 
smo upoštevali gradivo vseh slovenskih producen- 
tovi Triglav nima. Viba filma, Unikal studia. RTV 
Ljubljana (ki hrani preko 12 milijonov m arhivske- 
ga filmskega gradiva), zasebne snemalce, posnetke 
snemalcev filmskih novosti v Beogradu in gradivo, 
ki se nahaja v tujih arhivih. Vendar pa zaradi gos- 
podarskih razmer nismo mogli uresničili naših 
gradbenih načrtov. Toda problem varstva filmske- 
ga gradiva v Sloveniji, ki je specifično arhivsko gra- 
divo, posebno zahtevno glede zagotovitve pogojev 
za ohranitev, čedalje bolj sili v ospredje. Družbene 
spremembe v zadnjih letih terjajo tudi hitrejše reše- 
vanje problematike varstva slovenskega filmskega 
gradiva. V perspektivi osamosvajanja slovenske dr- 
žave, ko se odločamo za konfederativno ureditev 
države, bomo morali poskrbeli za prevzem in shra- 
nitev gorljivih lilmov. ki jih je Triglav film deponi- 
ral pri Jugoslovanski kinoteki v Beogradu. Ker se 
tlogodki na našem političnem prizorišču odvijajo s 
lilmsko naglico, bomo verjetno gorljive filme zasil- 
no uskladiščili, nato pa nemudoma začeli z gradnjo 
skladišč. 

Drugo pomembno vprašanje, ki pogojuje član- 
stvo v FIAF je notranja organizacija arhiva, tibde- 
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lava filmov, evidenca, tehnična opremljenost in 
nastavitev ustreznega števila delavcev v filmskem 
arhivu. 

Arhiv Republike Slovenije tudi v teh pogledih 
znatno zaostaja za zahtevami. Sedanja organizacija 
kot odsek za filmsko gradivo ne ustreza in se film- 
ski oddelek arhiva v tej obliki ne bo mogel včlaniti 
v FIAF. Zaradi tega naj bi v okviru arhiva Republi- 
ke Slovenije izoblikovali dokaj samostojen filmski 
arhiv - Slovensko kinoteko po vzoru filmskih arhi- 
vov drugih republik - Kinoteka Hrvatske, Kinote- 
ka Makedonije, ki tudi težijo za tem, da bi se chini- 
le v FIAF. Preskrbeti bo potrebno opremo za vzdr- 
ževanje, čiščenje, za vsa strokovna opravila, ki jih 
zahteva vzdrževanje filmov. Zlasti zaostajamo pri 
nabavi opreme za novejše slikovne zapise na video 
trakovih. Šele z izpolnitvijo temeljnih pogojev za 
ohranitev filmskega gradiva in s prevzemom vseh 

arhivskih filmov, ki jih bomo tudi lahko dajali v 
uporabo, bomo izoblikovali slovenski filmski arhiv 
v dobesednem pomenu besede. S tem pa bomo 
dvignili filmsko arhivistiko na Slovenskem na višji 
nivo in izpolnili pogoje za sprejem v mednarodne 
filmske organizacije. Naj pripomnimo, da so televi- 
zije v posameznih državah združene v adekvatni 
strokovni organizaciji FITA, kar predstavlja /a 
film FIFA. Jugoslavijo je v njej predstavljala JRT. 
Pred nedavnim je obiskal TV dokumentacijo pred- 
stavnik FITA, ki je pozitivno ocenil pogoje za var- 
stvo filmskega gradiva in strokovno delo arhiva "IV 
Ljubljana. S tem je IV dokumentacija pravzaprav 
že izpolnila pogoje za sprejem v mednarodno zve- 
zo televizijskih arhivov. 

Ivan Nemanič, vodja odseka za film. Arhiv Re- 
publike Slovenije, 61000 Ljubljana. Zvezdarska I, 
YU 



• 

iz arhivske zakonodaje 

Predlogi organiziranosti arhivske službe v 
sistemu državne uprave Republike 
Slovenije 
l ladimir /.unter 

Družbene spremembe v Republiki Sloveniji 1er 
obsežne priprave na novo družbenoekonomsko in 
državnopravno ureditev v letu 1990 odpirajo mož- 
nosti za spremembe na področju organiziranja kul- 
turnih dejavnosti, s tem pa tudi arhivske. Potreba 
po spremembah se je ka/ala že dalj časa. na kar je 
opozorila tudi anali/a Arhivsko gradivo in njegovo 
varovanje, ki ¡o je pripravil bivši Republiški komi- 
te /a kulturo (Naravna in kulturna dediščina lei' 
njeno varovanje v Sloveniji: gradivo Republiškega 
komiteja /a kulturo/pripravil in uredil Jože Hu- 
mer, Ljubljana 1989). 

Ob številnih predlogih /a reorganizacijo državne 
uprave in družbenih dejavnosti, ki so jih v letoš- 
njem letu pripravili republiški upravni organi, smo 
tudi v arhivskih vrstah pripravili lastno vizijo bolj- 
še organiziranosti arhivske dejavnosti, s katero sku- 
šamo vplivati na nadaljnji razvoj. Predlogi so na- 
stajali v povezavi z drugimi področji varstva narav- 
ne in kulturne dediščine. Pri tem naj opozorim zla- 
sti na Predlog organiziranosti arhivske dejavnosti 
(dr. Jože Žontar, tipkopis 29. 1. 1940), Predlog or- 
ganizacije Arhiva Republike Slovenije in arhivske 
dejavnosti v sistemu državne uprave (Vladimir Žu- 
mer, tipkopis 26. I. z dopolnitvami 19. 2. in 6. 9. 
1990) ter na referat mag. Petra Pavla Klasinca Na 
pragu velikih sprememb (objavljeno v Sodobnih 
arhivih XII., Maribor 1990, str. 7-9). 

V načelu se zavzemamo za dograjevanje sistema 
varstva arhivskega gradiva v okviru varstva dedišči- 
ne, ki temelji na sedanji zakonski ureditvi varstva 
naravne in kulturne dediščine 1er na podzakonskih 
aktih, ki urejajo arhivsko dejavnost ter na pozitiv- 
nih dosežkih arhivske stroke in službe. Številne 
reorganizacije v preteklosti, še zlasti, če so temeljile 
na idealiziranih upravnih organizacijskih modelih, 
niso prinesle napredka glede strokovnih, prostor- 
skih in kadrovskih osnov izvajanja varstva arhiv- 
skega gradiva, temveč so ga celo za daljši čas usta- 
vile. Izboljšala se je pravna ureditev varstva arhiv- 
skega gradiva, ne pa tudi njeno izvajanje. 

/avveniamo se predvsem za institucionalno in 
organizacijsko dograditev arhivske stroke v sistemu 
državne uprave, za urejeno fmansiranje ter za po- 
vezovanje z ostalimi strokami varovanja dediščine 
(muzejstvo, naravna in nepremična kulturna dediš- 
čina) na najvišji upravni ravni v republiki zaradi 
skupne pravne ureditve, načrtovanja, koordinira- 
nja, Hnansiranja, upravnega nadzora nad zakoni- 
tostjo itd. Takšna organiziranost  in  razvoj  posa- 

meznih strok varstva dediščine more prispevati k 
učinkovitejšemu varovanju različnih vrst dedišči- 
ne, rezultati posameznih strok pa k boljši integralni 
prezentaciji dediščine. 

Predlogi temeljijo na dosedanjih domačih in tu- 
jih izkušnjah arhivske službe in na naših realnih 
možnostih, kar pomeni, da se zavzemamo za do- 
grajevanje arhivske organizacije, predvsem glede 
vertikalne dograditve arhivske stroke, glede delitve 
nalog in pristojnosti ter glede statusu arhivov v si- 
stemu državne uprave. 

Pri tem upoštevamo predvsem interese države, 
ki mora skrbeti za varstvo arhivskega gradiva, na 
drugi strani pa bodoči razvoj lastninskih odnosov 
ter bodočo državnopravno in upravnotcritorialno 
ureditev, kar odločujoče vpliva na status arhivske- 
ga gradiva, še bolj pa na status in organizacijo arhi- 
vov in arhivsko mrežo v vsaki državi. Arhivsko 
gradivo je sicer treba zavarovati kot kulturno de- 
diščino ne glede na lastninske odnose, vendar v pri- 
meru različnih oblik lastnine na različne načine, 
temu ustrezno pa organizirati tudi arhivsko službo. 

Naši predlogi organizacije arhivske službe v Slo- 
veniji so v kratkem naslednji: 

I ) Država mora v celoti zagotoviti sistem in po- 
boje za varstvo arhivskega gradiva kot dela kultur- 
ne dediščine ne glede na izvor, čas nastanka, 
lastninski status, itd. Za varstvo arhivskega gradi- 
va, ki je ali l)o državna oziroma družbena lastnina 
mora država neposredno zagotavljati vse pogoje z 
učinkovito vertikalno organiziranostjo državne ar- 
hivske službe. V tem smislu se poleg pristojnosti in 
organiziranosti Republiškega sekretariata za kultu- 
ro in tako imenovane Arhivske uprave Slovenije 
odpira predvsem vprašanje statusa Arhiva Repub- 
like Slovenije in regionalnih oziroma zgodovin- 
skih arhivov. Prvi ima trenutno status republiške 
upravne organizacije. Drugi imajo status delovnih 
organizacij s področja kulture, s tem. da so njihove 
ustanoviteljice občine, njihovo redno dejavnost li- 
nansira republika (od leta 1988), materialno osno- 
vo (prostore, opremo) pa naj bi zagotavljale občine. 
Tako različne oblike statusa, različni ustanovitelji, 
razdrobljeno fmansiranje arhivov ob dejstvu, da 
imajo vsi arhivi enake strokovne naloge, le da so 
pristojni za gradivo, ki nastaja na različnih nivojih 
in območjih, je edinstveno v svetu. Povsod so na- 
mreč arhivi, ki varujejo predvsem arhivsko gradi- 
vo, ki je državna lastnina, državne institucije veči- 
noma na področju kulture oziroma kulturne in na- 
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ravne dediščine, za katero zaradi širših in splošnih 
interesov družbe skrbi neposredno država (nacio- 
nalni oziroma centralni državni arhivi, državni ar- 
hivi in njihovi oddelki, specialni državni arhivi). 

Zato predlagamo, da imajo vsi slovenski splošni 
in specialni arhivi enoten status »državnih arhi- 
vov« v obliki, ki se predvideva v sistemu državne 
uprave (državni zavodi, javni zavodi) s tem, da je 
ustanoviteljica republika. Pri tem ni potrebno deli- 
ti nalog arhivov na kulturne (okoli 90 %), upravne 
in druge naloge, kijih opravljajo na podlagi javnih 
pooblastil (matične naloge) ter deliti sistem finansi- 
ranja med republiko in občine. Še manj je sprejem- 
ljiva delitev arhivskega gradiva glede na nacio- 
nalni in lokalni pomen. Vse naloge arhivov sodijo 
v sistem državne uprave. Naš predlog argumentira 
tudi predvidena bodoča državnopravna ureditev, ki 
bo šla po zahodnem vzoru v formiranje občin kot 
samoupravnih oblastnih organov. Ce občine ne 
bodo več državni oblastni organi, potem je nujno 
potrebno prenesli ustanov iteljstvo regionalnih ar- 
hivov na republiko oziroma državo ter v celoti tudi 
finansiranje. 

2) Za varstvo arhivskega gradiva, ki je ali ho v 
privatni lasti občanov, društev, podjetij, verskih 
skupnosti, političnih strank, samoupravnih občin 
itd., mora država v novi zakonodaji predvsem za- 
gotoviti učinkovit sistem pravnega varstva (razgla- 
šanje arhivskega gradiva za zgodovinski spomenik, 
določiti upravne postopke v zvezi z varovanjem in 
tudi pridobivanjem tega gradiva v državne arhive, 
določiti način finansiranja države, itd.). Vsekakor 
si moramo prizadevati, da bo tudi arhivsko gradivo 
v privatni lasti prihajalo v državne arhive (primer 
Švedske). 

Ce bo šel razvoj v ustanavljanje gospodarskih. 
strankarskih, komunalnih in drugih privatnih arhi- 
vov, pa je poleg pravne zaščite potrebno zagotoviti 
vsaj enotno strokovno varovanje in obdelavo tak- 
šnega gradiva (primer Francije, ZRN). Tudi v tak- 
šnih primerih mora država prevzeti delež, finansira- 
nja varstva, v primeru, če arhivsko gradivo proglasi 
za zgodovinski spomenik, in sicer neposredno iz 
proračuna ali pa posredno preko davčnih olajšav. 
V Sloveniji bi bilo na ta način potrebno najprej 
urediti status in finansiranje Nadškofijskega arhiva 
v Ljubljani. Škofijskega arhiva pri Pokrajinskem 
arhivu v Mariboru. Škofijskega arhiva v Kopru, 
arhivov Univerze v Ljubljani in Mariboru itd. 

3) Republiški sekretariat za kulturo naj bi bil za 
področje varstva naravne in kulturne dediščine za- 
dolžen za: 

- izdajanje predpisov s področja varstva naravne 
in kulturne dediščine. 

- izdajanje konkretnih upravnopravnih aktov s 
tega področja (predvsem proglašanje arhivskega 
gradiva za zgodovinski spomenik). 

- izvrševanje upravnega nadzora (nadzor nad za- 
konitostjo dela strokovnih organizacij in inšpekcij- 
sko nadzorstvo), 

- spremljanje stanja na področju varstva naravne 
in kulturne dediščine in predlaganja ustreznih 
ukrepov. 

- skrb za izvrševanje predpisov in izvajanje politi- 
ke, 

- odgovornost za stanje na področju varstva na- 
ravne in kulturne dediščine ter oblikovanje in 
predlaganje ustrezne politike oziroma nacionalne- 
ga kulturnega programa ter koordinacija med posa- 
meznimi področji varstva dediščine, 

- zagotavljanje finansiranja varstva naravne in 
kulturne dediščine (za področje arhivske dejavnosti 
v celoti za prostore, opremo ter dejavnost, ki je 
predpisana z Zakonom o naravni in kulturni dediš- 
čini). 

Iz. dosedanjih predlogov ni razvidna notranja or- 
ganizacija in sistemizacija del Republiškega sekre- 
tariata za kulturo. Predlagamo, da se za vsako po- 
dročje naravne in kulturne dediščine oblikujejo ••- 
sorji. V resorju za varstvo arhivskega gradiva bi 
morala biti sistemizirana dva delavca (pomočnik 
sekretarja in svetovalec sekretarja). 

4) Predlogi upravnih organov pa tudi predlogi 
posameznih strok so si edini, daje potrebno za ver- 
tikalno dograditev strok v sistemu državne uprave 
ustanoviti republiško strokovno-iipravnc organiza- 
cije, ki bi opravljale razvojne, usmerjevalne, uskla- 
jevalne, izobraževalne in strokovno-nadzorne oziro- 
ma matične naloge ali pa te naloge z javnim po- 
oblastilom (vendar zakonsko dorečenimi nalogami, 
organizacijo, pristojnostmi in kadri) poveriti dolo- 
čenim institucijam (Zavodu Republike Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Arhivski 
upravi Slovenije, Narodnemu muzeju Slovenije, 
posebnim nacionalnim muzejem, /vezi muzejev 
Slovenije, Restavratorskemu centru Slovenije). 

Enotno stališče posameznih strok na področju 
naravne in kulturne dediščine je, da se te sliokov- 
no-Upravne naloge poverijo posameznim strokov- 
nim institucijam, ki jih že opravljajo oziroma bi jih 
morale. Takšne strokovno-upravne organizacije 
morajo postati vezni člen med Republiškim sekre- 
tariatom za kulturo in zavodi. Jasno morajo biti 
opredeljene tudi njihove naloge, pristojnosti in or- 
ganizacija v obeh smereh, če delujejo samostojno 
ali pri določenem zavodu. 

5) Predlogi arhivov za učinkovitejšo vertikalno 
dograditev arhivske stroke v sistemu državne upra- 
ve predvidevajo in utemeljujejo nujnost po republi- 
ški strokovno-upravni organizaciji (v predlogih jo 
sicer neustrezno imenujejo Arhivska uprava Slove- 
nije), ki bo skrbela za strokovno usmerjanje in 
strokovni nadzor arhivske dejavnosti na eni strani, 
na drugi pa bi nudila strokovno pomoč Republi- 
škemu sekretariatu za kulturo. Gre predvsem za: 

- teoretično in praktično reševanje in koordinira- 
nje metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na valo- 
rizacijo ustvarjalcev in dokumentarnega gradiva 1er 
na strokovno obdelavo arhivskega gradiva. 

- informatizacijo v arhivih, 
- za izobraževanje delavcev v arhivih, vključno z 

opravljanjem strokovnih izpitov, 
- za vodenje evidenc za območje Slovenije. 
- za svetovanje glede konservacije in restavracije 

arhivskega gradiva ter arhivskih gradenj in opreme. 
- za usklajevanje evidentiranja arhivskega gradi- 

va doma in v tujini ter objavljanja skupnih publi- 
kacij. 

- za nadzor strokovnosti dela v arhivih. 
/a opravljanje teh nalog je treba v okviru realnih 
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možnosti (finansiranje, kadri) najti ustrezno orga- 
nizacijsko obliko, zagotoviti minimalno število 
strokovnih delavcev (6 - S delavcev) ter zakonsko 
določiti njene pristojnosti in pooblastila (tudi v od- 
nosu do Arhiva Republike Slovenije kot republi- 
škega arhiva). 

(¡lede na realne možnosti predlagamo, da se Ar- 
hivska uprava Slovenije ustanovi pri Arhivu Repu- 
blike Slovenije s statusom sektorja ter da se nanjo 
prenesejo dosedanje in nove naloge varstva arhiv- 
skega gradiva skupnega pomena (matične naloge) 
ter da se sistemizirajo in postopoma zasedejo na- 
slednja delovna mesta: 

- vodja 
- svetovalec za informacijski sistem, republiške 

evidence arhivskega gradiva ter strokovno obdela- 
vo arhivskega gradiva 

- referent za vodenje republiških evidenc arhiv- 
skega gradiva (višja strokovna izobrazba) 

- svetovalec za valorizacijo arhivskega gradiva 
- svetovalec za izobraževanje in skupne publika- 

cije 
- svetovalec za restavracijo, konservacijo gradiva 

1er prostore in opremo 
- svetovalec za vprašanja organizacije, finansira- 

nja, kadrovske zadeve, planiranje in pravna vpraša- 
nja 

- administratorka. 

Zaključek: 
Prizadevanja za boljšo organizacijo in delovanje 

arhivske službe v Sloveniji gredo v smeri: 
1. Učinkovitejšega in celovitejšega pravnega var- 

stva arhivskega gradiva glede na njegov lastninski 
izvor (državna in privatna lastnina), ki bo vplival 
na režim varstva in na status arhivov. 

2. Dograjevanja vertikalne organiziranosti arhiv- 
ske službe v sistemu državne uprave z. jasno dolo- 
čenimi nalogami Republiškega sekretariata za kul- 
turo. Arhivske uprave Slovenije in arhivov kol 
državnih zavodov. S tem so povezana zlasti vpraša- 
nja enotnega statusa in finansiranja arhivov, v 
manjši meri pa vprašanja arhivske mreže in obstoja 
specialnih arhivov. 

3. Scic, ko bodo ustavno in zakonsko urejena 
vprašanja lastninskih odnosov in sistem državne 
uprave na področju kulturnih dejavnosti, bo mogo- 
če spremeniti in dopolnili zakon o naravni in kul- 
turni dediščini ter arhivske podzakonske predpise v 
skladu s temi družbenimi spremembami ter glede 
na nova spoznanja arhivske stroke v zadnjih dese- 
tih letih. 

V tem trenutku se srečujemo s številnimi predlo- 
gi organiziranosti in razvoja. Na srečo ugotavlja- 
mo, da so upoštevam tudi predlogi in argumenti 
arhivske stroke. Omenim pa naj dva konkretna re- 
zultata: 

I/ že v letu 1988 je bilo urejeno enotno finansi- 
ranje regionalnih arhivov na republiškem nivoju, 
ki trenutno teče preko Republiškega sekretariata za 
kulturo ter 

2/ daje bilo v mesecu maju 1990 Arhivu Repu- 
blike Slovenije priključeno arhivsko gradivo Zgo- 
dovinskega arhiva CK /KS in Republiške konfe- 
rence SZDL obenem s strokovnimi delavci. 

Bavarska arhivska zakonodaja 
I csiia (iolovina 

Bavarci imajo za razliko od nas samostojni ar- 
hivski zakon, ki je pričel veljati dne 1. januarja 
1990 (Bayerisches Archivgesetz, Bayerisches Ge- 
setz- und" Verordnungsblatt Nr. 30/1989). V tem 
ekspozeju sem se omejila samo na člene zakona, ki 
najbolj aktualizirajo zakon. 

Ta zakon velja samo za arhivsko gradivo v dr- 
žavnih arhivih in javnih arhivskih ustanovah (prvi 
člen). 

V drugem členu zakona je definicija arhivskega 
gradiva, ki se glasi: »Arhivsko gradivo je vse gradi- 
vo, ki ima arhivsko vrednost, vključno s spisovnimi 
evidencami za uporabo, ki je nastalo pri oblastnih 
organih, sodstvu in drugih javnih uradih oziroma 
pri pravnih ali fizičnih osebah«. Iz tega člena je 
razvidno, da zakon ne velja za arhivsko gradivo, ki 
naslaja pri privatnikih oz. delniških družbah (Sie- 
mens. Krupp. BMW. . .) 

I'o zakonu obsega arhiviranje naslednje naloge: 
evidentiranje arhivskega gradiva, prevzemanje, do- 
ločanje rokov hranjenja in varovanja, urejanje in 
popisovanje ter priprava arhivskega gradiva za 
uporabo in uporaba arhivskega gradiva. 

V četrtem členu so naštele naloge državnih arhi- 
vov, ki so »strokovne ustanove in se ukvarjajo z 
vsemi področji arhivske stroke«. Po določbah za- 
kona so dolžni arhivirati gradivo oblastnih orga- 
nov, sodstva in drugih javnih uradov dežele Bavar- 
ske. Te naloge veljajo za arhivsko gradivo Bavarske 
in njenih pravnih predhodnikov. 

Državni arhivi arhivirajo na podlagi dogovorov z 
drugimi javnimi uradi ali fizičnimi osebami tudi 
njihovo gradivo, če za tO obstaja javni interes. 

Državni arhivi svetujejo oblastnim organom, 
sodstvu in drugim javnim uradom dežele Bavarske 
pri upravi in varovanju gradiva, svetujejo in poma- 
gajo nedržavnim lastnikom arhivskega gradiva pri 
varovanju in pri pripravi le-tega za uporabo, če ob- 
staja za to javni interes. 

Peti člen govori o arhivarjih pri ustvarjalcih ar- 
hivskega gradiva. Ti so v »častni službi varovanja 
arhivskega gradiva«. Arhivarji morajo varovati po- 
slovne tajnosti. Na zahtevo državnega arhiva izda- 
jajo uradne dokumente, risbe, slikovne opise, se- 
zname, zapise pravnih predhodnikov. . . 

Šesti člen zakona govori o predlogu za prevzem 
arhivskega gradiva v arhiv. Oblastni organi, sodišča 
in drugi javni uradi dežele Bavarske ponudijo dr- 
žavnemu arhivu gradivo, ki ga pri svojem poslova- 
nju ne potrebujejo več. Določeno je tudi. da se 
arhivsko gradivo prevzema po 30 letih od nastan- 
ka, seveda, če ni s predpisi drugače določeno. Med 
arhivom in ustvarjalcem gradiva se sklene pogod- 
ba. Arhiv in pristojno ministrstvo lahko odklonita 
gradivo, ki nima velikega javnega pomena in tisto, 
ki se vsebinsko podvaja; v takem primeru se vzame 
samo vzorčni primer. Kadar pa so podatki na no- 
silcih, ki potrebujejo posebne tehnične pripomočke 
za berljivost, jih prevzamejo skupaj z. gradivom. 
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Sedmi člen določa prevzem arhivskega gradiva. 
Pristojni državni arhiv prevzame od ustvarjalcev 
gradivo, ki ima arhivsko vrednost. Ustvarjalci lah- 
ko uničijo gradivo, ki nima arhivske vrednosti. 
Pred prevzemom gradiva mora arhiv zagotoviti va- 
rovanje podatkov tako posameznika kot tudi inte- 
resa splošne blaginje. Pristojni državni arhiv lahko 
predčasno prevzame arhivsko gradivo, ki še ni do- 
stopno javnosti pod pogojem, da je že preteklo 30 
let od njegovega nastanka. Zaščita podatkov preide 
v odgovornost arhiva. 

Deveti člen govori o upravi in varovanju arhiv- 
skega gradiva. »Državni arhivi so dolžni trajno va- 
rovati arhivsko gradivo, ga dajati v uporabo, zašči- 
titi pred zlorabo ali uničenjem. Arhivsko gradivo 
mora biti tehnično opremljeno, z njim morajo de- 
lati strokovno usposobljeni delavci.« Državni arhi- 
vi so pooblaščeni, da arhivsko gradivo urejajo s sta- 
lišča arhivske stroke (znanosti). Cc pa gradivo nima 
arhivske vrednosti, ga lahko uničijo. Kadar arhivi 
škartirajo večje količine gradiva, morajo o tem 
obvestiti ustvarjalec gradiva. Zakon dopušča tudi 
možnost, da lahko arhivi v posameznih primerih, s 
predhodnim dovoljenjem ustvarjalca, hranijo gra- 
divo na drugih nosilcih informacij, originale pa 
uničijo. 

Deseti člen določa uporabo arhivskega gradiva: 
za uporabo arhivskega gradiva imajo Pravilnik o 
uporabi arhivskega gradiva oblastnih organov, sod- 
stva in drugih javnih uradov ter pravnih in fizičnih 
oseb. »Arhivsko gradivo se lahko da v uporabo, če 
obstaja za to upravičen interes in ni v nasprotju z 
zaščito osebnih podatkov«. Upravičen interes je 
dan, kadar je gradivo potrebno za uradne, znan- 
stvene etnološko-zgodovinske (domoznanstvenc), 
pravne, poljudnoznanstvene ali publicistične na- 
mene oz. za preučevanje gencaologije. Uporaba 
arhivskega gradiva se prepove če: 

1. bi bili z uporabo ogroženi interesi ZRN ali ene 
od dežel, 

2. bi bila ogrožena zaščita osebnih podatkov, 
3. bi bila ogrožena prvotna ureditev arhivskega 

gradiva, 
4. kadar še ni potekel tridesetletni rok od nastan- 

ka gradiva oz. drugače določeni rok za uporabo. 
Gradivo, ki je bilo prevzeto od privatnih ustvarjal- 
cev, se sme dati v uporabo po desetih letih od smrti 
ali pa 90 let od rojstva ustvarjalca gradiva. Gradi- 
vo, ki vsebuje posebne skrivnosti (tajnosti) se sme 
dati v uporabo najprej 60 let od nastanka, enako 
velja tudi za odškodninske akte deželnega odškod- 
ninskega urada. Za arhivsko gradivo, ki podleže 
pravnim predpisom o hranjenju tajnosti Zveze, ve- 
lja zvezni arhivski zakon. V posameznih primerih 
se lahko s privolitvijo ustvarjalca skrajšajo mejne 
letnice zaščite tajnosti podatkov, če pravni predpisi 
ne določajo drugače in s tem ne bi bila oškodovana 
tajnost podatkov tretje osebe. Pri izdajanju oseb- 
nih podatkov je dopustna skrajšava samo, če v to 
privoli oškodovana oseba, ali če je to nujno potreb- 
no za dosego načrtovanega znanstvenega smotra. 

Enajsti člen govori o zakoniti zaščiti osebe, ki je 
predala svoje gradivo arhivu. Ta lahko v določenih 
primerih še dodatno zavaruje podatke. Po smrti te 
osebe lahko dediči (mož, žena, otroci, starši) zahte- 

vajo, da se dodatno zavaruje arhivsko gradivo pred 
uporabo, če obstaja za to upravičen razlog. 

Dvanajsti člen govori o arhivu bavarskega dežel- 
nega zbora in senata. Deželni zbor in senat sama 
določata podrobnosti o uporabi gradiva. V prime- 
ru, če ne moreta sama vzdrževati arhiva in imata 
gradivo, ki ga pri svojem delu ne potrebujeta več, 
lahko ponudita gradivo pristojnemu državnemu ar- 
hivu, ta pa ostane še vedno v lasti deželnega zbora 
oz. senata. 

Trinajsti člen govori o komunalnih arhivih. Ob- 
čine, deželna okrožja, okraji in druge komunalne 
korporacije, zavodi in ustanove, njihova sodišča in 
združenja so sami pristojni za urejanje arhivskega 
gradiva, ki je nastalo pri njihovem delu. Vsi ti, ki 
nimajo lastnega arhiva, lahko gradivo, ki ga pri 
svojem delu ne potrebujejo več, ponudijo pristoj- 
nemu državnemu arhivu. Gradivo pa ostane še 
vedno v lasti ustvarjalcev. 

Štirinajsti člen govori o ostalih javnih uradih. 
Sem sodijo državne šole, ki so pod državnim nad- 
zorom, razne korporacije, zavodi, ustanove javnega 
pomena, pri katerih nastaja gradivo in imajo svoj 
arhiv. Te ustanove same urejajo podrobnosti pri 
arhiviranju ter same določajo način uporabe 1er 
dostopnost gradiva. Kot je navedeno že v prejšnjih 
dveh členih, lahko dajo gradivo, ki ga pri svojem 
delu ne potrebujejo več, pristojnemu državnemu 
arhivu, ostane pa še vedno v lasti ustvarjalcev. 

Šestnajsti člen govori o izjemah. Zakon ne velja 
za javnopravne skupnosti, bavarski radio in drugo 
nemško televizijo. 

PREDPISO UPORABI ARHIVSKEGA 
GRADIVA 

Predpis je pričel veljati 1. februarja 1990 (Bcnü- 
zungsordnung für die staatlichen Archives, Ba- 
yerisches (ìesetz- und Verordnungsblatt Nr. 
I /1990). 

Predpis velja ravno tako kot bavarski arhivski 
zakon samo za uporabo arhivskega gradiva, ki ga 
hranijo v državnih arhivih. Za gradivo, ki ni v dr- 
žavni lasti se mora arhiv posebej dogovarjati z 
lastnikom. 

Drugi člen govori o uporabnikih. Gradivo se da 
v uporabo takoj, koje za to usposobljeno. Pomem- 
bna zahteva tega pravilnika je, da lahko mladolet- 
ne osebe dobijo arhivsko gradivo le v primeru, če 
predložijo potrdilo zakonitega zastopnika. 

Tretji člen razloži namen uporabe. Arhivsko 
gradivo je uporabno, kadar obstaja upravičen inte- 
res za uradne, znanstvene, etnološko-zgodovinske 
(domoznanstvenc), pravne, poljudnoznanstvene ali 
publicistične namene oz. za raziskovanje geneaolo- 
gije ali za privatne namene. 

V četrtem členu je razložen odnos med arhivom 
in uporabnikom. Uporaba arhivskega gradiva se 
najprej pisno naroči. Uporabnik izpolni posebni 
formular s podatki: ime, priimek in naslov, namen 
uporabe (znanstveni, publicistični, pravni, genea- 
ologija. . .). Za vsako nadaljnjo uporabo se posto- 
pek ponovi. Uporabnik se mora ravnati po tem 
pravilniku ter se na zahtevo uslužbenca izkazati Z 
dokumenti. Za pisne ali ustne napotke ali pojasnila 
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po telefonu ni potrebno sestavljati pisnega naroči- 
la. 

Peti člen govori o izdaji dovoljenja za uporabo 
arhivskega gradiva, ki velja samo za tekoče in na- 
slednje leto. Pri naročilu (Nemci uporabljajo izraz 
predlog za uporabo) mora biti naveden namen za 
uporabo arhivskega gradiva. Ta se prepove, če: 

1. bi bili ogroženi interesi ZRN ali ene od dežel, 
2. bi bilo to v nasprotju z zaščito osebnih podat- 

kov, 
3. bi bila ogrožena prvotna ureditev gradiva, 
4. še ni potekel tridesetletni rok od nastanka ali 

drugače določeni rok uporabe. Uporaba originalov 
ni dovoljena, če je mogoče uporabiti že objavljena 
dela ali reprodukcije. Ceje gradivo v konservaciji. 
restavraciji ali v postopku urejanja in popisovanja, 
tudi ni dostopno za uporabnike. V pravilniku m 
določen rok, v koliko časa mora uporabnik dobiti 
naročeno gradivo. Če gradivo ni dostopno, si mora 
uporabnik oil ustvarjalca sam priskrbeti dovoljenje 
za uporabo. 

Arhiv skrbi, tla se gradivo ne uporablja, dokler 
so v veljavi mejne letnice uporabe. Omejitve so 
tudi pri izdajanju podatkov o medicinskih raziska- 
vah. 

Sesti člen govori o skrajšanju in podaljšanju mej- 
nih letnic uporabe arhivskega gradiva. Uporabnik 
mora dobiti dovoljenje za uporabo od osebe, ki bi 
bila z uporabo lahko oškodovana. O podaljšanju 
ali skrajšanju mejnih letnic uporabe arhivskega 
gradiva določa Generalna direkcija državnih arhi- 
vov Bavarske. Ta mora dobiti privolitev ustvarjal- 
ca gradiva ali njegovega pravnega naslednika (to 
velja za gradivo, ki je v državni lasti). 

V sedmem členu je opisana uporaba arhivskega 
gradiva v državnih arhivih. Uporaba je vpogled v 
pripomočke za uporabo arhivskega gradiva, v ar- 
hivsko gradivo in reprodukcije. Na uporabnikove 
želje se lahko odgovori pisno ali ustno. Ustna ali 
pisna pojasnila se lahko omejijo na kratek povze- 
tek ali osnovne podatke o arhivskem gradivu, /a 
uporabo posebnih tehničnih pripomočkov pri upo- 
rabi (pisalni stroj, diktafon, računalnik. . .) je po- 
trebno pridobili posebno dovoljenje. 

Osmi člen govori o reprodukcijah arhivskega 
gradiva. Te izdeluje državni arhiv ali za to pristojni 
urad. Gradivo se lahko objavi ali dodatno kopira 
samo z dovoljenjem pristojnega arhiva. Pri objav- 
ljanju reprodukcij je potrebno navesti signature, 
ki jih ima arhivsko gradivo. 

Deveti člen govori o izposoji arhivskega gradiva. 
Praviloma se arhivsko gradivo ne izdaja iz arhiva, 
lo se naredi samo v izrednih primerih, zlasti, ka- 

dar je gradivo potrebno za poslovne namene pri 
uradih oz. za razstave; za neuradne namene pa 
samo preko glavnih uradov upravnih arhivov, ki se 
morajo obvezati, da bo arhivsko gradivo poti nad- 
zorstvom, da ne bodo izdelovali reprodukcij, če to 
ni posebej dovoljeno lerda bodo vrnili gradivo tlo 
datuma, ki je bil vnaprej dogovorjen. Ce se ne da 
doseči pravega namena z reprodukcijami, se lahko 
gradivo izda iz arhiva, vendar poti pogojem, tla je 
hilo zavarovano in zaščiteno preti poškodbami ali 
uničenjem. 

V pravilniku je tudi posebej določeno, tla je po- 

trebno od vsake objave, ki je bila izdelana z upora- 
bo arhivskega gradiva, dati izvod publikacije arhi- 
vu. Tej publikaciji pa se lahko arhiv v posameznih 
primerih tudi odpove. 

Enajsti člen govori o pristojbinah, ki jih morajo 
plačevati uporabniki arhivu. V pravilniku je zapi- 
sano, da se bodo ko bo ta pričel veljati, povečale 
tudi pristojbine. Te plačujejo uporabniki arhivske- 
ga gradiva in tisti, ki zaprosijo arhiv za določene 
podatke. V pravilniku so objavljene tudi tarife, ki 
jih zaračunavajo glede na zahtevnost podatkov, ki 
jih želi imeti uporabnik. Pristojbine za izdelavo re- 
produkcij so v arhivu višje od običajnih. 

Iz tega je razvidno, da poizkušajo tudi na ta na- 
čin zaščitili arhivsko gradivo. 

Pravne osnove o razmejitvi arhivskega 
gradiva v obstoječi zakonodaji 
Jovan Popović 

I. UVOD 

Vprašanje glede razmejitve arhivskega gradiva je 
zelo zapleteno. Zato je to posvetovanje v glav nem 
posvečeno proučevanju te problematike, ki je bi- 
stvenega pomena za arhive. Vprašanje bo na po- 
svetovanju obravnavano z več stališč. Moja naloga 
bi bila. da vprašanje glede razmejitve arhivskega 
gradiva obravnavam s stališča njegove pravne pod- 
lage v veljavni zakonodaji v SFRJ. 

Izraz razmejitev tlo nedavna ni bil pravni izraz. 
Ni ga niti v pravnem leksikonu niti v pravnem slo- 
varju. Prav tako izraza razmejitev arhivskega gradi- 
va ni niti v slovarju arhivskega izrazoslovja Jugo- 
slavije. Začel seje uporabljati v novejši arhivski za- 
konodaji. 

Če bi želeli natančneje določiti izraz razmejitev 
arhivskega gradiva, bi s pravnega stališča to pome- 
nilo določitev dejstva, da mora določen arhivski 
dokument (arhivsko gradivo) pripasti določenemu 
pristojnemu arhivu ali drugemu subjektu, da bi z 
njim razpolagal v mejah, določenih z zakonom. Z 
arhivskega stališča bi bila ta definicija nekoliko 
drugačna. 

V vseh zakonih s področja arhivske dejavnosti v 
SFRJ se arhivsko gradivo obravnava kot dobrina 
splošnega pomena, torej se z njimi tudi urejajo 
vprašanja v zvezi s pristojnostjo glede lastnine ar- 
hivskega gradiva 1er številna druga vprašanja s tega 
področja. Arhivsko gradivo smejo torej hraniti 
samo subjekti, ki so zanj pristojni po zakonu. To 
pa pomeni, da mora subjekt, ki ima določeno ar- 
hivsko gradivo, za katero ni pristojen, to gradivo 
zaradi razmejitve oddati tistemu subjektu, ki je 
zanj po zakonu pristojen. 

ludi nekateri drugi predpisi namreč delno ureja- 
jo določena vprašanja v zvezi s definicijo arhivskih 
dokumentov. To so zlasti zakonski predpisi s po- 
dročja knjižnične in muzejske dejavnost. 
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Obravnavali bomo vprašanje glede pravnih pod- 
lag za razmejitev arhivskega gradiva v veljavni za- 
konodaji v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji po odnosih subjektov pri razmejitvi, in sicer: 

- razmejitev med arhivskimi institucijami; 
- razmejitev med arhivskimi in knjižničnimi in- 

stitucijami in 
- razmejitev med arhivskimi in muzejskimi insti- 

tucijami. 

ii. PRAVNI; PODLAGE/• RAZMEJITEV 
MED ARHIVSKIMI INSTITUCIJAMI V 
ARHIVSKI ZAKONODAJI V SFRJ 

Predvsem moramo poudariti, da imajo, kadar gre 
za pristojnosti oziroma kompetentnosti nad arhiv- 
skim gradivom, osrednje mesto in vlogo arhivske 
institucije - arhivi. To izhaja iz vseh zakonskih 
predpisov, ki urejajo arhivsko dejavnostv SFRJ. 
Zato je treba najprej obravnavati pravne podlage 
pristojnosti arhivov glede arhivskega gradiva, ki iz- 
hajajo iz zakonskih predpisov v SFRJ in na kakšen 
način bodo preučene podlage za razmejitev med 
arhivskimi in vsemi drugimi institucijami, vseka- 
kor pa za razmejitev med samimi arhivskimi insti- 
tucijami. 

I. Na ravni federacije 
Na ravni federacije je pristojnost glede arhiv- 

skega gradiva urejana z zakonom o arhivskem gra- 
divu federacije (Uradni list SFRJ, št, I 1/86). Insti- 
tucije, po tem zakonu pristojne za arhivsko gradivo 
federacije so: Arhiv Jugoslavije, ZK.I. Zvezni sekre- 
tariat za zunanje zadeve. Zvezni sekretariat za no- 
tranje zadeve. Zvezni sekretariat za ljudsko obra- 
mbo in Spominski center.losip Broz Tito. 

Arhiv Jugoslavije kot samostojna zvezna organi- 
zacija v federaciji je pristojen za arhivsko gradivo, 
ki nastane pri delu zveznih organov (Skupščina 
SFRJ. Predsedstvo SFRJ, Zvezni izvršni svet, zvez- 
ni upravni organi in zvezne organizacije, ustavno 
in zvezno sodišče, zvezno javno tožilstvo, Zvezno 
javno pravobranilstvo, Narodna banka Jugoslavije, 
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije, Gos- 
podarska zbornica Jugoslavije idr.), družbenopoli- 
tičnih organizacij v federaciji, ustanov, ki opravlja- 
jo dela, pomembna za uresničevanje funkcij federa- 
cije, skupnosti, ustanovljenih z. zveznim zakonom, 
ter družbenih organizacij in društev ter njihovih 
zvez in samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
jim je z zveznim zakonom zaupano opravljanje 
javnih pooblastil. Arhiv je pristojen tudi za arhiv- 
sko gradivo, nastalo pri delu centralnih političnih 
organov narodnoosvobodilnega gibanja, organov 
oblasti in uprave 1er političnih in drugih organiza- 
cij Jugoslavije iz časa NOV. Arhiv je pristojen tudi 
za arhivsko gradivo Kraljevine SHS oziroma Kra- 
ljevine Jugoslavije, nastalo pri delu njihovih cen- 
tralnih državnih organov in ustanov, centralnih or- 
ganov političnih strank, drugih organizacij ter stro- 
kovnih in drugih združenj. 

Zveza komunistov Jugoslavije, Zvezni sekretari- 
at za zunanje zadeve in Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve opravljajo dela v zvezi z. varstvom ar- 
hivskega gradiva po ustreznih organizacijskih eno- 

tah in so pristojni za arhivsko gradivo, nastalo pri 
njihovem delu. 

Spominski center Josip Broz Tito je pristojen za 
arhivsko gradivo - arhiv Josipa Broza Tita. 

Arhiv oboroženih sil, ki je organizacijski del 
ZSLO, je pristojen za arhivsko gradivo, nastalo pri 
delu ZSLO in oboroženih sil SFRJ. Ta arhiv je pri- 
stojen tudi za arhivsko gradivo enot narodnoosvo- 
bodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije 
oziroma .ILA in vojaško arhivsko gradivo okupa- 
torjev in njihovih sodelavcev iz II. svetovne vojne, 
ter za arhivsko gradivo vojske Srbije, Kraljevine 
SMS oziroma Kraljevine Jugoslavije. 

Zakon o arhivskem gradivu federacije ureja tudi 
vprašanje glede razmejitve arhivskega gradiva, in 
sicer med subjekti, ki varujejo arhivsko gradivo na 
ravni federacije, ter med temi subjekti in drugimi 
arhivskimi ustanovami v SFRJ in določa rok za 
razmejitev. 

2. SR Bosna in Hercegovina 
V SR Bosni in Hercegovini je pristojnost glede 

arhivskega gradiva urejena z. zakonom o arhivski 
dejavnosti (Službeni list SR BiH, 21/87). Po tem 
zakonu so za arhivsko gradivo SR Bosne in Herce- 
govine pristojni občinski in medobčinski arhivi 1er 
Arhiv Bosne in Hercegovine. 

Zakon ni natančno določil pristojnosti glede pre- 
vzemanja arhivskega gradiva tako teritorialno kot 
tudi dejansko (teritorialna in krajevna pristojnost). 
Zakonodajalec je verjetno mislil, tla je s formulaci- 
jo arhivskega in registratumega gradiva ter z imeni 
arhivov mišljena pristojnost glede arhivskega gl'atti- 
va določenih ustvarjalcev, kar je vsekakor po- 
manjkljivost zakona. To pomeni, tla so občinski in 
medobčinski arhivi pristojni za prevzem arhivske- 
ga gradiva, nastalega pri delu družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 1er nji- 
hovih organov, organizacij združenega tlela, drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenih 
organizacij in civilnih pravnih oseb, ki so bili usta- 
novljeni in delujejo na ozemlju posamezne občine 
ali več občin, za katere je bil arhiv ustanovljen. Ar- 
hiv Bosne in Hercegovine je pristojen za arhivsko 
gradivo navedenih subjektov, ki sonili ustanovljeni 
za vso republiko (republiški organi in organizacije). 
Zakon določa, tla republiški organi za ljudsko 
obrambo, notranje zadeve in Zvezo komunistov 
opravljajo dela v zvezi z varstvom arhivskega gra- 
diva po svojih organizacijskih enotah in so pristoj- 
ni za arhivsko gradivo, nastalo pri njihovem delu. 
Po zakonu je treba arhivsko gradivo, nastalo pred 
I 5.majem 1945. izročiti pristojnemu arhivu, ven- 
dar pa ni natančno določeno kateremu. 

Zakon o arhivski dejavnosti SR Bosne in Herce- 
govine nima nobene določbe, ki govori o razmejitvi 
arhivskega gradiva. 

3. SR Crna •••• 
V SR Crni gori je pristojnost glede arhivskega 

gradiva urejena z zakonom o arhivski dejavnosti 
(Službeni list SR Črne gore^ 1 1/78). Po tem zakonu 
so za arhivsko gradivo SR Crne gore pristojni arhi- 
vi, ustanovljeni za ozemlje ene ali več občin. Arhiv 
Crne gore in Zgodovinski arhiv v Kotorju. 
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V zakonu je predpisano, da so občinski in medo- 
bčinski arhivi pristojni za arhivsko gradivo, ki je 
pomembno za območje, na katerem opravlja arhiv 
svojo dejavnost. Formulacija pristojnosti vsekakor 
ni popolna, saj ne določa natančno pristojnosti ar- 
hivov. Verjetno tudi tokrat zakonodajalec domne- 
va, daje to očitno iz formulacije arhivskega gradi- 
va, ki je navedena v zakonu, kar vsekakor ni dobro. 

Zakon predpisuje, tla je Arhiv Crne gore pristo- 
jen za arhivsko gradivo, nastalo pri delu republi- 
ških organov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij, organov in skupnosti, 
do katerih ima republika pravico in dolžnost usta- 
novitelja oziroma, ki so bili ustanovljeni za oze- 
mlje republike, ter družbenopolitičnih organizacij 
in drugih organizacij in civilnih pravnih oseb, po- 
membnih za republiko. 

Zgodovinski arhiv v Kotorju je pristojen za ar- 
hivsko gradivo, ki se nanaša na dogodke iz družbe- 
nopolitičnega, gospodarskega in kulturnega življe- 
nja iz preteklosti z. območja Moke Kotorske, in je 
zgodovinskega in znanstvenega pomena, terza gra- 
divo iz drugih krajev naše države, ki je nastalo in se 
ohranilo na lem območju do konca lela LH K. 

V zakonu je določeno, da republiški organi za 
ljudsko obrambo, notranje zadeve in /K varujejo 
arhivsko gradivo po svojih organizacijskih enotah 
in so pristojni za arhivsko gradivo, nastalo pri nji- 
hovem delu. 

Zakon nima nobene določbe, ki se nanaša na 
razmejitev arhivskega gradiva. 

4. SU Hrvatska 
V SR Hrvatski je pristojnost glede arhivskega 

gradiva urejena z zakonom o varstvu arhivskega 
gradiva in arhivih (Narodne novine SRH. št. 
25/78). Po zakonu so za arhivsko gradivo pristojni 
arhivi za območje ene ali več občin (regionalni ar- 
hivi) 1er Arhiv Hrvatske. 

Zakon je določil pristojnost Arhiva Hrvatske v 
celoti, za regionalne arhive pa je določil, tla so pri- 
stojni za vse drugo arhivsko gradivo, nastalo na ob- 
močju, za katero so bili arhivi ustanovljeni. Arhiv 
Hrvatske je pristojen za arhivsko gradivo, nastalo 
pri delu organizacij združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, družbenopo- 
litičnih skupnosti in njihovih organov, drugih dr- 
žavnih organov, družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacij in njihovih organov ter civil- 
nih pravnih oseb. ki opravljajo dejavnost po vsem, 
ali večjem delu ozemlja Hrvatske, oziroma, ki je 
pomembna za republiko. 

Kadar gre za pristojnosti glede arhivskega gradi- 
va, nastalega pri delu /Kil, republiškega organa /a 
ljudsko obrambo in za notranje zadeve, predvideva 
zakon enako rešitev kol v SR Bosni in Hercegovini 
in SR ("'rni gori. 

Po zakonu je treba arhivsko gradivo, nastalo 
pred 15. majem 1945, izročili pristojnemu arhivu, 
vendar pa ni določeno kateremu. 

Tudi ta zakon nima določb o razmejitvi arhiv- 
skega gradiva. 

5. SR Makedonija 
V SR Makedoniji je varstvo arhivskega gradiva 

urejeno z zakonom o arhivski dejavnosti (Službeni 
vesnik na SR Makedonija. 47/73). Po zakonu so za 
arhivsko gradivo v SR Makedoniji pristojni arhivi 
za eno ali več občin in Arhiv Makedonije. 

Vprašanje glede pristojnosti v zvezi z arhivskim 
gradivom v tem zakonu ni rešeno niti v celoti niti 
natančno. Iz formulacije arhivskega in registratur- 
nega gradiva se ne vidijo subjekti, katerih gradivo 
se varuje, da bi lahko iz tega posredno izvedli pri- 
stojnost določenih arhivskih institucij (izgleda, da 
je arhivsko gradivo, ki se varuje tisto, ki je pomem- 
bno za zgodovino makedonskega naroda, narodno- 
sti in etničnih skupin, ki živijo v SR Makedoniji 1er 
za druga znanstvena področja, kulturo, splošne in 
druge družbene potrebe, ki je nastalo med delom 
ustvarjalca gradiva). Izjema je arhivsko gradivo, 
nastalo pri delu Makedonske akademije znanosti, 
za katero je pristojna akademija. Prav tako je dolo- 
čeno, da lahko občinski in republiški organi, orga- 
nizacije združenega dela in družbenopolitične or- 
ganizacije ustanovijo arhivske oddelke, katerih pri- 
stojnost se nanaša na arhivsko gradivo, nastalo pri 
delu teh organov in organizacij. 

Zakon nima določb o razmejitvi. 

6. SR Slovenija 
V SR Sloveniji je pristojnost glede arhivskega 

gradiva urejena z zakonom o naravni in kulturni 
dediščini (Uradni list SRS. I/KI). Potem zakonu so 
za arhivsko gradivo v SR Sloveniji pristojni arhivi 
za eno ali več občin ter Arhiv SR Slovenije. 

Po zakonu je arhiv za eno ali več občin pristojen 
za arhivsko gradivo, ki je nastalo oziroma nastaja 
pri organih, organizacijah in skupnostih, ki so ime- 
le oziroma imajo sedež, na območju arhiva, razen, 
kadar gre za arhivsko gradivo, za katero je pristojen 
Arhiv SR Slovenije. Občinski upravni organ, pri- 
stojen za kulturo, določi na predlog arhiva tiste 
družbene pravne osebe in društva, katerih arhivsko 
gradivo bo v skladu z zakonom prevzemal arhiv. 

Arhiv SR Slovenije je pristojen za arhivsko gra- 
divo republiških organov in skupnosti; državnih 
in avtonomnih organov, ki so imeli sedež na obmo- 
čju SR Slovenije in so bili v vseh državnopravnih 
ureditvah organi na stopnji pokrajine oziroma or- 
gani na sorodni ali višji stopnji: organov družbeno- 
političnih in drugih organizacij, ki so po svojih 
pravilih delovali na področju Slovenije ali nekda- 
njih pokrajin: delovnih in drugih organizacij in 
skupnosti, ki so opravljale ali opravljajo pomem- 
bnejše naloge v kulturnem razvoju: centralnih or- 
ganov združenj ali zvez združenj, ki so praviloma 
ali dejansko opravljali oziroma opravljajo pomem- 
bnejše naloge v kulturnem razvoju. 

Arhiv SR Slovenije varuje svoje filmsko gradivo, 
kije nastalo oziroma nastaja na območju SR Slove- 
nije, in arhivsko gradivo RTV Ljubljana. 

Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, 
določi na predlog arhiva SR Slovenije tiste družbe- 
ne pravne osebe in društva, katerih arhivsko gradi- 
vo bo v skladu z, zakonom prevzel Arhiv SR Slove- 
nije. 

Republiški organi za LO, za notranje zadeve in 
/K republike lahko odločijo, da samostojno opra- 
vljajo pristojnost nad arhivskim gradivom, ki na- 
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staja pri njihovem delu. 
Zakon nima določb o razmejitvi arhivskega gra- 

diva. 

7. SR Srbija 

V SR Srbiji je pristojnost glede arhivskega gradi- 
va urejena z zakonom o varstvu kulturnih dobrin 
(Službeni glasnik SRS, 28/77, 34/81 in 51/85). Po 
tem zakonu so za arhivsko gradivo v SR Srbiji pri- 
stojni arhivi, vendar pa ni določeno kateri. Uprav- 
ni organi, pristojni za LO, notranje zadeve in /ve- 
zo komunistov, so pristojni za svoje gradivo, če ne 
odločijo, da ga v celoti ali delno izročijo pristojne- 
mu arhivu. Iz formulacije arhivskega gradiva je vi- 
deti, katero arhivsko gradivo varujejo arhivi, ven- 
dar pa zakon ni izrecno določil pristojnosti med 
posameznimi arhivi, razen za Arhiv Srbije, za kate- 
rega je določeno, da je pristojen za arhivsko gradi- 
vo, nastalo pri delu republiških in drugih držav- 
nih organov, organizacij združenega dela in drugih 
organizacij, do katerih ima republika pravico in 
dolžnost ustanovitelja, ter družbenopolitičnih or- 
ganizacij in drugih družbenih organizacij in zdru- 
ženj, ustanovljenih za območje republike, ter prejš- 
njih državnih organov in organizacij, ki so obstaja- 
le na ozemlju republike. 

V tej republiki je arhivski svet leta 1968 izdal na- 
vodilo o razmejitvi pristojnosti med arhivskimi 
ustanovami nad arhivskim gradivom. Lahko bi re- 
kli, da to navodilo ni bistveno vplivalo na rešitev 
problema glede razmejitve arhivskega gradiva v SR 
Srbiji. Z izdajo zakona o varstvu arhivskega gradi- 
va v SR Srbiji je prenehala pravna podlaga za ob- 
stoj tega navodila. 

Zakon nima posebnih določb o razmejitvi arhiv- 
skega gradiva. 

8. SAR Kosovo 
V SAP Kosovo je pristojnost glede arhivskega 

gradiva urcjana z zakonom o arhivskem gradivu in 
arhivski službi (Službeni list SAR Kosovo, 27/76). 
Po tem zakonu so za arhivsko gradivo pristojni ar- 
hivi za eno ali več občin in Arhiv Kosova (zadeve, 
pomembne za SAP Kosovo opravlja Arhiv Koso- 
va). 

V zvezi z razmejitvijo pristojnosti za arhivsko 
gradivo med arhivi v SAP Kosovo je stanje enako 
kot v SR Bosni in Hercegovini, o čemer je bilo go- 
vora, ko smo obravnavali vprašanje v zvezi z zako- 
nom o arhivski dejavnosti te republike. 

V zvezi z arhivskim gradivom, nastalim pri delu 
pokrajinskih organov za LO in organov za notranje 
zadeve ter organizacije ZK. zakon določa, da je 
tudi za to gradivo pristojen Arhiv Kosova, vendar 
morajo ti subjekti gradivo izročiti arhivu nekoliko 
pozneje kot pri gradivu drugih subjektov v pokraji- 
ni. 

Tudi ta zakon nima posebnih določb o razmeji- 
tvi. 

9. SAP Vojvodina 
V SAP Vojvodini je pristojnost glede arhivskega 

gradiva urejana z zakonom o arhivskem gradivu in 
arhivih (Službeni list SAPV. 1/85). Po tem zakonu 
so v SAP Vojvodini za arhivsko gradivo pristojni 

arhivi za eno ali več občin in Arhiv Vojvodine. 
Arhiv Vojvodine je pristojen za arhivsko gradi- 

vo, nastalo pri delu organov Socialistične avto- 
nomne pokrajine Vojvodine, organizacij združene- 
ga dela, ki opravljajo dejavnost skupnega pomena 
za delavce in druge delovne ljudi, narode in narod- 
nosti v pokrajini; organizacij združenega dela, do 
katerih izpolnjuje pravice in dolžnosti ustanovite- 
lja pokrajina; pokrajinskih organov družbenopoli- 
tičnih organizacij, samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ustanovljenih za ozemlje pokrajine, ter civil- 
nih pravnih oseb, za katere izvršni svet Skupščine 
SAP Vojvodine določi, da je njihova dejavnost 
skupnega pomena za delavce in druge delovne lju- 
di, narode in narodnosti v pokrajini. 

Arhivi za ozemlje ene ali več občin so pristojni 
za arhivsko gradivo imetnikov arhivskega gradiva s 
sedežem oziroma prebivališčem na (cm ozemlju, 
razen arhivskega gradiva, ki ga varuje Arhiv Voj- 
vodine. 

Posamezni organi, organizacije in skupnosti lah- 
ko ustanovijo arhivske oddelke, pristojne za arhiv- 
sko gradivo, nastalo pri delu teh organov in organi- 
zacij. 

Tudi ta zakon nima posebnih določb o razmeji- 

lo. Ugotovitve 
Pri obravnavi arhivske zakonodaje v SPRI ki 

ureja pristojnost arhivov, s tem pa tudi podlage za 
razmejitev arhivskega gradiva med arhivskimi in- 
stitucijami, bi lahko ugotovili naslednje: 

I) Samo zakon o arhivskem gradivu federacije je 
natančneje uredil pristojnost arhivov, drugih arhi- 
vov m arhivskih oddelkov v federaciji ter v zvezi s 
tem tudi vprašanja, povezana z razmejitvijo arhiv- 
skega gradiva tako znotraj arhivskih institucij v fe- 
deraciji kot tudi z drugimi arhivskimi institucijami. 
Drugo vprašanje paje, kako se to v praksi izvaja, o 
čemer bomo govorili v drugih referatih na tem po- 
svetovanju. 

2)Noben zakon, ki ureja arhivsko dejavnost v re- 
publikah in pokrajinah, ni v celoti uredil pristojno- 
sti arhiva. Noben teh zakonov ne vsebuje določb o 
razmejitvi arhivskega gradiva med arhivi znotraj 
republik m pokrajin. Pristojnost arhivov glede ar- 
hivskega gradiva je delno urejena samo z zakoni 
posameznih republik m pokrajin (SR Crna gora, 
SR Slovenija, SAP Vojvodina). Nekateri zakoni pa 
celo sploh ne govorijo o pristojnosti arhivov (SR 
Bosna in Hercegovina in SAP Kosovo) 

3) Nekateri zakoni celo ne določajo vrste arhiv- 
skih institucij, čeprav z njimi pozneje določajo pri- 
stojnost, odvisno od teritorialne oziroma dejanske 
pristojnosti, 

4) Na tem področju imamo zaradi slabe pravne 
Podlage za razmejitev arhivskega gradiva med gra- 
divi veliko zmedo in celo slabe odnose med arhiv- 
skimi institucijami. 

5) Poseben problem je razmejitev arhivskega gra- 
diva med arh.vi različnih republik m pokrajin To 
vprašanje m rešeno z nobenim zakonskim predp> 
i,?'Iv    ?  ?ŠČVeJe arhivsk¡h delavcev Jugoslavije 
je iz leta I• 75, da se ta problem vsaj delno reši s 
podpisom samoupravnega sporazuma', s katerim bi 
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določili obveznosti in način razmejitve arhivskega 
gradiva med arhivi v federaciji, arhivi v republikah 
in arhivi v pokrajinah (vzajemno in medsebojno), 
ni uspel, ker ga določeni arhivi niso podpisali. Do 
sedaj ni bilo niti poskusov, da se normativno uredi 
medsebojna razmejitev arhivskega gradiva med 
vsemi arhivi v SFRJ. 

in. PRAVNI: PODLAGE ZA RAZMEJITEV 
ARHIVSKEGA GRADIVA Mill) ARHIVSKIMI 
IN KNJIŽNIČNIMI INSTITUCIJAMI V 
ZAKONODAJI, KI UREJA KNJIŽNIČNO IN 
ARHIVSKO DEJAVNOST V SFRJ 

Rekli smo že. tla zakonski predpisi o knjižnični 
dejavnosti urejajo tudi določena vprašanja v zvezi s 
pristojnostjo nad arhivskim gradivom. 

1. Na ravni federacije 
Na ravni federacije ni predpisov o knjižnični de- 

javnosti. V zvezi s tem torej ni vprašljiva razmeji- 
tev arhivskega gradiva med arhivi in knjižnicami v 
federaciji. 

Poudariti je treba tudi. daje zakonodajno ureja- 
nje vprašanj s področja knjižničarstva v pristojnosti 
republik in pokrajin. 

2. SK Bosna in Hercegovina 
Knjižničarsko dejavnost v SR Bosni in Hercego- 

vini ureja zakon o knjižničarski dejavnosti (Službe- 
ni list SR BiH, 26/86). 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 
njem knjižničnega gradiva, meti katero sodijo: knji- 
ge, brošure, revije, časopisi, separati, disertacije, 
katalogi, prospekti, plakati, tiskani letaki, karto- 
grafske publikacije, standardi, patenti, glasbena 
tlela, reprodukcije likovnih tlel. razglednice, kole- 
darji, fotografije, mikrofilmi, diamikrokartice, gra- 
mofonske plošče, tonske kasete, videokasele. mag- 
netofonski in magnetni trakovi, rokopisi ter drugo 
gradivo, namenjeno knjižnični dejavnosti. 

V zakonu o arhivski dejavnosti SR Bosne in Her- 
cegovine je arhivsko gradivo formulirano takole: 
arhivsko gradivo obsega izvirno in reproducirano 
(pisano, risano, tiskano, fotografirano, posneto, fo- 
nografirano ali na drug način zabeleženo) doku- 
mentarno gradivo trajne vrednosti in pomena za 
zgodovino in druga znanstvena področja, za kultu- 
ro nasploh ter za druge družbene potrebe, ki je na- 
stalo pri delu političnih skupnosti ter družbenopo- 
litičnih organizacij in njihovih organov, organizacij 
združenega tlela, drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenih organizacij, civilnih prav- 
nih in fizičnih oseb. 

Ker je očitno, tla v zakonski formulaciji knjižnič- 
nega in arhivskega gradiva ni narejena razlika in tla 
je mogoče posamično knjižnično gradavo obravna- 
vati hkrati tudi kot arhivsko gradivo, je v zakonu o 
knjižnični dejavnosti določeno, tla se knjižnično 
gradivo, ki je hkrati arhivsko gradivo, hrani v 
knjižnicah po predpisih o arhivskem gradivu. 

3. Črna •••• 
Knjižnično dejavnost v SR Crni gori ureja zakon 

o knjižnični dejavnosti (Službeni list SR Crne gore. 
13/77). 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 
njem knjižničnega gradiva, med katero sodijo: knji- 
ge, brošure, revije, časopisi, spisi, glasbena dela. re- 
produkcije umetniških slik. risbe, plakati, zemlje- 
vidi, načrti naseljenih mest. gramofonske plošče. 
reprografsko gradivo, oglasi in druga dela, ki se raz- 
množujejo s tiskanjem ali na podoben način. 

V zakonu o arhivski dejavnosti v SR Črni gori je 
arhivsko gradivo formulirano takole: arhivsko gra- 
divo obsega celotno izvirno in reproducirano (pisa- 
no, tiskano, risano, fotografirano, fonograllrano. 
posneto) ali kako drugače zabeleženo dokumentar- 
no gradivo družbenega, znanstvenega in kulturnega 
pomena, nastalo pri delu državnih organov, orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij, organov in skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij, civilnih pravnih in fizičnih oseb ne 
glede na čas in kraj nastanka. 

Zakon o knjižnični dejavnosti ne omenja knjiž- 
ničnega gradiva, ki je tudi arhivsko gradivo, čeprav 
se iz analize omenjne formulacije vidi, da tudi tu ni 
narejena razlika, tako daje lahko gradivo istočasno 
knjižnično in arhivsko. 

4. SR Hrvatska 
V SR Hrvatski ureja knjižnično dejavnost zakon 

o knjižnični dejavnosti in knjižnicah (Narodne no- 
vine SRH, 25/73). 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 
njem knjižničnega gradiva, meti katero sodijo: knji- 
ge in drugo knjižnično gradivo (tiskane in drugače 
razmnožene publikacije, rokopisi, avdiovizualno 
grati ivo ipd.). 

V zakonu o varstvu arhivskega gradiva in arhivih 
SR Hrvatske je arhivsko gradivu formulirano tako- 
le: arhivsko gradivo je celotno izvirno in reprodu- 
cirano (pisano, risano, fotografirano, tiskano, po- 
snelo in drugače zabeleženo) dokumentarno gradi- 
vo, ki je pomembno za zgodovino in druga znan- 
stvena področja, za kulturo nasploh ter za druge 
družbene potrebe, nastalo paje pri delu organizacij 
združenega tlela in drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih organov, drugih državnih organov, druž- 
benopolitičnih in drugih družbenih organizacij in 
njihovih organov, civilnih pravnih oseb, družin in 
posameznikov ne glede na njihove naslove in ne 
glede na čas in mesto kjer so nastali ali nastajajo. 

Tudi v zakonu SR Hrvatske knjižnično in arhiv- 
sko gradivo nista popolnoma razmejana. 

5. SR Makedonija 
V SR Makedoniji uredja knjižnično dejavnost 

zakon o knjižnični dejavnosti (Službeni vesnik 
SRM.25/K4)'. 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 
njem knjižničnega gradiva, med katero sodijo: vse 
oblike tiskanega ali drugače razmnoženega gradiva 
(knjige, brošure, revije, spisi, doktorske in magi- 
sterske disertacije, znanstveno-raziskovalni in razi- 
skovalni projekti, gradiva znanstvenega in kultur- 
nega pomena, rokopisi, elaborati, katalogi, pro- 
spekti, plakati, letaki, programi, kartografska in 
notna gradiva, separati, standardi, patenti, repro- 
dukcije, likovna tlela, razglednice, koledarji, loto- 
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grafije, gramofonske plošče, tonske in video kasete, 
magnetofonski in magnetni trakovi, diski, diskete, 
mikrofilmi, mikrofiši ipd.). 

V zakonu • arhivski dejavnosti v SR Makedoniji 
je arhivsko gradivo formulirano takole: arhivsko 
gradivo je eelotno izvirno in reproducirano doku- 
mentarno gradivo - pisano, tiskano, risano, fotogra- 
firano, posnelo, fonografirano ali drugače zabeleže- 
no, ki je nastalo pri delu avtorja arhivskega gradi- 
va, in je pomembno za zgodovino makedonskega 
naroda, narodnosti in etničnih skupin, ki živijo v 
SR Makedoniji, 1er za druga znanstvena področja, 
za kulturo nasploh ter za druge družbene potrebe. 

Tudi v tem zakonu knjižnično in arhivsko gradi- 
vo nista popolnoma razmejena. 

6. SR Sloveniju 
Knjižnično dejavnost v SR Sloveniji ureja zakon 

o knjižničarstvu (Uradni list SRS, 27/82). 
Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 

njem knjižničnega gradiva, med katero sodijo: knji- 
ge, brošure, revije, disertacije, katalogi, prospekti, 
plakati, letaki, časopisi, kartografske publikacije, 
separati, standardi, patenti, reprodukcije likovnih 
del. razglednice, koledarji, fotografije, mikrofilmi, 
diamikrokartice. muzikalije, gramofonske plošče, 
tonske kasete, videokasete, magnetofonski in mag- 
netni trakovi, rokopisi idr. 

V zakonu o naravni in kulturni dediščini SR Slo- 
venije je arhivsko gradivo formulirano takole: ar- 
hivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, 
risano, tiskano, fotografirano, posneto, fonografira- 
no ali drugače zapisano) dokumentirano gradivo, 
ki je trajnega pomena za znanost in kulturo ne gle- 
de na to kdaj, kje in pri kom je nastalo. 

Tudi v zakonu SR Slovenije knjižnično in arhiv- 
sko gradivo nista popolnoma razmejena. 

7. SR Srbija 
V SR Srbiji ureja knjižnično dejavnost zakon o 

knjižnični dejavnosti (Službeni glasnik SRS, 
47/77). 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z. zbira- 
njem knjižničnega gradiva, med katero sodijo: knji- 
ge, revije in časopisi, spisi glasbenih del, reproduk- 
cije umetniških slik in risb, kartografske publikaci- 
je, načrti naselij, fonodokumenti, reprografsko gra- 
divo, plakati, oglasi, folodokumenti in druga dela. 
ki so razmnožena s tiskanjem ali drugače. 1er roko- 
pisi in gradivo, shranjeno v pomnilnikih. 

V zakonu o varstvu kulturnih dobrin SR Srbije je 
arhivsko gradivo formulirano takole: arhivsko gra- 
divo je pisano, risano, tiskano, fotografirano ali na 
drug način zabeleženo izvirno in reproducirano 
dokumentarno gradivo posebnega pomena za zgo- 
dovino in kulturo ter druge družbene potrebe, ki je 
nastalo pri delu državnih organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter nji- 
hovih organov, organizacij združenega dela in dru- 
gih organizacij, civilnih pravnih oseb in posamez- 
nikov ne glede na to. kdaj in kje je nastalo in ali je 
shranjeno v organizacijah za njihovo varstvo ali 
zunaj njih. , 

ludi v zakonu SR Srbije knjižnično in arhivsko 
gradivo nista popolnoma razmejena. 

8. SAP Vojvodina 
Knjižnično dejavnost v SAP Vojvodini ureja 

zakon o knjižnnizacij, civilnih pravnih oseb in po- 
sameznikov ne glede na to. kdaj in kje je nastalo in 
ali je shranjeno v organizacijah za njihovo varstvo 
ali zunaj njih. 

Tudi v zakonu SR Srbije knjižnično in arhivsko 
gradivo nista popolnoma razmejena. 

8. SAP Vojvodina 
Knjižnično dejavnost v SAI* Vojvodini ureja 

zakon o knjižnični dejavnosti in knjižnicah (Služ- 
beni list SAP Vojvodine. 10/74). 

Po tem zakonu se knjižnice ukvarjajo z zbira- 
njem knjižničnega gradiva, med katero sodijo: knji- 
ge, borušurc, revije, posebni odtisi, besedila na mi- 
krofilmih, časopisi, zemljevidi, atlasi, globusi, glas- 
bene izdaje, gramofonske plošče, katalogi, progra- 
mi, razglednice, plakati, tabele, grafikoni, razmno- 
žena grafika, obrazci in drugo ter tiskano ali z dru- 
go tehniko razmnoženo gradivo, rokopisi 1er knjige 
v rokopisu, ne glede na to ali so za prodajo in raz- 
pečevanje. 

V zakonu o arhivskem gradivu in arhivih SAI' 
Vojvodine je arhivsko gradivo lormulirano takole: 
arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisa- 
no, risano, tiskano, fotografirano, mikrofilmano. 
posneto, fonografirano, stenografirano ali drugače 
zabeleženo) dokumentarno gradivo, nastalo pri 
delu organov družbenopolitične skupnosti.organov 
družbene skupnosti, drugih državnih organov in 
organov krajevne skupnosti, organizacij združene- 
ga dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in dru- 
gih družbenih organizacij (v nadaljnjem besedilu: 
organi, organizacije in skupnosti), civilnih pravnih 
oseb, delovnih ljudi in občanov, ki je zaradi svoje 
znanstvene, kulturne ali zgodovinske vrednosti po- 
sebnega pomena za delavec in druge delovne ljudi, 
narode in narodnosti v pokrajini. 

Tudi v zakonu SAP Vojvodine knjižnično in ar- 
hivsko gradivo nista popolnoma razmejena. 

V zakonu o knjižnični dejavnosti in knjižnicah 
SAP Vojvodine je prav tako kot v SR Rosni in Her- 
cegovini določeno, da se knjižnično gradivo, ki je 
arhivsko gradivo, ureja in hrani po predpisih o ar- 
hivskem gradivu. 

9. SAP Kosovo 
V SAP Kosovu ureja knjižnično dejavnost zakon 

o knjižnični dejavnosti in knjižnicah (Službeni list 
SAP Kosovo. 24/78). 

Vse kar je rečeno za SAP Vojvodino, se nanaša 
tudi na stanje v SAP Kosovo. 

H). Ugotovitve 
Pri obravnavi primerjalnega pregleda zakonske- 

ga določanja pojmov knjižničnega in arhivskega 
gradiva v SFRJ je treba, ko gre za pravno podlago. 
o razmejitvi arhivskega gradiva in razmejitvi med 
arhivi in kjnižnicami, navesti naslednje: 

I) Noben zakon ni v celoti razmejil pojmov 
knjižničnega in arhivskega gradiva. Nasprotno, 
lahko bi rekli, tla so si zakonske formulacije teh 
pojmov podobne, včasih pa so celo enake. 
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2) /.aradi takšnega stanja pri natančni uporabi 
zakona o večini primerov ni mogoče reči ali gre za 
knjižnično gradivo ali za arhivsko, v številnih pri- 
merih pa pomeni določeno gradivo in eno in dru- 

3) Ko govorimo o razmejitvi arhivskega gradiva 
med arhivi in knjižnicami, tako stanje pogosto ne- 
zagotavlja pravne podlage za razmejitev. 

4) Kol vemo. doslej v SFRJ ni bilo storjeno kar- 
koli glede normativno pravnega urejanja razmeji- 
tve arhivskega gradiva med arhivi in knjižnicami 
niti v okviru republik in pokrajin niti v okviru 
SFRJ. 

5) Načeloma pripada arhivsko gradivo arhivom, 
knjige, brošure, revije in drugo knjižnično gradivo 
pa knjižnicam, problematični pa so mejni primeri. 

IV. PRAVNA PODLACA XA RAZMEJITEV 
ARHIVSKEGA GRADIVA MED ARHIVSKIMI 
IN MUZEJSKIMI INSTITUCIJAMI V 
ZAKONODAJI. KI UREJA MUZEJSKO 
DEJAVNOST 

Rečeno je že. da zakonski predpisi o muzejski 
dejavnosti urejajo tudi določena vprašanja v zvezi s 
pristojnostjo nati določenim arhivskim gradivom. 

1. Na ravni Federacije 
Muzejsko dejavnost na ravni federacije opravlja- 

ta sedaj Spominski center Josip Broz Tito in Muzej 
revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Po zakonu o Spominskem centru Josip Proz 
Tito (Uradni lisi SFRJ, št 69/82) ta institucija po- 
leg muzejskih predmetov zbira ludi dokumente o 
življenju in delu Josipa Proza I ila. 

Po zakonu o Muzeju revolucije narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 3^/74) 
zbira ta muzej poleg predmetov ludi dokumente i/ 
zgodovine delavskega gibanja Jugoslavije, narodno- 
osvobodilne vojne in revolucije ter graditve sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Iz formulacije arhivskega gradiva, ki se zbira in 
hrani v arhivih in arhivskih oddelkih v federaciji. 
po zakonu o arhivskem gradivu federacije, izhaja, 
da lahko v obeh navedenih muzejskih institucijah v 
federaciji najdemo tudi arhivsko gradivo, saj to 
omogočajo zakoni o teh institucijah. 

2. SR Bosna in Hercegovina 
Muzejsko dejavnost v SR Posni in Hercegovini 

ureja zakon o muzejski dejavnosti (Službeni list SR 
Pil I, št. 6/76). 

Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z zbiranjem 
muzejskega gradiva, med kalem sodijo: izvirna 
dela in umetniški izdelki, izdelki uporabne umet- 
nosti, obrtni i/delki. izdelki domače obrti, predme- 
ti m dokumenti, povezani z zgodovinskimi dogod- 
ki, z življenjem in običaji narodov in osebnosti od 
prazgodovine do danes, predmeti iz narave, s po- 
dročja kulture in izobraževanja. 

Dokumenti v zvezi z zgodovinskimi dogodki, ki 
so tudi muzejsko gradivo, so po zakonu o arhivski 
dejavnosti v Posni in Hercegovini vsekakor lahko 
tudi arhivsko gradivo, in sicer na podlagi formula- 
cije arhivskega gradiva iz tega zakona. 

3. SR Črna •••• 
Muzejsko dejavnost v SR Črni gori ureja zakon o 

muzejski dejavnosti (Službeni list SR Crne gore. št. 
26/77). 

Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z. zbiranjem 
muzejskega gradiva, med katerega sodijo izvirna 
dela s področja umetnosti, uporabne umetnosti, 
obrti, domače obrti, predmeti in dokumenti, pove- 
zani z živ ljenjem in običaji narodov, z zgodovinski- 
mi dogodki in pojavi, pomembnimi osebnostmi. 
predmeti iz narave in s področja tehnike, ki se upo- 
rabljajo za razvoj kulture, znanosti in izobraževa- 
nja. 

To, kar je za SR Bosno in Hercegovino rečeno 
glede muzejskega in arhivskega gradiva, velja v ce- 
loti ludi za SR (ino goro. V zakonu o knjižnični 
dejavnosti Crne gore je omenjeno tudi arhivsko 
gradivo, kije muzejsko gradivo. 

4. SR Hrvatska 
Muzejsko dejavnost v SR Hrvatski ureja zakon o 

muzejski dejavnosti (Narodne novine SRH. št. 
12/77). 

Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z zbiranjem 
muzejskega gradiva in strokovne dokumentacije o 
njem med katero sodijo premične kulturne dobri- 
ne. V zakonu ni razčlenjeno, kaj je premična kul- 
turna dobrina. 

5. SR Makedonija 
Muzejsko dejavnost v SR Makedoniji ureja za- 

kon o muzejski dejavnosti v SR Makedoniji (Služ- 
beni vestnik SR M. št. 25/79). 

Zakon predpisuje, da se muzeji, ukvarjajo z zbi- 
ranjem muzejskega gradiva, med katero sodijo pre- 
mični predmeti in dokumenti arheološke, zgodo- 
vinske, sociološke, etnološke, naravoslovne, umet- 
niške, tehnične in druge vrednosti. 

Clede odnosa med muzejskim in arhivskim gra- 
divom velja enako, kot je rečeno za SR Bosno in 
Hercegovino. 

6. SR Slovenija 
Muzejsko dejavnost v SR Sloveniji ureja zakon o 

naravni in kulturni dediščini (isti, ki ureja tudi ar- 
hivsko dejavnost). 

Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z zbiranjem 
premičnih spomenikov in znamenitosti zgodovin- 
skega, arheološkega, umetniškega, etnološkega, an- 
tropološkega in naravoslovnega pomena, ki doku- 
mentirajo zgodovinske dogodke v Sloveniji. 

7. SR Srbija 
V SR Srbiji ureja muzejsko dejavnost zakon o 

varstvu kulturnih dobrin (isti, ki ureja tudi arhiv- 
sko dejavnost). 

Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z. zbiranjem 
premičnih kulturnih dobrin, med katere sodijo 
umetniška dela in zgodovinski predmeti, filmsko 
gradivo, stare redke knjige idr. 

S. SAP Vojvodina 
V SAP Vojvodini ureja muzejsko dejavnost za- 

kon o muzejski dejavnosti in muzejih (Službeni list 
SAP Vojvodine, št. 10/74). 
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Po tem zakonu se muzeji ukvarjajo z zbiranjem 
muzejskega gradiva, med katero sodijo premični 
predmeti in dokumentacijsko gradivo, ki je po- 
membno za seznanjanje z. zgodovinskim, kultur- 
nim, umetniškim, gospodarskim, tehničnim in dru- 
gim družbenim razvojem ter za spoznavanje narave 
in naravnih pojavov. 

(ilede odnosa med muzejskim in arhivskim gra- 
divom velja enako, kot je rečeno za SR Bosno in 
Hercegovino. 

9. SAP Kosovo 
V SAP Kosovo ureja muzejsko dejavnost zakon 

o muzejski dejavnosti in muzejih (Službeni list 
SAP Kosovo, št. 37/77). 

V SAP Kosovo je stanje podobno kot v SAP Voj- 
vodini. 

K). Ugotovitve 
Pri obravnavi pregleda stanja v formulacijah mu- 

zejskega gradiva v zakonih s tega področja v SFRJ, 
da bi ugotovili pravno podlago za razmejitev arhiv- 
skega gradiva med arhivi in muzeji, so ugotovitve 
glede vsega indentične z ugotovitvami glede razme- 
jitve med arhivi in knjižnicami. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Na podlagi vsega navedenega lahko sklepamo, 
da v veljavni zakonodaji SFRJ ni popolne pravne 
podlage za razmejitev arhivskega gradiva. Videli 
smo. da so si zakonske formulacije arhivskega, 
knjižničnega in muzejskega gradiva podobne, vča- 
sih pa tudi enake, zato je težko napraviti natančno 
zakonsko mejo med temi pojmi. Zato imamo v 
SFRJ zelo neurejeno stanje glede razmejitve, da o 
prevzemanju arhivskega gradiva tako med samimi 
arhivi kot med arhivi in drugimi institucijami, ki se 
ukvarjajo z zbiranjem in varstvom kulturnih do- 
brin (knjižnice, muzeji), sploh ne govorimo. 

O tej problematiki smo govorili na posvetova- 
njih. Na njih so o njej v glavnem govorili z arhivi- 
stičnega stališča oziroma s stališča knjižnic in mu- 
zejev. Pravni problematiki v zvezi z razmejitvijo 
je bila posvečena manjša pozornost. Zato je to prvi 
poskus, da se problem razmejitve obravnava tudi s 
tega stališča. 

V decentraliziranem pravnem sistemu v SFRJ na 
področju varstva kulturnih dobrin je problematič- 
no, kako ustrezneje urediti pravno podlago za raz- 
mejitev arhivskega gradiva, najprej, ko gre za odno- 
se subjektov v vsaki posamezni republiki in pokra- 
jini, nato pa tudi, ko gre za odnose subjektov v 
SFRJ (arhivi, knjižnice, muzeji). 

V zvezi s to zapleteno snovjo je težko predlagali 
določene konkretne rešitve. Odločili smo se za edi- 
ni predlog, ki bi po našem mnenju lahko sprožil re- 
ševanje problematike. Predlagamo, da se v sodelo- 
vanju z. Zvezo arhivskih delavcev Jugoslavije, Zve- 
zo knjižničnih delavcev in Zvezo muzejskih delav- 
cev Jugoslavije ustanovi delovna skupina, ki bi jo 
sestavljali pravniki, arhivisti, knjižničarji in mu- 
zcologi. Delovna skupina bi morala sistematsko 
preučiti problematiko razmejitve arhivskega gradi- 
va med arhivi, knjižnicami in muzeji in izdelati 

model in predlog za rešitev tako razmejitve v sa- 
mih republikah in pokrajinah kot razmejitve v 
okviru SFRJ (rešitve, ki bi jih bilo mogoče vključiti 
v republiške in pokrajinske zakone iz arhivske, 
knjižnične in muzejske dejavnosti, 1er predlog nor- 
mativne rešitve za SFRJ). 

Za razmejitev arhivskega gradiva med arhivi 
tako v republikah in pokrajinah kot meti arhivi v 
SFRJ bi bila delovna skupina ustanovljena v okvi- 
ru Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije in bi imela 
enake naloge kot prej omenjena delovna skupina. 

Po našem mnenju je treba pri zakonskem ureja- 
nju razmejitve upoštevali naslednji načeli: 

- Arhivsko gradivo je treba prevzemati, hraniti, 
urejati in uporabljati v arhivih. V zakonih o arhiv- 
ski dejavnosti je treba v celoti urediti vprašanje de- 
janske in teritorialne pristojnosti arhivov, tako tla 
bi arhiv hranil izključno arhivsko gradivo, ki mu 
pripada; 

- V zakonih je treba določiti, katero arhivsko 
gradivo in v katerih primerih se lahko hrani v mu- 
zejih in knjižnicah ter natančno določiti, da morajo 
ti subjekti, kadar gre za tako arhivsko gradivo, upo- 
rabljati predpise, ki se nanašajo na varstvo arhiv- 
skega gradiva, s pooblastilom pristojnega arhiva pa 
morajo imeti vpogled nad uporabo teh predpisov. 
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delo v arhivih in arhivskih organizacijah 

Poročilo o posvetovanju arhivskih delavcev 
Slovenije v /recali 
Lilijana I idrih-Lavrenčič 

Letošnje posvetovanje arhivskih delavcev Slove- 
nije v /rečah 25. in 26. oktobra 1990 je bilo najprej 
zamišljeno kot nadaljevanje tematike o tehnični 
dokumentaciji, ki je bilo obširno obravnavano leta 
1986. /aradi aktualnosti arhivskega gradiva o po- 
vojnih odvzemih premoženja pa smo tej temi po- 
svetili prav toliko pozornosti. 

Otvoritvi s pozdravnimi govori predsednice Ar- 
hivskega društva Slovenije Lilijane Vidrih-Lavren- 
čič, predsednika Izvršnega sveta Skupščine občine 
Slovenske Konjice, inž. Rudija Petana, predstavni- 
ce turizma v Uniorju Karmen Hajsinger ter ravna- 
telja Zgodovinskega arhiva Celje Rudija Koželja 
sla sledila dva uvodna referata na prvo temo Ar- 
hivsko gradivo o zaplembah, agrarnih reformah in 
nacionalizacijah dr.Jožeta Zontarja. Organi ter 
predpisi v zvezi s povojnimi odvzemi premoženja 
in mag. Milko Mikola Arhivsko gradivo o zaplem- 
bah premoženja. Popoldanski del je obsegal korefe- 
rate o arhivskem gradivu v slovenskih arhivih na to 
temo. /arko Štrumbelj. Marjan Zupančič. Branko 
Radulovič, Hrane Kozina, Vesna Gotovina in 
Alenka Kačičnik-Gabrič iz. Arhiva Republike Slo- 
venije so opozorili, v katerih ministrstvih je mogo- 
če pričakovati to gradivo in podrobneje obdelali 
Komisijo za upravno narodne imovine. Arhivsko 
gradivo iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana so pred- 
stavili Dušan Bahun, Žarko Bizjak, Tatjana Šenk 
in Mija Mravlja. Gradivo iz ostalih arhivov je 
predstavil po en poročevalec iz. vsakega arhiva v 
celoti, in sicer: Jurij Rosa iz Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici, Marija llernja-Masten iz Zgodovin- 
skega arhiva Ptuj, mag. Peter Pavel Klasinc iz Po- 
krajinskega arhiva Maribor, mag. Milko Mikola iz. 
Zgodovinskega arhiva Celje, Maruša Zagradnik iz 
Pokrajinskega arhiva Koper. 

Okroglo mizo o problemih uporabe arhivskega 
gradiva sta vodila dr. Jože Zontar, ki je tudi podal 
uvodni referat glede mejnikov uporabe, ter mag. 
Milko Mikola. zaključke paje zapisovala Marjetka 
Legat. Tematika je vzbudila aktivno diskusijo pri- 
sotnih in se je v glavnem navezovala na uporabo 
gradiva o povojnih odvzemih premoženja. Udele- 
ženci so bili mnenja, da se to ne bi smeìo reševati 
parcialno po arhivih, ampak poenoteno. Dana je 
bila tudi pobuda, da se javnost seznani, z nevzdrž- 
nimi prostorskimi razmerami v Zgodovinskem ar- 
hivu Celje in spodbudi pristojne organe, da končno 
rešijo tudi ta arhiv. 

Sklican je bil občni zbor društva, kjer so bile 
sprejete predlagane spremembe in dopolnitve Pra- 
vil Arhivskega društva Slovenije. Za poglavje De- 
lovne skupine in podružnice društva so prisotni 
predlagali, naj ostane nespremenjeno. 

Tehnična dokumentacija kot del kulturne dediš- 
čine je bila rdeča nit drugega dne posvetovanja. Re- 
ferate na to temo so nam predstavili: 

- Daniela Juričič: Gabrijel (¡ruber ob 250-letnici 
rojstva 

- Aleksandra Pavšič-Milost: Tehnična dokumen- 
tacija vodno-gospodarskih organizacij 

- Iledvika Zdovc, Metka Plank: Zvrsti tehnične 
dokumentacije, ki se nahaja v gradivu mestne obči- 
ne Celje 1X50- 1941 

- Kristina Šamperl-Purg: 'Tehnična dokumenta- 
cija v fondu zemljiškega gospostva Ptujski grad 

- Vida Bcrkopec: Pregled tehnične dokumentaci- 
je v Zgodovinskem arhivu Celje 

- Ivanka Zajc-Cizelj: Gradbeni red za Štajersko 
- mag. .ledrt Vodopivec: Varovanje in možnosti 

konserviranja in restavriranja tehnične dokumen- 
tacije 

- ing. Karel Rustja: Tehnični arhiv v ŽG Ljublja- 
na 

- Cveto Kovač: Tehnična in proizvodna doku- 
mentacija za izdelavo oken in stavbnega pohištva 
K LI Logatec 

- Katarina Ivančič: O problemih in razvojnih 
perspektivah na področju tehnične dokumentacije 
za izdelavo stolov in strojev v DO KLI Logatec. 

Referata Marjana Zupančiča z naslovom Grad- 
beno-tehnična dokumentacija v fondih Arhiva Re- 
publike Slovenije ter inž. Antona Zeherja Tehnič- 
na dokumentacija v rudarstvu sta zaradi njune od- 
sotnosti odpadla. Vsi referati bodo objavljeni v na- 
slednji številki glasila Arhivi. 

Posvetovanje se je končalo z diskusijo, v kateri 
so sodelovali: mag. Peter Pavel Klasinc, Miran No- 
vak, inž. Karel Rustja in mag. .ledrt Vodopivec. 
Ogled Zičke kartuzije je odpadel zaradi slabega 
vremena. Posvetovanje je potekalo v hotelu Dobra- 
va Uniorja v Zrečah. Prisostvovalo je okrog 60 
udeležencev. Gostujočemu Zgodovinskemu arhivu 
Celje, Skupščini občine Slovenske Konjice, ki nam 
je na družabnem večeru tudi gostoljubno postregla 
s pijačo, 1er Uniorju se zahvaljujemo, da so nas 
sprejeli in pomagali pri organiziranju posvetova- 
nja. 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka
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Okrogla miza o uporabi arhivskega gradiva 
o zaplembah, agrarni reformi in 
nacionalizacijah 
Gašper Šmid 

Na posvetovanju arhivskih delavcev Slovenije v 
Zrečah na temo o zaplembah, agrarni reformi in 
nacionalizacijah v času od 25. do 26. oktobra je 
bila že prvi dan. to je v četrtek, 25. oktobra organi- 
zirana okrogla miza. Glavna tema le-tc je bila upo- 
raba arhivskega gradiva. Vodila stajo dr. Jože Žon- 
tar iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana in mag. Mil- 
ko Mikola iz Zgodovinskega arhiva Celje, zapisni- 
kar paje bila Marjctka Legat iz Pokrajinskega arhi- 
va Maribor. 

Najprej so bili udeleženci seznanjeni z obstoječi- 
mi mednarodnimi priporočili o uporabi arhivskega 
gradiva, po katerih naj bi bilo le-to dostopno po 30 
oziroma 50 letih od svojega nastanka. Po našem 
pravilniku o pogojih uporabe arhivskega gradiva je 
arhivsko gradivo dostopno takoj, ko je prevzeto v 
arhiv, z izjemo, če je ustvarjalec ali njegov pravni 
naslednik - izročitelj ob predaji gradiva zahteval 
drugače. Dostopnost uporabe oziroma nedostop- 
nost arhivskega gradiva je pogojena tudi s tehnič- 
nim momentom, (npr. neurejenost gradiva, potreba 
po restavraciji, konservaciji. . .), vendar pa mora 
arhivska ustanova uporabnika seznaniti s posegi na 
gradivu oziroma ga obvestiti, kdaj bo dostopno. 
Posebno mesto zavzema varovanje osebnih podat- 
kov, za katere v svetu na splošno velja, da so do- 
stopni 10 let po smrti ustvarjalca, (kar pa pri nas še 
ni čisto izoblikovano). Potrebno bo poiskati - dolo- 
čiti mejno letnico nastanka gradiva in nato upora- 
bo. Kljub temu pa ne smemo zapirati podatkov, ki 
so že bili javno razglašeni (npr. javna je sodba, 
medtem ko so ovadba, pričevanja, zagovor. . . tajna 
in spadajo pod zaporo od M) do 50 let). Zaradi za- 
ščite osebnih podatkov se uporaba izjemoma lahko 
še dodatno omeji. Poznati je treba zakonske pred- 
pise in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki je 
bil že sprejel in objavljen, vendar v praksi še ni za- 
živel. Arhivsko gradivo je načeloma dostopno upo- 
rabnikom le. če izročitelj ni izrazil svoje volje dru- 
gače. Vprašljiva je uporaba arhivskega gradiva CK 
ZKS. ki je dostopno le do leta 1945, za mlajše gra- 
divo paje potrebno imeti dovoljenje pravnega na- 
slednika CK ZKS. to je SDP. isto velja za nekaj 
osebnih fondov. (Kot zelo strog primer zaščite in 
varstva podatkov so bili navedeni arhivi v Vatika- 
nu, kjer je uporabniku dostopno cerkveno arhivsko 
gradivo le tlo leta 1922. Nastalo gradivo se razdeli 
na } dele, in sicer na tajni, tekoči in zgodovinski 
arhiv. Tajni arhiv sploh nikoli ni dostopen in se 
vsakih toliko let uniči, tekoči arhiv služi le za red- 
no poslovanje, medtem koje zgodovinski arhiv na 
razpolago uporabnikom). V svetu velja tudi pravi- 
lo, da uporabnik arhivskega gradiva, ki je zlorabil 
zaupnost podatkov, kazensko odgovarja in ne ar- 
hivska ustanova, ki mu je dala gradivo v uporabo, 
kot velja to pri nas. 

Izkušnje posameznih arhivov pri izdaji doku- 
mentov so načelno enotne. Vprašaje pa je, katero 
arhivsko gradivo oziroma dokumente moramo dati 
stranki v uporabo, medtem ko izdaja dokumentov 
upravnim organom poteka v skladu z Zakonom o 
upravnem postopku. Prizadeta stranka - uporabnik 
arhivskega gradiva o zaplembah, agrarni reformi in 
nacionalizacijah naj bi iskal podatke tudi v arhiv- 
skih službah delovnih organizacij, ki so nasledile 
nekdanje privatno premoženje. Glede na to proble- 
matiko je bil že na koordinaciji sveta slovenskih ar- 
hivov sprejet sklep, da Arhiv Republike Slovenije 
posreduje zahtevo Sekretariatu za kulturo, ta pa 
drugim pristojnim institucijam za tolmačenje v 
zvezi s problemi uporabe arhivskega gradiva oziro- 
ma izdajanjem dokumentov za uveljavljanje 
lastninskih pravic. Gradivo je potrebno zavarovati 
pred izgubo in nepotrebno uporabo, saj po doseda- 
nji praksi lahko uporablja isto arhivsko gradivo 
tako stranka kot upravni organ. Predvidoma naj bi 
se čimprej sestali tudi predstavniki arhivov. Repu- 
bliškega sekretariata za upravo in pravosodje in 
Republiškega sekretariata za kulturo, da bi se do- 
govorili o načinu uporabe dokumentov v zvezi z 
urejanjem premoženjskih zadev, upoštevajoč tudi 
Zakon o denacionalizaciji, ki pa mora prinesti tudi 
določila, kdaj in komu je treba posredovati arhiv- 
sko gradivo oziroma ali je potreben original ali za- 
dostuje overovljena reprodukcija. 

Zelo problematični so roki izročanja, ki naj bi 
bili 30 let od nastanka arhivskega gradiva, kar je 
tudi običajen čas v drugih državah. Ta rok bi mora- 
li upoštevati tudi pri modifikaciji Zakona o narav- 
ni in kulturni dediščini oziroma v njegovih podza- 
konskih aktih. S tem, daje pogojena zakonitost dr- 
žave in pravnega reda. bi bilo izboljšano tudi delo- 
vanje arhivskih institucij, ki ne bi bile več tako 
obremenjene z dotokom mladega gradiva. 

Posledica vsega tega bi bila organizacija tiskov- 
nih konferenc ali okroglih miz posameznih arhi- 
vov, na katerih bi seznanili javnost o zgodovin- 
skem razvoju upravnih organov in o arhivskem 
gradivu, ki še ni prevzeto v arhive (npr. gradivo so- 
dišč in uprav - arhivi še nimajo popolnih podatkov 
in zalo morajo biti čimprej seznanjeni, kje se dolo- 
čeno gradivo nahaja). Seznanjeni bi bili ludi z na- 
logami arhiva v zvezi z izdajo dokumentov. Spreje- 
mljivo in še najbolj primerno bi bilo enodnevno 
posvetovanje, kjer bi morali prisostvovati doku- 
mentalisti s sodišč, občinskih in republiških uprav- 
nih organov, predstavniki Združenja za urejanje 
premoženjskih pravic, komisij, ki bodo to reševa- 
le. . . Ves čas pa morajo arhivi tesno sodelovali z 
občinskimi in državnimi organi, ki pa jih morajo 
pravočasno obveščati o vsem, kar je novega v zvezi 
s premoženjskimi pravicami. 

Sklepi okrogle mize so bili naslednji: 
- Republiški organ, pristojen za urejanje premo- 

ženjsko-laslninskih odnosov naj zakonsko odredi 
postopek denacionalizacije in v njem tudi določi 
vlogo arhivske institucije. 

- Republiški sekretariat za upravo in pravosodje 
naj pošlje vsem sodiščem poziv, da bodo dala arhi- 
vom vpogled v vse gradivo o nacionalizacijah, raz- 
lastitvah, zaplembah, ki naj to gradivo, zaradi že 
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skoraj kronične prostorske stiske skoraj vseh slo- 
venskih arhivov, še naprej skrbno hranijo, ker so ti 
dokumenti pomembni tako za zgodovino kol za 
urejanje lastninskih razmerij. 

- Vse arhivske ustanove naj na sodiščih preverijo 
- evidentirajo arhivsko gradivo, ki se nanaša na to 
tematiko, tako da bodo imele pregled nad tem gra- 
divom in bodo lahko tudi uporabnika napotile v 
pravo ustanovo. 

- Kljub določenim nejasnostim morajo arhivi še 
naprej reševati vloge na to temo, vendar v okviru 
svojih zmožnosti in v okviru dostopnosti arhivske- 
ga gradiva. Vse zadeve naj bi reševali čim hitreje. 

- Udeleženci posvetovanja arhivskih delavcev 
Republike Slovenije in okrogle mize o problemih 
uporabe arhivskega gradiva v Zrečah apelirajo na 
pristojne organe občin ustanoviteljic in pristojne 
republiške organe, da končno rešijo prostorsko sti- 
sko Zgodovinskega arhiva Celje, ki je prevzel ko- 
maj polovico arhivskega gradiva na svojem obmo- 
čju, medtem ko ostalo gradivo, v glavnem zaradi 
neustreznega hranjenja, propada pri imetnikih. 

Poročilo o delu Arhivskega društva 
Slovenije (10. februarja do 
21. februarja 1990) 
Brane Kozina 

Na občnem zboru K). Februarja 1988 je bil izvo- 
ljen nov izvršni odbor in ostali organi ADS (glej B. 
Kozina, Poročilo o delu ADS, Arhivi XI, št. 1-2. 
1988. str. 104-106), ki so v svojem mandatnem ob- 
dobju opravljali svoje delo v skladu s pravili ADS. 

Izvršni odbor ADS je imel v tem mandatnem ob- 
dobju, ki gaje vodila predsednica Darinka Drnov- 
šek, skupaj deset sej, kjer smo obravnavali tekoče 
probleme v dejavnosti društva, vodili priprave in 
organizirali programske akcije ter usklajevali delo 
društvenih komisij in odborov. 

Od 1 1. do 14. septembra 1988 je bilo ADS orga- 
nizator obiska gostov Inštituta arhivske šole iz 
Marburga. (iostje oziroma študentje (33 oseb), ki 
so jih vodili dr. Löwenstein, dr. Wolff in dr. Policy, 
so si v okviru strokovnega obiska najprej ogledali 
Maribor in Pokrajinski arhiv v Mariboru, kjer so se 
seznanili tudi z delom Arhivskega centra za stro- 
kovno-tehnična vprašanja. Nadalje so si ogledali 
Zgodovinski arhiv v Ptuju ter mesto Ptuj. Naslednji 
dan so bili gostje v Ljubljani, kjer smo v okviru 
strokovnega izobraževanja pripravili simpozij na 
temo Izobraževanje arhivskih delavcev. Svoje refe- 
rate so predstavili: 

- dr. Fritz Wolff: Izobraževanje znanstvenih arhi- 
vistov na arhivski šoli v Marburgu kot podiplomski 
študij 

- dr.Jože Žontar: Arhivsko šolanje v Sloveniji 
- dr. Rainer Policy: Izobraževanje za višješolsko 

arhivsko stopnjo na arhivski šoli v Marburgu - 
strokovna visoka šola za arhivistiko 

mag. Peter P. Klasinc: Šolanje delavcev v regi- 

stra t ura h. 
V okviru svojega programa so si gostje ogledali 

Arhiv Republike Slovenije, mesto Ljubljana, zve- 
čer pa smo priredili skupno družabno srečanje slo- 
venskih in nemških arhivistov v gostilni Mrak. Na- 
slednji dan so gostje odpotovali v Trst. 

Slovenski arhivski delavci (skupaj 30 oseb) smo 
realizirali recipročni obisk v Nemčiji od K), do 15. 
oktobra 1988. Prvi dan smo bili gostje Državnega 
arhiva v Miinchnu, kjer so nas gostitelji z direktor- 
jem arhiva dr. Waltcrjem Jaroschko seznanili s 
svojim delom, ogledali smo si prostore državnega 
arhiva ter izmenjali izkušnje in probleme, s kateri- 
mi se srečujemo pri svojem delu. Od II. do 14. 
septembra pa smo bili gostje Inštituta arhivske šole 
v Marburgu. V okviru svojega obiska smo si ogle- 
dali arhive v Marburgu, Koblcnzu in Wiesbadnu. 
V vseh teh arhivih smo si ogledali prostore ter se 
seznanili z delom nemških arhivistov. Morda naj- 
večji vtis je na slovenske arhiviste napravil obisk 
Zveznega arhiva v Koblenzu s svojo novo moderno 
zgradbo in sodobnim načinom dela z arhivskim 
gradivom (mikrofilm, računalnik, Ulm). V Wies- 
badnu smo v okviru obiska sodelovali tudi na sim- 
poziju, kjer so nam gostitelji predstavili stanje ra- 
čunalniške obdelave podatkov v nemških arhivih. 
V Marburgu smo bili gostje Mestne hranilnice, tu 
so nas seznanili z računalniško obdelavo podatkov, 
v arhivu v Marburgu paje bil zanimiv ogled nove 
restavratorske delavnice in knjižnice ter prikaz nji- 
hovega dela na področju računalništva. Naše izkuš- 
nje na področju ••• sta predstavila mag. P. P. 
Klasinc in V. Zu mer. 

V okviru obiska smo bili t LI ti i gostje Državnega 
vinarskega posestva Kloster Lbcrbacii v Renskem 
okrožju in pivovarne Marburg. Ob povratku smo si 
za kratek čas ogledali tudi Salzburg z zgodovinski- 
mi znamenitostmi. 

Arhivsko društvo Slovenije je s finančno podpo- 
ro ter v sodelovanju z. ZA DJ sodelovalo pri posta- 
vitvi razstave in izdaji kataloga Bogastvo arhivov 
Jugoslavije. Slovenija je na razstavi sodelovala s 40 
eksponati iz slovenskih arhivov. Razstava je bila 
odprta 5. oktobra 1988 v prostorih Arhiva Jugosla- 
vije v Beogradu. Otvoritve so se udeležili tudi člani 
ADS, ki so pozneje sodelovali tudi na kongresu ar- 
hivskih delavcev Jugoslavije v Arandjelovcu (5. do 
7. oktobra 1988). Na kongresu so bili na predlog 
IO ADS potrjeni naslednji delegati za funkcijo 
ZAD.I ¡z. Slovenije: 

- konferenca: Marija Oblak-Čami, mag. Peter P. 
Klasinc, Marjetka Legat 

- predsedstvo ZADJ: Darinka Drnovšek, Brane 
Kozina 

- odbor za samoupravno kontrolo: Dušan Med- 
ved 

- svet za znanstveno-raziskovalno delo: Vladimir 
Zu mer 

- uredniški odbor časopisa Arhivist: mag. Peter 
P. Klasinc 

- redakcija za edicijo Učbenik iz arhivistike: 
dr. Jože Žontar 

- odbor za kulturno-prosvetno delo: Vladimir 
Kološa 

- komisija za mednarodno sodelovanje: mag. Pc- 
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ter P. Klasinc 
- komisija za podelitev priznanj in nagrad: Mari- 

ja Oblak-Carni 
- pravna komisija: Jelka Melik. 
Arhivsko društvo Slovenije je bilo 22. oktobra 

1988 organizator recipročnega arhivskega dne Slo- 
venije za Furlanijo-Julijsko krajino. Slovenski arhi- 
visti smo bili namreč gostje Arhivske direkcije v 
Rimu in Državnega arhiva v Trstu že 19. novem- 
bra 1986. Na strokovnem posvetovanju, kije bilo v 
prostorih Arhiva Republike Slovenije, so s svojimi 
referati sodelovali: 

- dr. Pier Paolo Dorsi: Arhivi perifernih organov 
avstrijske državne administracije med leti 1750 - 
1913 - struktura in problemi 

- M. Laura Iona: Prispevek o strokovni obdelavi 
arhivskega gradiva 

- Ema l¡mek: Strokovna obdelava in i/delava 
pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva 

- Lilijana Vidrih-Lavrenčič: Problematika stro- 
kovne obdelave arhivskega gradiva avstrijskih ob- 
čin 1850- 1918. 

Po posvetovanju in diskusiji so ..ostjc prisostvo- 
vali tudi otvoritvi razstave Imeli so the domovini, 
ki je bila odprta v Arhivu Republike Slovenije. 

Občni /bor ADS (12. 4. 1989) je bil /družen / 
praznovanjem 35-letnicc društva. Ob tem jubileju 
smo pripravili tudi priložnostno razstavo 35 let Ar- 
hivskega društva Slovenije (glej B. Kozina, Ob red- 
nem občnem /boru in praznovanju 35-letnicc 
ADS. Arhivi XII, št. 1-2, 1989, str. 68). 

Dne 25. aprila 1989 je bil v Arhivu Republike 
Slovenije konstituiran nov uredniški odbor VI- 
ROV. Ker je bilo tlelo prejšnjega odbora že nekaj 
časa neuspešno (pomanjkanje tesktov /a objavo), je- 
bi I za novega glavnega in odgovornega urednika 
publikacije Viri imenovan dr. France M. Dolinar, 
kije v kratkem času pripravil program dela in tudi 
že novo zasnovo glasila. 

Arhivsko društvo Slovenije je bilo skupaj s Po- 
krajinskim arhivom Maribor soorganizator gostov - 
arhivistov in drugih kulturnih delavcev iz. županij 
/ala in Vesprem (Madžarska) od 16. do 17. maja 
1989. Gostje so si v okviru svojega programa ogle- 
dali Zgodovinski arhiv v Ptuju, Ptujsko goro in Ce- 
lje. V prostorih Muzeja revolucije v Celju je bilo 
tudi strokovno posvetovanje, kjer sta svoje referate 
predstavila: 

- dr. Gyimesi Endre - Problemi delovanja arhiv- 
ske službe v županiji Zala 

- >.\r. Jože Žontar - Stanje in problemi jugoslo- 
vanske arhivistike. 

Temu so sledili razgovori in izmenjava izkušenj. 
Zvečer smo skupaj s Pokrajinskim arhivom Mari- 
bor pripravili družabno srečanje slovenskih in ma- 
džarskih arhivistov v hotelu Bcllcvuc na Pohorju. 
Naslednji dan so si gostje ogledali Pokrajinski arhiv 
Maribor in mesto Maribor. Tu so jim gostitelji 
predstavili svoje delo in delo Arhivskega centra za 
strokovno-tehnična vprašanja. 

V sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, 
Pokrajinskim arhivom Maribor 1er Oddelkom za 
zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani je ADS 
9. junija 1989 počastilo 60-letnico častnih članov 
ADS Lme IJniek in Anloše Leskovca. Ob tovari- 

škem srečanju smo jubilantoma podarili grafiki 
akademskega slikarja Pranceta Mihcliča (Kronist. 
Ptujski kurenti). Srečanja seje udeležilo 48 članov 
društva. 

V okviru recipročnosti smo bili slovenski arhivi- 
sti gostje na Madžarskem (Zala. Vesprem) od 6. do 
7. septembra 1989 (glej Slavica Tovšak. Slovenski 
arhivi na Madžarskem'. Arhivi XII, št. 1-2. 1989. 
str. 72). 

Arhivsko društvo Slovenije je bilo od 18. do 20. 
oktobra 1989 organizator zveznega posvetovanja 
arhivskih delavcev Jugoslavije v Postojni (glej Bra- 
ne Kozina. Zvezno posvetovanje arhivskih delav- 
cev Jugoslavije v Postojni, Arhivi XII. št. 1-2. 
1989, str. 69).' 

V okviru ADS deluje tudi Sekcija arhivarjev, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom. Sekcijo je v 
tem mandatnem obdobju vodil Rado Vodenik inje 
imela šest sej. kjer se je v glavnem obravnavala 
problematika dela arhivarjev v delovnih organiza- 
cijah in drugih ustanovah, problemi varovanja kul- 
turne dediščine, problemi izobraževanja delavcev, 
ki delajo z dokumentarnim gradivom ter neustre- 
zen odnos do arhiva in arhivarja v delovni organi- 
zaciji. 

Predstavniki društva so sodelovali na strokovnih 
posvetovanjih Sodobni arhivi 1988 in 1989 v Ra- 
dencih 1er kulturnozgodovinskih simpozijih Mo- 
dinci 1988, 1989. Predsednica ADS Darinka Dr- 
novšek in tajnik Brane Kozina sta bila člana Sveta 
Arhivskega centra za strokovno-tehnična vpraša- 
nja. 

Darinka Drnovšek je bila v mandatnem obdobju 
delegat Sveta za kulturo pri Predsedstvu RK 
SZDL, tajnik Brane Kozina pa delegat pri ZKOS. 

Dne 14. aprila 1988 je umrl častni član ADS 
prof. dr. Iranc Zwitter, (lani društva smo pokojni- 
kovi ženi poslali sožalno brzojavko, skupaj z Arhi- 
vom RS pa smo objavili tudi osmrtnico v dnevnem 
časopisju. 

Predsednica in tajnik sta aktivno sodelovala tudi 
na sejah koordinacije slovenskih arhivov ter pri 
deluZADJ. 

V sodelovanju z uredniškim odborom glasila Ar- 
hivi sta bili v mandatnem obdobju izdani dve šte- 
vilki (XI in XII) publikacije, ki sta bili tudi finančno 
pokriti. 

ADS je z Z.AD.I pripravljalo dopolnilno izdajo k 
že izdanemu vodniku Arhivski fondi in zbirke v 
SFRJ - SR Slovenija. Dopolnilna izdaja 10. toma 
naj bi vsebovala podatke oziroma spremembe v 
času 1980-1987. Do realizacije akcije ni prišlo, ker 
ZA DJ ni uspelo zbrati materiala iz vseh republik 
oziroma uskladiti metodologije. 

V prostorih Arhiva RS .je bil 21. februarja 1990 
občni zbor ADS. ki se ga je udeležilo 79 članov. 
Kratka poročila o publicistični dejavnosti sloven- 
skih arhivov v letu 1989 so predstavili: Vinko 
Demšar. Marjeta Campa, mag. Peter P. Klasinc, 
Aleksandra Pavšič-Milosl, Kristina Šamperl-Purg. 
Metka Gombač, Ivan Nemanič, dr. France M. Do- 
linar in Peter Ribnikar. 

Poročilo o delu ADS v letu 1989 je podala pred- 
sednica Darinka Drnovšek, poročilo uredniškega 
odbora Arhivi glavni in odgovorni urednik Vladi- 
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mir Žumer, poročilo o delu Sekcije pa predsednik 
Rado Vodcnik. Poročila so bila sprejeta. Sprejeta 
sta bila tudi zaključni račun, ki gaje podala blagaj- 
ničarka Mihaela Knez. in poročilo nadzornega od- 
bora, ki gaje podala Saša Serše. 

Program dela za leto 1990 je predstavil tajnik B. 
Kozina; program je bil sprejet. 

V zadnji točki dnevnega reda so bili razrešeni 
člani 10 in ostali organi ADS ter izvoljeni novi. 
Občni zbor je sprejel razrešnico starim in potrdil 
nove organe ADS, in sicer: 

- 10 ADS: 
predsednik: Lilijana Vidrih-Lovrcnčič 
podpredsednika: dr. Tone Ferenc, Vladimir Žu- 

mer 
tajnik: Gašper Šmid 
blagajnik: Mihaela Knez 
člani: dr. Dušan Nećak, Kristina Šamperl-Purg, 

Maruša Zagradnik, Hcdvika Zdovc, Nina Zupan- 
čič, Pavla Mrdjenovič, Ncvcnka Troha, Lučka Ma- 
ček-Bcnik, Bogdan Kolar, Miran Novak, Marko 
Jurcčič 

- nadzorni odbor: 
Saša Serše, Kristina Koglot, Metka Gombač 
- disciplinska komisija: 
Mateja Jeraj, Marija Hernja-Masten, Anton 

Ožinger 
- uredniški odbor Arhivov: 
Vladimir Žumer (glavni in odgovorni urednik), 

Boris Rozman (tehnični urednik), Jurij Rosa, Ma- 
ruša Zagradnik, Darinka Drnovšek, Kristina Šam- 
perl-Purg, Marjeta Adamič, mag. Peter P. Klasinc, 
Ivanka Zajc-Cizelj, Brane Kozina in tajnik ADS 

- uredniški odbor Virov: 
dr. France M. Dolinar (glavni in odgovorni ured- 

nik), Marija Oblak-Čarni, Janez Kopač, dr. Jože 
Mlinaric in predsednica ADS 

- komisija za šolanje in strokovno izobraževanje 
arhivskih delavcev: 

dr. Jože Žontar, Marjan Zupančič, Manda Čcho- 
vin, Vladimir Žumer, Antoša Leskovcc. 

Zasedanje jugoslovansko-italijanske 
arhivistične komisije v Rimu, junija 1990 
Marija Oblak-Čarni 

Poročilo 
Po nekajletnem premoru se je 19. in 20. junija 

1990 v Rimu sestala jugoslovansko-italijanska ko- 
misija za sodelovanje na področju arhivov. Člani 
jugoslovanske delegacije dr. Miodrag Zcčcvič, vo- 
dja delegacije, Marija Oblak-Čarni in Alenka Lape 
so ob prihodu v Rim 18. junija 1990 popoldne do- 
bili program dela. ki je predvideval naslednje do- 
poldne obisk Državnega arhiva v Rimu, popoldne 
pa začetek razgovorov v Centralnem uradu za ar- 
hivske dobrine. Pogovori naj bi se nadaljevali še 
20. junija 1990. 

V Državnem arhivu v Rimu je delegacijo ^.ju- 
nija   dopoldne   sprejel   direktor   prof.   dr.   Lucio 

Lume, znani arhivski strokovnjak in avtor knjige 
Istorijski arhiv v Dubrovniku (1977) s svojimi so- 
delavci. Ogledali smo si bogati rimski arhiv v po- 
slopju stare rimske univerze. Pri arhivu deluje tudi 
dveletna šola za arhivistiko, diplomatiko in paleo- 
grafijo. Prof. Lume prav sedaj proučuje arhivsko 
zakonodajo, zato smo mu obljubili, da mu bomo 
poslali Priročnik arhivskih predpisov in Vodič po 
fondih in zbirkah v jugoslovanskih zveznih ustano- 
vah in v Sloveniji. V arhivu smo obiskali izredno 
zanimivo didaktično razstavo »Arhiv in raziskova- 
nje« in dobili nekaj strokovne literature. 

Na prvi delovni seji mešane komisije, kije bila v 
prostorih (iencralne direkcije, so z italijanske stra- 
ni sodelovali prof. dr. Renato Crispo, generalni di- 
rektor, vodja delegacije, njegova namestnica dr. 
Rosa Aronica, dr. Maria Pia Rinaldi Mariani in dr. 
Bruna Colarossi, vse iz Centralnega urada za arhi- 
vistične dobrine. Z naše strani je na razgovorih so- 
deloval tudi kulturni ataše na Ambasadi SFRJ v 
Italiji Nino Maljevič. 

Za zasedanje je bil predviden naslednji dnevni 
red: obnovitev dogovora o kulturnem sodelovanju 
za obdobje 1991-1993; funkcioniranje in sestava 
stalne jugoslovansko-italijanske komisije za arhive; 
izmenjava arhivistov; izmenjava kopij in mikrofil- 
mov; slovensko-italijanski arhivski dan; pooblasti- 
lo za objavo znanstveno-informativnih sredstev, 
sodelovanje v okviru Alpe-Jadran. 

Najobširnejša je bila diskusija o številu razisko- 
valnih dni. Dogovorili smo se, da bomo izmenjali 
arhiviste in druge strokovnjake za proučevanje in 
raziskovanje v arhivih obeh držav, 90 dni, pri če- 
mer bodo naši arhivisti eno tretjino časa morali ra- 
ziskovati v arhivu Zunanjega ministrstva v Rimu. 
Jugoslovanska delegacija je vztrajala na popolni 
reciprociteti tudi glede dnevnic. 

Komisija v isti sestavi naj se sestane najmanj en- 
krat letno na stroške gostitelja. Tudi tu naj se upo- 
števati reciprociteta. Dnevi zasedanja komisije niso 
šteti v 90 dni izmenjav. Reciprociteta velja tudi pri 
izmenjavi kopij in mikrofilmov, presežek se prena- 
ša v naslednje leto. 

Predlagali smo sodelovanje pri objavi arhivskih 
dokumentov, ki so pomembni za obe strani o kul- 
turi, gospodarstvu, prometu in trgovini. Predlagali 
smo za leto 1992 skupno objavo virov o violinistu 
Tartiniju, kijih hranita arhiva v Kopru in Padovi. 
K tej ponudbi so pripomnili, da morajo preveriti, 
če so dokumenti v padovskem univerzitetnem ar- 
hivu, ki ne spada v mrežo državnih arhivov, ker v 
tem primeru Centralni urad ne more sodelovati. 
Italijanska stran je izrazila željo, da bi naredili po 
naših vodičih pregled gradiva, kijih zanima. Obve- 
stili smo jih o pripravi X. zvezka in obljubili, da 
jim bomo poslali zvezke, kijih še nimajo. Dogovo- 
rili smo se, da raziskovalci obeh strani lahko kopi- 
rajo tudi neobjavljene inventarje in pripomočke za 
raziskave. 

Pri izmenjavi razstav naj bi veljala reciprociteta 
glede obsega in kraja postavitve n.pr. Beograd - 
Rim. Italijanski predstavniki so menili, da kopije 
dokumentov na razstavah niso privlačne, v poštev 
pridejo le originali. Oni imajo že pripravljene raz- 
stave arhivističnih publikacij (po  100 kosov), ki 
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nam jih ponujajo. Publikacije ostanejo v lasti tiste- 
ga, ki bo razstavo postavil. 

Natančnejši program naj se pripravi v komisiji. 
Za posamezne akcije pa se lahko imenuje delovne 
skupine. V program naj se vnese tudi znanstveno 
sodelovanje na arhivskem področju. 

/a izmenjavo strokovne literature so Italijani že- 
leli naslove, kam naj jo pošljejo, nas pa prosili, naj 
biblioteki Generalne direkcije pošljemo Vodnike 
po fondih in /bilkah. Dr. Zečević je želel, naj bi 
nas italijanska stran informirala o simpozijih o ar- 
hivski problematiki. Na naše vprašanje, kakšni so 
pogoji /a sprejem na njihove arhivske šole, smo iz- 
vedeli, da je obvezno znanje italijanščine in latin- 
ščine. Vse šole. ki jih je v Italiji 15, imajo iste pro- 
grame, ne glede na to, ali je šola v listu. Rimu ali 
drugod. 

Komisija je dobro ocenila dosedanje sodelovanje 
jugoslovanskih in italijanskih arhivistov Slovenije. 
Hrvaške in Julijske Benečije. 

Omenjen je bil tudi slovensko-ilalijanski arhiv- 
ski dan in ob tem je bilo sklenjeno, daje tako sode- 
lovanje treba razširili še na druge regije, ga razvijati 
in usmerjati. Komisija bo podpirala direktno sode- 
lovanje med arhivi Jugoslavije in državnimi arhivi 
Italije. Ne bo pa predmet dogovarjanj v tej Mešani 
komisiji, ta bo pripravila le okvire sodelovanja. 

Komisija je potrdila udeležbo jugoslovanskih 
kandidatov na tečaju za paleografijo in latinsko di- 
plomatike) v Benetkah oktobra 1940. Dovolila je 
prevajanje in publiciranje repcrlorijev arhivskega 
gradiva, ki so nastali na podlagi inventarjev in vod- 
nikov, izdanih v obeh deželah. 

Na naše vprašanje, kaj je z vračanjem arhivov po 
Osimskih sporazumih, smo izvedeli, daje tir. (¡ris- 
po član italijanske komisije za izvedbo omenjenih 
sporazumov, tir. Maria Pia Mariani pa je kot eks- 
pert pregledala naše arhivske zahteve. Zagotovili so 
nam, daje pri njih volja, da bi arhive vrnili. 

/alo je bilo sklenjeno, tla si bo Stalna komisija 
tudi prizadevala za boljše reševanje Osimskih spo- 
razumov glede vračanja arhivskega gradiva. 

Zaključki so bili oblikovani na seji 20. junija, ki 
ji je prisostvoval tudi prof. Lucio Lume. Dogovor- 
jeno je bilo. da si bosta delegaciji zapisnik vskladili 
in potlpisali korespondenčno. Vsaka stran bo nato 
tt) kar je bilo dogovorjeno predložila svojim pod- 
pisnikom Protokola o meddržavnem kulturnem so- 
delovanju meti državama 1991 - 1993, ki je že v 
pripravi. 

Ob koncu so članom delegacije izročili nekaj pu- 
blikacij in srebrno značko, izdano ob 40-.letnem ju- 
bileju italijanskih arhivov, /večer je generalni di- 
rektor povabil člane komisije na večerjo. 

Dne 21. junija dopoldne je našo delegacijo spre- 
jel jugoslovanski ambasador v Italiji M. Štrbac. In- 
formirali smoga o poteku in rezultatih pogovorov. 

Poročilo o obisku madžarskih arhivskih 
delavcev v Sloveniji 

Gašper Smid 

Po predhodnih pismenih oziroma telefonskih 
pogovorih med tajnico /veze arhivskih delavcev 
Madžarske dr. Eszter Nagy in tajnikom Arhivskega 
društva Slovenije Gašperjem Smidom smo se dogo- 
vorili, tla si madžarski arhivisti ogledajo Slovenijo 
v času otl 14. tlo 16. septembra 1990. Obiska oziro- 
ma ekskurzije seje udeležilo 63 članov madžarske 
zveze. 

Glede na njihovo izrecno željo, tla se želijo se- 
znaniti z delovanjem arhivov samo na ozemlju Re- 
publike Slovenije, smo jim predlagali obisk treh ar- 
hivov, združen z ogledom nekaterih naravnih in 
kulturnih znamenitosti. Ze ob prihodu so zaradi 
obmejnih formalnosti imeli zamutio, vendar so si 
kljub naporni vožnji ¡z Budimpešte- nekateri so 
bili celo iz bolj oddaljenih krajev, saj so bili zbrani 
z ozemlja celotne Madžarske - ogledali Pokrajinski 
arhiv v Mariboru in se seznanili z delovanjem Cen- 
tra za strokovno-tehnična vprašanja v arhivih. 
Nato smo jih preko Ljubljane peljali na Jezersko, 
kjer je bilo srečanje s predstavniki Arhivskega dru- 
štva Slovenije, združeno z družabnim večerom. 
Naslednji dan so naši gostje nadaljevali pot v Novo 
Gorico. Med potjo smo jim predstavili še kobilar- 
no v Lipici in kraško arhitekturo v Štanjelu. V 
Novi Gorici so si ogledali eno novejših stavb naših 
arhivov. tO je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Se- 
znanili so se z delovanjem regionalnega arhiva in 
spoznali namensko grajeno stavbo arhiva. Proti 
večeru so si ogledali še biser naših kraških pojavov 
- Postojnsko jamo. Naslednji dan, to je 16. septem- 
bra, st) madžarski kolegi spoznali osrednji republi- 
ški arhiv - Arhiv Republike Slovenije, kjer so si 
najprej ogledali stavbo arhiva - baročno Gruberje- 
vo palačo, arhivska skladišča, se v grobem seznani- 
li z našimi računalniki in računalniškim paketom 
ARMIDA, s procesom konserviranja in restavrira- 
nja arhivskega gradiva, z delom knjigovezov, z mi- 
krofilmskim laboratorijem, z evidencami, ki jih 
vodi arhiv Republike Slovenije. . . Skratka, spozna- 
li so delovanje našega osrednjega arhiva. Predstavi- 
li smo jim še razstavo . . . Naš rod si bil je ustvaril 
sen o domu zlat . . . (Hoj za združitev Slovencev 
1919-1920). Pred povratkom na Madžarsko smo 
jim predstavili še naš alpski svet - Bled z. okolico. 

Madžarski arhivisti so bili s programom in pote- 
kom strokovne ekskurzije zadovoljni in hkrati na- 
vdušeni nad našimi kulturnimi in naravnimi zna- 
menitostmi. Obljubili so nam. da se bodo tudi sami 
potrudili ob recipročnem obisku članov Arhivske- 
ga društva Slovenije na Madžarskem. 
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Obisk  slovenskih  arhivskih  delavcev  na 
Madžarskem 
Gašper Šmid 

Že pred obiskom madžarskih arhivskih delavcev 
v Sloveniji smo se dogovorili za recipročno sodelo- 
vanje. Navezani so bili stiki med tajništvom Zveze 
arhivskih delavcev Madžarske (dr. Eszter Nagy) in 
tajnikom Arhivskega društva Slovenije (Gašper 
Šmid). Dokončno smo izoblikovali program našega 
obiska - strokovne ekskurzije ob obisku madžar- 
skih kolegov pri nas. 

Tako smo od 24. do 26. septembra 1990 v okviru 
recipročnega sodelovanja obiskali Madžarsko in to 
47 članov in 9 gostov-nečlanov društva. 

Prvi dan smo šli iz. Ljubljane preko mejnega pre- 
hoda Dolga vas-Redics in nadaljevali pot ob Blat- 
nem jezeru do Budimpešte. Po prihodu v glavno 
mesto Madžarske so nam gostitelji najprej predsta- 
vili Mestni arhiv Budimpešte z depoji. Arhivska 
stavba je v bivši, vendar v arhivske namene funk- 
cionalno adaptirani stavbi tovarne pohištva. Nato 
so nam priredili še večerni ogled Budimpešte, zdru- 
žen z ogledom nekaterih kulturnih znamenitosti. 

Naslednji dan so nam gostitelji predstavili Vise- 
grad z Gornjim gradom, kjer je bil sedež madžar- 
skih vladarjev s poletno rezidenco kralja Matjaža - 
Matije Korvina. V neposredni bližini smo si ogle- 
dali skansen - muzej na prostem - bivalne kulture, 
arhitekture Madžarov, ki so živeli na ozemlju da- 
našnje Slovaške in to od 16. stoletja dalje. Predsta- 
vljena je celotna arhitektura z notranjo oziroma 
zunanjo opremo - poslopji, vključno s sakralnimi 
objekti tako kmečkega kot meščanskega življa. Na 
poti proti hotelu v Dunakesziju so nam predstavili 
še Szentendre (sv. Andrija), kjer je bila močna ko- 
lonija srbskih naseljencev, ki so v 16. stoletju pre- 
bežali na to ozemlje pred Turki. Ogledali smo si 
tudi eno od osmih še ohranjenih srbskih pravoslav- 
nih cerkva in se seznanili s stanjem srbske manjši- 
ne na Madžarskem. Zvečer smo imeli z madžarski- 
mi kolegi družabno srečanje, ki so se ga gostitelji 
udeležili v velikem številu. 

Zadnji dan. v sredo, 26. septembra, smo bili naj- 
prej povabljeni v Državni arhiv za starejše gradivo, 
kjer so imeli tudi razstavo o madžarskih mednarod- 
nih pogodbah. Predstavili so nam še Arhiv za no- 
vejše arhivsko gradivo t.i. Arhiv po letu 1945, kjer 
smo videli razstavi Stalinizem na Madžarskem in 
priložnostno razstavo ob mednarodnem kongresu 
konservatorjev in restavratorjev. Stavbni kompleks 
Državnega arhiva za starejše gradivo v Budimpešti 
je prav namensko grajen za potrebe arhiva in temu 
primerno seveda tudi oblikovan, tako tehnično za 
varstvo arhivskega gradiva kot likovno, saj je vsak 
pomembnejši prostor okrašen z vitraži in poslikan 
s freskami pomembnejših dogodkov iz madžarske 
zgodovine. V nacionalni biblioteki smo si ogledali 
razstavo iluminarnih knjižnih rokopisov iz. knjižni- 
ce madžarskega kralja Matije Korvina od 14. sto- 
letja dalje.  Nato so nam  predstavili zgodovinski 

razvoj Budimpešte, njene obrambne sisteme v pre- 
teklosti in katedralo. 

Po vseh ogledih oziroma presdtavitvah smo se 
prijateljsko poslovili od naših gostiteljev in se pre- 
ko Redicsa -Dolge vasi v zgodnjih jutranjih urah 
vrnili domov z obljubo, da bo Arhivsko društvo 
Slovenije še naprej sodelovalo z Zvezo arhivskih 
društev Madžarske. 

Poročilo o delu v praških arhivih 
Boris Rozman 

Od 9. do 19. oktobra sem bil v Pragi z. namenom, 
da bi evidentiral in popisal arhivsko gradivo dru- 
štev, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, s po- 
sebnim poudarkom na sokolstvu. S pomočjo in- 
ventarnih popisov in gradiva posameznih fondov 
sem skušal ugotovili, v katerih fondih se to gradivo 
nahaja in približno kolikoga je. 

V arhivu Karlove univerze sem pregledal in po- 
pisal 9 škatel arhivskega gradiva društev slovenskih 
in jugoslovanskih študentov, ki so delovali v Pragi. 
Seznamov in popisov za naša kot tudi za ostala slo- 
vanska študentska društva, ki so delovala v Pragi 
(bolgarska, ruska, lužiško-srbska, zakrpatska). ni- 
majo. 

V teh devetih škatlah (0,9 tm) je namreč gradivo 
naših in ostalih slovanskih društev »pomešano« in 
neurejeno. 

Pregledal in popisal sem gradivo naslednjih dru- 
štev: Adria, Ilirija, Podporno društvo za slovenske 
visokošolce v Pragi, Jugoslovanska akademska 
mladina, Podporno društvo jugoslovanskih akade- 
mičara u Pragu, Centralni odbor ekonomskih orga- 
nizacija jugoslavenskih studenata v Pragi, Aka- 
demsko društvo »Jugoslavija« (med gradivom se 
pojavljata tudi imeni Jugoslovansko društvo »Jugo- 
slavija« in Jugoslovansko akademsko društvo »Ju- 
goslavija«). Največ problemov sem imel pri popi- 
sovanju gradiva Društva jugoslovanskih tehničara. 
Na osnovi gradiva se da sklepati, da so imeli naši 
narodi na začetku vsak svoj klub (Klub hrvatskih i 
srpskih tehničara u Pragu. Klub slovenskih tehni- 
kov v Pragi . . .), ki so se »združili« v klub Jugosla- 
venskih tehničara Praha in nato preimenovali v 
društvo jugoslavenskih tehničara. Med gradivom 
pa se nahaja ludi blagajniški zvezek Društva jugo- 
slavenskih tehničara. 

(iradivo je v slovenskem jeziku, medtem ko je 
gradivo jugoslovanskih zvez ludi v srbohrvaščini 
(cirilica in latinica). Seveda pa je nekaj dopisov 
tudi v češčini. 

V osrednjem državnem arhivu ČR v Pragi so 
imeli inventarje za vse fonde, ki so me zanimali: 
Ceskoslovenski orel (Češkoslovaški orel). Sokol 
pražšky (Praški Sokol), Čcskoslovenska obec sokol- 
ska (Češkoslovaška sokolska župa) in Sva/, slovan- 
ske agrarni mladeže (Zveza slovanske agrarne mla- 
dine). Pri pregledu inventarjev sem ugotovil, da pri 
orlovski zveni ni gradiva, ki bi se nanašalo na Slo- 
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venijo in Slovence, da ga je pri /vezi slovanske 
agrarne mladine toliko, kolikor ga je navedel Peter 
Ribnikar v svojem Vodniku po gradivu • Jugosla- 
viji v državnem osrednjem arhivu ČSR v Pragi. 
Ljubljana 1989, in da gaje pri ostalih dveh sokol- 
skih fondih veliko. Seveda sem vse arhivske enote. 
ki so govorile o Jugoslaviji in Sloveniji, tudi popi- 
sal. Na koncu so mi postregli še s posebnim sezna- 
mom gradiva iz obeh fondov, ki se nanaša na Jugo- 
slavijo in Slovenijo. 

Pregledal sem tudi nekaj gradiva, ki je v sloven- 
skem in češkem jeziku. Presenečen sem bil nad ko- 
ličino ohranjenega gradiva. Fond Češkoslovaškega 
orla hranijo v 14 škatlah. Poleg škatel je ohranjenih 
še 16 knjig. Fond /veze slovanske agrarne mladine 
sestavljajo 4 knjige in 18 škatel. Pri fondu praškega 
Sokola gre za 123 škatel in 140 knjig, prednjači pa 
Češkoslovaška sokolska župa z 896 škatlami in 54 
knjigami. 

V Tvrševem domu, kjer je danes športni muzej. 
so mi v arhivu muzeja postregli z 2 škatlama (0,2 
trn) arhivskega gradiva, ki se nanaša na jugoslovan- 
ski Sokol, (ire za 107 arhivskih enot (1395 - 1465). 
v katerih je gradivo zloženo po republikah in v 
okviru Sokola Kraljevine Jugoslavije. Vse enote 
sem popisal in pregledal. Gradivo je v slovenskem 
in srbohrvalskem jeziku (cirilica in latinica). 

V arhivu glavnega mesta Prage so mi povedali, 
da imajo eno škatlo gradiva praškega sokola, ven- 
dar mi zaradi situacije, v kateri so (problem prosto- 
rov), ne morejo pomagati, ker škatle enostavno ne 
najdejo. Zaradi mene jo bodo sedaj poiskali, pre- 
gledali in me obvestili, če bo vmes kaj gradiva, za 
katerega sem se zanimal. 

Delo, ki sem si ga zadal, sem opravil. Vsi popisi 
in seznami, ki sem jih naredil, bodo objavljeni v 
glasilu Arhivi takoj, ko bodo pripravljeni za obja- 
vo. Kopije popisen in seznamov bo mogoče dobiti 
tudi v Arhivu Republike Slovenije. 

Zgodovinski krožki na osnovnih šolali in 
arhivsko gradivo 
Boris Rozman 

Komisija za delo zgodovinskih krožkov na os- 
novnih šolah, ki deluje v okviru /veze prijateljev 
mladine Slovenije, vsako leto pripravi razpis razi- 
skovalne naloge za zgodovinske krožke. Tako se 
mladi zgodovinarji z mentorjem lotijo teme, ki je 
bila razpisana, in jo obdelujejo med šolskim letom. 
Komisija, ki pripravi razpis, naloge na koncu pre- 
gleda, oceni in jih na srečanju mladih zgodovinar- 
jev nagradi z zlatimi, srebrnimi in bronastimi pla- 
ketami. 

Vse to poteka oil leta 1969. ko seje začelo s temo 
Moj kraj v preteklosti. Mladi zgodovinarji so v ena- 
indvajsetih letih obdelali še veliko drugih tem. Naj 
jih naštejem samo nekaj: Moj kraj v ilegali. Šolstvo 
med NOB, Otroci v NOP. Preučevanje življenja ži- 
večih rodov, Nastanek in razvoj domačega kraja. 
Izseljevanje   iz   domačega   kraja.   Način   življenja 

med obema vojnama . . . Letošnji temi sta bili dve: 
Iz zgodovine šole v mojem kraju in Društva v mo- 
jem kraju. 

Pri delu mladi zgodovinarji na osnovnih šolah 
vsako leto zberejo kar precej arhivskega gradiva. 
Po predstavitvi raziskovalne naloge, kjer ga upora- 
bijo, ga del vrnejo tistim, od katerih so ga dobili, 
tlel pa ga ostane na šoli. kjer se tudi razgubi in po 
nekaj letih ni o njem ne duha ne sluha. Ponekod, 
kjer se zamenjajo učitelji zgodovine, pa ni moč 
najti niti raziskovalnih nalog več. Medtem ko bi 
kot arhivska institucija naloge še nekako preboleli, 
pa ne bi smeli biti mirni ob tem. da se zgublja ar- 
hivsko gradivo, zlasti tisto, ki so ga osnovnošolci 
dobili od posameznikov in je na nek način zelo 
redko, a zelo pomembno za kraj. kjer je nastalo 
(npr. fotografije, priznanja, diplome, izkaznice, 
razni zapisniki, poročila društev, v katerih so po- 
samezniki delovali . . .). /ato bi se morali povezati 
z vsemi šolami, kjer zgodovinski krožki na tak na- 
čin zbirajo arhivsko gradivo in se z njimi dogovori- 
ti, tla nam ga po opravljeni nalogi odstopijo. Ar- 
hivsko gradivi), ki ga morajo vrniti pa bi pregledali 
in mikrolllmali. če bi bilo to potrebno. Na lak na- 
čin bi v arhivih prišli tlo novega arhivskega gradi- 
va, raziskovalci pa do novih podatkov ¡z gradiva. 
Mogoče bi prevzeli tudi kaj raziskovalnih nalog, saj 
mladi raziskovalci velikokrat gradivo, ki ga dobijo, 
preslikajo in ga nalepijo v nalogo. Obvezno pa bi 
bilo opozoriti mentorje, naj mlade zgodovinarje pri 
zbiranju arhivskega gradiva usmerjajo v raziskoval- 
no dejavnost, in sicer tako, da o gradivu, ki ga dobi- 
jo čim več zvedo, še zlasti, ko jim pomamezniki 
dajo fotografije (fotografija, o kateri ne vemo niti 
kdo je na njej niti kje in kdaj je nastala, nima tiste 
vrednosti, kot bi jo imela, če bi bila opremljena s 
temi potlatki). 

Povezati seje torej potrebno s komisijo pri /vezi 
prijateljev mladine Slovenije, mentorji po osnov- 
nih šolah, jim razložiti in nato z. njimi sodelovati. 
Prepričan sem. da to ne bi bil velik problem. 

Arhivsko gradivo slovenskih kulturnih 
društev v Kanadi in Združenih državah 
Amerike 
(Delovni obisk v Kanadi in ZDA med 18. julijem in 
16. avgustom 1990) 
Milica Trebše-Štolfa 

Po delovnem programu Slovenske izseljenske 
matice v Ljubljani za leto 1989 in po programu 
raziskovalne naloge v URI' Raziskovanje kulturne 
ustvarjalnosti Slovencev pri Znanstvenem institutu 
filozofske fakultete v Ljubljani sem bila letos že 
tretjič pri slovenskih kulturnih društvih v Južnem 
Ontariu, pet dni pa tudi v /DA. 

Cilj obiska je bil nadaljnje zbiranje in urejanje 
arhivske dokumentacije slovenskih kulturnih dru- 
štev, priprava predlogov novih društvenih mono- 
grafij in navezava stikov z novimi društvi in razi- 
skovalnimi institucijami v /DA (na območju zvez- 
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ne države Ohio in Michigan) ter navezava stikov z 
uredništvom osrednje arhivske revije v ZDA - The 
American Archivist. 

Obsežnejše poročilo o realizaciji programa obi- 
ska s predlogi za nadaljnje delo sem dostavila Izvr- 
šilnemu odboru Slovenske izseljenske matice in re- 
sornemu ministru dr. Janezu Dularju. Iz. poročila 
povzemam, daje društvena monografija, ki sem jo 
pripravila za SPD Simon Gregorčič v Torontu, 
med člani in bralci naletela na zelo ugoden spre- 
jem. Društva, ki sem jih obiskala želijo take izdake 
tudi o svoji dejavnosti, zalo sem se dogovorila še za 
tri podobne izdaje samostojnih publikacij v Kana- 
di. Upam, da bodo tudi te raziskave potekale kot 
del istega URP. Člani društev marljivo pomagajo 
dopolnjevati arhivsko gradivo. Dodatno sem uspe- 
la zbrati okrog 1000 fotokopij in nekaj redkih ori- 
ginalov, ki so mi jih društva lahko odstopila. 

Ameriški del obiska sem izkoristila za navezavo 
prvih slikov s funkcionarji SNPJ v Clevelandu in 
Pittsburghu, saj je tudi ta zveza pred pomembno, 
90. obletnico delovanja. O skupni izdaji na osnovi 
arhivskega gradiva imajo namen razpravljati na 
septembrski seji, vsekakor pa pred konvencijo. So- 
glasje celotnega odbora je potrebno predvsem zara- 
di sìabih izkušenj z raziskovalci v preteklosti. 

Pomemben, zlasti z arhivskega vidika, je tudi 
stik s prof. Edi jem Ciobtzem, ustanoviteljem in di- 
rektorjem Slovenskega raziskovalnega instituta v 
Willoughby Hillsu blizu Clevelanda. 

Na Cornell University, Ithaca. New York, sem 
za urednico The American Archivista Tereso Bri- 
nati predala vseh dvanajst letnikov naše strokovne 
revije Arhivi in se dogovorila za zamenjavo manj- 
kajočih izvodov in letnikov njihove četrtletne ar- 
hivske revije, ki ima že preko polsloletno tradicijo. 
Nadaljnje stike bo z uredništvom v Chicagu nave- 
zal Arhiv Republike Slovenije. 

Vsa slovenska društva, čeprav s še nepopolno 
zbranimi podatki o dogajanjih v matični domovini, 
rada pomagajo raziskovalcem slovenskega izseljen- 
stva. Mi pa moramo obdržati korekten odnos do 
društev, posameznikov in drugih raziskovalcev, 
zlasti pa.do originalnih zapisov, saj so le-ti tudi po 
njihovi zakonodaji del arhivskega fonda države, v 
kateri so si naši izseljenci ustvarili nove domove. 
Tudi s fotokopijami te dokumentacije lahko sesta- 
vljamo pisan mozaik slovenske kulturne zgodovi- 
ne. 

Za Arhiv Republike Slovenije sem zbrala in že 
oddala okrog 800 fotokopij in nekaj originalov ar- 
hivskega gradiva Slovenskega kulturnega društva 
Simon Gregorčič iz. Toronta. Ontario, Kanada, ki 
je bilo rezultat zbiranja arhivske dokumentacije za 
društveno kroniko. 

Tudi ostalo zbrano arhivsko gradivo bom preda- 
la pooblaščeni organizaciji takoj po obdelavi. 

Slovenski izseljenski matici in Znanstvenemu in- 
stitutu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se 
zahvaljujem, ker sta mi omogočila študijsko biva- 
nje. 
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ocene in poročila o publikacijah 

Zveza kulturnih organizacij Kranj, Inventar, (1953) 
1947-1980, Gradivo za razprave, št. 10, Zgodovin- 
ski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1989, 96 sirani, pri- 
pravila in uredila Mija Mravlja (Boris Rozman) 

Danes velja načelo, da sci inventarji pripomočki 
za uporabo arhivskega gradiva. Izdelujemo jih za 
posamezne pomembnejše arhivske fonde o/iroma 
/birke. Poleg historíala ustvarjalca in historiata 
fonda morajo obsegati temeljit popis arhivskega 
gradiva, konkordančno razpredelnico struktur ar- 
hivskih in tehničnih enot ter seveda ka/alo oseb in 
krajev, ki so vsebovani v popisu, po potrebi pa tudi 
stvari. Se pravi, da morajo dati pregled nad vrsto in 
vsebino gradiva, ki ga fond vsebuje. 

Če pogledamo inventarje, ki so jih v zadnjih 
desetih letih izdali slovenski arhivi, vidimo, da to 
tudi drži. Seveda se nekateri med seboj razlikujejo 
/lasti po načinu predstavitve gradiva. Vendar to ne 
moti, saj je veliko odvisno od vrste in količine gra- 
diva kot tudi od posameznika, ki inventar priprav- 
lja. Moti pa to, daje v delo posameznih inventarjev 
vloženo veliko truda in časa, odziva javnosti oziro- 
ma stroke paje malo. Koje inventar objavljen, se 
nekaj časa o njemu še govori, nato pa se nanj poza- 
bi. Tu in lam se pojavi kakšen raziskovalec, ki ga 
pregleda. To paje tudi vse. 

Upam da bo z inventarjem ZVLZA KULTUR- 
NIH ORGANIZACIJ KRANJ, kije izšel kot K), 
zvezek zbirke Gradivo in razprave pri Zgodovin- 
skem arhivu Ljubljana leta [989 drugače. Zveza 
namreč združuje delo kulturnih društev na svojem 
področju. Le-la ji pošiljajo svoje plane, programe, 
poročila o svojem delu ... In ker iščejo gradivo, 
zlasti pred jubileji, vsekakor ne bodo mogla mimo 
inventarja. 

Inventarje pripravila Mija Mravlja inje prva sa- 
mostojna publikacija Enote za Gorenjsko Kranj v 
omenjeni seriji. V uvodni besedi nam vodja enote 
za Gorenjsko Kranj, Janez Kopač, razloži, zakaj so 
se odločili za izdelavo inventarja l'onda ZKO Kranj 
in kaj si predstavlja pod besedo inventar. Predsed- 
nik ZKO Kranj pa v nadaljevanju piše o spozna- 
nju, kako prav je, da se neguje kulturna dediščina 
in kako se zaenkrat tega še vedno premalo zaveda- 
mo. Zeli, da bi z izdajo le knjižice arhivsko delo 
postalo del dejavnosti, ki ji namenjamo prosti čas 
in naše misli. Sledita Uvod in Historial Zveze kul- 
turnih organizacij Kranj. V njem nas avtorica 
seznani, kako je fond prišel v arhiv, kako je bil teh- 
nično obdelan in navede probleme, ki so nastali pri 
urejanju in kako jih je odpravila. Fond bi bilo po- 
trebno, kol piše, ločili na dva fonda, saj obsega gra- 
divo Okrajnega sveta Svobod in prosvetnih društev 
Kranj ter Občinskega sveta Zveze kulturnih organi- 

zacij Kranj s predniki. Vendar se gradivo v obdobju 
1955 - 1962 - od ustanovitve občinskih do ukinitve 
okrajnega sveta - tako prepleta, da ločitev gradiva 
ne bi bila mogoča in tudi ne smotrna. Ločitev gra- 
diva na dva fonda bi bila preveč nasilna. Gradivo je 
shranjeno v 31 škatlah in I fasciklu, kar obsega 3,2 
tekoča metra in je razdeljeno na lili arhivskih 
enot. 

Seveda je za nas najpomembnejši historiat. Ta je 
razdeljen na dva dela. V prvem avtorica obdela 
Okrajno Zvezo ljudsko-prosvetnih društev (ZLPD) 
Kranj in Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev 
(SSPD) Kranj v času od 1947-1962. v drugem pa 
Občinsko Zvezo ljudsko-prosvetnih društev (ZLP- 
D) Kranj. Občinski svet Svobod in prosvetnih dru- 
štev (SSPD) Kranj. Občinski svet Zveze kulturno- 
prosvetnih organizacij (ZKPO) Kranj in Občinski 
svet Zveze kulturnih organizacij (ZKO) Kranj od 
1955-1980. Vse spremembe je mogoče razbrati iz 
gradiva. Tako vidimo, daje bil prvi kongres Ljud- 
ske prosvete leta 1947 v Ljubljani, da je bil prvi 
ustanovni kongres Zveze Svobod Slovenije leta 
1952 v Trbovljah in daje prišlo do združitvenega 
kongresa Ljudske prosvete in Zveze Svobod Slove- 
nije lela 1955 na Jesenicah. Na kongresu leta 1969 
se zveza že imenuje Zveza kulturno-prosvetnih or- 
ganizacij Slovenije in se nato preimenuje v Zvezo 
kulturnih organizacij Slovenije. Ker avtorica obde- 
luje Kranj, še posebej oriše potek dogodkov in 
sprememb, ki so vezane na to mesto. 'Tako zvemo, 
da je po vojni deloval na območju Kranja Okrajni 
odbor Ljudske prosvete Slovenije Kranj, ki se je 
lela 1953 reorganiziral v Okrajno Zvezo ljudsko- 
prosvetnih društev (ZLPD) Kranj. Po ustanovitvi 
Zveze Svobod 1955. leta pride do združenja v enot- 
no Okrajno Zvezo ljudsko-prosvetnih društev 
(ZLPD) Kranj. Ko.je bil 1962. leta ukinjen Okrajni 
ljudski odbor Kranj, je prenehal delovati tudi 
Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Kranj. 
Takrat so vse naloge okrajnih SSPD že prevzeli ob- 
činski SSPŠD. Avtorica nam je podala res temeljil 
historiat ustvarjalca, ki ga je opremila z mnogimi 
podatki. Tako zvemo, koliko in kakšna društva so 
delovala na območju Kranja, katere predsednike je 
imela zveza in katere sekcije oziroma skupine so 
pri zvezi delovale. 

Jedro inventarja vsekakor predstavlja popis ar- 
hivskega gradiva, ki zajema tehnične (32) in arhiv- 
ske enote (lili), kategorije in leto nastanka gradi- 
va. Gradivo je urejeno kronološko po organizacij- 



160 

ski shemi, /acne se z /letom Svobod v Celju leta 
1935 (ohranjenih je samo sedem fotografij). Sledi 
popis gradiva Okrajne ZLPD in Okrajnega SSPD. 
Nato je popisano gradivo Občinske ZLPD, Občin- 
skega SSPD. Občinskega sveta ZKPO in Občin- 
skega sveta /KO Kranj. Popis gradiva društev, ki 
mu sledi, je urejen po abecednem redu. Najprej so 
popisana društva oziroma njihovo gradivo v Kra- 
nju, nato sledijo Jesenice, Radovljica, Školja I.oka 
in nazadnje Tržič. Seveda nam avtorica ne pozabi 
pokazati tudi gradiva, ki je nastalo ob sodelovanju 
zveze z /KO Cìorcnjskc. gradiva Kluba kulturnih 
delavcev. Centra za estetsko vzgojo. Plesno baletne 
šole. Koncertne poslovalnice. Glasbene šole Kranj, 
Prešernovega gledališča. Ljudske knjižnice in celo 
Aktiva komunistov. Temeljito je popisano tudi 
gradivo Občinskega SSPD z Jesenic. Radovljice, 
Škofje Loke, Tržiča, Železnikov, Gorenje vasi. 
Bleda, Bohinjske Bistrice, Cerkelj in Žirov. Kot 
sem že napisal, je vsaka arhivska enota popisana in 
datirana. V primeru, če datum ni ugotovljen, je let- 
nica približna, kar je razvidno iz popisa. Kar pa me 
moti je to, da pri popisovanju ni bilo doslednosti. 
Medlem koje avtorica ponekod napisala, da gre za 
zapisnike sestankov, zasedanj. . . raznih odborov, 
je drugo napisala, da gre za zasedanja, konference, 
ne vemo pa, ali so pri sami zadevi ohranjeni zapis- 
niki, poročila, referati ali kaj podobnega. Nekatere 
arhivske enote govorijo o seznamih društev. Škoda, 
da jih ni popisala, saj bi s tem dobili temeljit vpo- 
gled nad gradivom posameznih društev tudi pri 
gradivu zveze. 

Zadnji del inventarja predstavljajo kazala. Kaza- 
lo k popisu nas še enkrat popelje po gradivu zveze. 
Naslanja se na arhivske enote in ne na strani, kar te 
še hitreje pripelje do zaželenega dokumenta. Se- 
znani nas z vrstami arhivskega gradiva kot tudi s 
posameznimi društvi. Tematski indeks, ki sledi, 
nam pokaže, kje naj iščemo gradivo upravnih in 
izvršnih odborov društev, poročila o delu društev, 
delovne načrte društev, statute, pravila ... V in- 
deks je bilo vloženo veliko truda, vseeno pa se bo 
našel kdo. ki mu ta način ne bo ugajal, /di se mi, 
tla ta indeks ne bo preveč v uporabi (izhajam iz sta- 
lišča, da bodo raziskovalci obdelovali posamezna 
društva). Najbolj bo vsekakor uporaben seznam 
kulturnih društev na Gorenjskem in oblike njihove 
kulturne dejavnosti. Seznam je razdeljen po obči- 
nah in da pregled nad društvi in njihovo dejavnos- 
tjo. Poleg so označene tudi arhivske enote, da lažje 
prideš do gradiva. Slednjega osebno ne bi objavil, 
ker se kazala ponavadi nanašajo na gradivo, ki ga 
fond vsebuje. Na koncu imamo še seznam kratic, ki 
so seveda razložene. Ob pregledu popisa nam takoj 
postane jasno, daje ta seznam izredno dobrodošel. 

Inventarje opremljen tudi s fotografijami in ar- 
hivskim gradivom. I o ga popestri. Zanimivo je, da 
so objavljene fotografije v glavnem iz fototeke Go- 
renjskega muzeja v Kranju. Sam fond ima doku- 
mentacije o dejavnosti (pri tem v glavnem mislim 
na fotografije) zelo malo.Še en podatek več, kje bo 
potrebno iskali gradivo o delovanju kulturnih dru- 
štev. Imenskega kazala ni. Ni niti potrebno. Imena 
predsednikov zveze so navedena pri historatu 
ustvarjalca. 

Inventarje torej pred nami. /a nas je podroben, 
temeljit in dober, kaj pa bodo o njemu rekli listi, ki 
ga bodo uporabljali, bomo še videli. 

Zbirka gramofonskih plošč. Katalogi arhivskega 
gradiva •., Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 
1989, 101 stran (Boris Rozman) 

»Gramofonske plošče so se kot oblika zapisa 
glasbe ali govora pojavile konec 19. stoletja, /a nji- 
hovega izumitelja štejemo Thomasa Alva Edisona, 
kije meseca decembra 1877 odkril in kmalu paten- 
tiral svojo napravo za zapisovanje in reproducira- 
nje in jo imenoval PHONOGRAPH.« 

Tako v katalogu Zbirka gramofonskih plošč, ki 
gaje izdal Pokrajinski arhiv v Mariboru leta 1989, 
začne svoj predgovor mag. Peter Pavel Klasinc. V 
nadaljevanju teksta nam avtor poda še kratek pre- 
gled dogodkov, ki so vplivali na razvoj gramofona 
in gramofonskih plošč (piše o plavem čudežu, vlogi 
znanstvenika Emila Berlinera iz Nemčije, pojav 
materialov, iz katerih so izdelovali plošče . . .). na- 
piše nekaj o tovarnah, ki so jih prve začele izdelo- 
vati (naštel jih bom ob kasnejšem pregledu sezna- 
ma) in se loti materialov, iz katerih so jih izdelovali 
(trda guma, šelak, polivinilklorid. polimetrična 
umetna masa . . .). Seznani nas tudi z načinom hra- 
njenja. Ker gre za specifično vrsto arhivskega gra- 
diva, potrebuje poseben način varovanja. Tempe- 
ratura prostora ne sme presegati 20'C, če pa so 
plošče še starejše, se pravi iz zgodnje dobe, ko so 
bile delane še iz voska, mora biti temperatura dosti 
nižja.Tudi pravilno tehnično opremo potrebujejo, 
kar pomeni, tla morajo biti v posebnih papirnatih 
omotih, vsaka zase, brez kakršnegakoli kovinskega 
dela. Na koncu teksta nas avtor seznani še s sta- 
njem gramofonskih plošč v njihovem arhivu. Hra- 
nijo 142 gramofonskih plošč, ki niso vse dobro 
ohranjene. Zal so bile vse v slabem stanju že pred 
»prihodom« v arhiv. Pove nam tudi, zakaj so se od- 
ločili za objavo kataloga gramofonskih plošč:« . . . 
gre za prizadevanje arhivskih delavcev, predstaviti 
najširši javnosti bogastva arhivskega gradiva kot 
kulturne dediščine, vira za našo zgodovino.« 

Uvodni razpravi sledi popis oziroma seznam 
gramofonskih plošč. Le-ta je narejen po podjetjih, 
ki so jih izdelovala, lako vidimo, tla imajo 44 
plošč podjetja (¡RAMOPIION CONCERT RE- 
CORD (and Sister Companies), 12 plošč podjetja 
GRAMOPHONE MONARCH RECORD iz Ne- 
mčije, 24 plošč podjetja CONCERT RECORD 
»GRAMOPHONE« (G.G.m.b.H.) z Dunaja, d 
plošč podjetja CONCERT RECORD »GRAMOP- 
HONE« (and Sister Companies), 15 plošč podjetja 
SCHALLPLATTE (¡RAMOPIION in 16 plošč 
podjetja ZONOPHONE RECORD. Zastopani so 
tudi drugi proizvajalci: VATERLÄNDISCHE 
»ZONOPllON« AUFNAHME, UNION RE- 
CORD, COLUMBIA, JUMBO RIX ORI), POLY- 
DOR, HIS MASTER'S VOICE, TELEFUNKEN 
MUSIKUS, COLUMBIA DOUBLE-FACE RE- 
CORD, MELODIA RECORD PLAH-, ULTRA- 



161 

l'I ION   in  GRAMPLASTTREST.   Na  koncu je 
predstavljena še privatna zbirna Ivana Pirtovška, ki 
jo hrani mariborski arhiv kot začasni depozit. Po- 
leg nekaterih že omenjenih proizvajalcev, je v zbir- 
ki tudi nekaj plošč jugoslovanskih proizvajalcev: 
ELEKTRON (prva domača tovarna gramofonskih 
plošč), ELEKTRA (•. Rasberger Ljubljana) in JU- 
(iOTON. Medtem koje večina plošč nastala v času 
od leta l()]() tlo leta I 94 l. so plošče iz te zbirke 
mlajše. Nastale so v letih 1945 do I955. Posamez- 
nih plošč namreč ni mogoče točno datirati, ker je 
bil način izdajanja plošč takšen, da nanje niso zapi- 
sovali leta izdelave. 

Na koncu kataloga je l slikovnih prilog plošč 
in njihovih ovitkov. 

O ploščah kot arhivskem gradivu (povedati je 
treba, ila jih muzealci smatrajo za muzealijo) v ar- 
hivih do sedaj nismo dosti razmišljali. So pač nekaj 
posebnega v odnosu do spisovnega gradiva pa tudi 
v naših arhivih jih nimamo veliko. Tako je katalog, 
ki so ga izdali v 200 izvodih, prvi (vsaj mislim) pri- 
mer prikaza te v iste arhivskega gradiva širši javno- 
sti, zalo velja vsa pohvala izdajateljem. S tem pa so 
(ah še bodo) vplivali, na arhiviste v drugih arhivih, 
da se bomo malo bolj začeli ukvarjati s ploščo kot 
virom za preučevanje zgodovine pri nas. o njeni 
muzealski vlogi in njenem hranjenju, prevzemanju 
v arhiv in seveda valorizaciji. Skratka, pred nami je 
nova tema, s katero se moramo počasi začeti 
ukvarjali. 

Pri pregledovanju kataloga, ki se mi zdi pregle- 
den, ličen in kvaliteten, me nekaj stvari le moti: 
Zakaj naslovna stran kataloga ni povezana z njego- 
vo vsebino? Publikacija bi že na ta način dala vede- 
ti o čem govori, tako pa te faksimile listine z dne 
I3. septembra iz. fonda Pokrajinskega arhiva Mari- 
bor zavede, šele ko prebereš naslov, vidiš zakaj gre. 
Plošče so temeljilo popisane v originalu, se pravi, 
večinoma v nemščini. Škoda, da niso poleg ali mo- 
goče v opombah tudi slovenski prevodi. Na ta na- 
čin bi katalog še bolj prišel med ljudi. Priznati pa je 
treba, da gre za nemške besede, ki so nam bolj ali 
manj znane. Slikovne priloge niso podnaslovljcnc. 
Sicer se dajo določeni podatki prebrati s fotografije. 
Veliko lažje je pod Fotografijo imeli tekst, ki ti raz- 
loži njeno vsebino. Upam. da bodo v mariborskem 
arhivu nadaljevali s takšnim delom. Na ta način 
bodo »posebno« arhivsko gradivo pokazali javnosti 
in s tem dvignili nivo arhivistike, ki ga (roko na sr- 
ce), večina še vedno ne ceni tako kot bi ga morala. 
Seveda naj se takemu delu pridružijo drugi arhivi. 

Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih 
imen, Partizanska knjiga Ljubljana, Ljubljana 
1989, 260 sirani (Sašo Radovanovič) 

Zgodovina uličnih imen za katero izmed sloven- 
skih mest do sedaj še ni bila nikoli celovito obdela- 
na. Vzrokov za to je vsekakor več, najpomembnejši 
pa je, da zahteva tako delo. poleg dobrega poznava- 
nja zgodovine mesta, veliko časa pri iskanju podat- 
kov iz arhivskega gradiva. 

Avtor s svojim delom razkriva poleg etnološke 
zgodovine Ljubljane tudi svojevrsten zgodovinski 
razvoj mesta. Temeljit je prikaz, kako so se poraja- 
la ulična imena ter kdo, kdaj in zakaj so jih spremi- 
njali. 

Vlado Valenčič je razdelil delo na poglavja, ki 
kot celota obravnavajo posamezno obdobje na 
podlagi ohranjenih arhivskih virov in literature. Za 
najstarejšo dobo je ohranjenega najmanj arhivskega 
gradiva, razen tega pa so ulična poimenovanja red- 
ka, ker so ulice in posamezni deli mesta zaradi 
majhnosti dobivali imena po namembnosti ali kak- 
šni drugi značilnosti. Ob koncu I 8. stoletja se z ru- 
šenjem mestnega obzidja prične razvoj in širjenje 
mesta, s tem pa se pojavijo tudi prvi problemi ob 
poimenovanju ulic in številčenju hiš. 

V 19. stoletju so s prehodom na uradno poime- 
novanje ulic postopoma prekinili prakso ljudskega 
poimenovanja ulic. Izginjali pričnejo nekatera sta- 
ra zgodovinska imena, ki jih vsakokratna birokra- 
cija nadomešča z novimi, v določenem trenutku 
poulično ali kako drugače aktualnimi imeni. 

V knjigi je podan izredno zanimiv in dosedaj 
malo znan opis borbe za slovenske ulične napise v 
času slovenskega narodnega prebujanja po letu 
1X48 in še posebej konec 19. stoletja. Hkrati je to 
čas, ko je bilo potrebno zaradi hitre rasti mesta 
uvesti nov sistem poimenovanja ulic in hišnega šte- 
vilčenja. Zadnja četrtina 19. stoletja pomeni pre- 
hod od vaškega številčenja hiš na mestno številče- 
nje po posameznih ulicah, /e takrat je prevladova- 
lo pravilo o upoštevanju in ohranjevanju starih ob- 
stoječih in med ljudmi uveljavljenih imen ulic. ob 
lem pa je prešlo odločanje o poimenovanju ulic v 
roke raznih mestnih oziroma občinskih komisij. 

/a dvajseto stoletje je ohranjenih več virov, ki 
pričajo o poimenovanju in preimenovanju ulic. Po 
letu 1918 je bilo izvedeno toliko poimenovanj in 
preimenovanj ulic. kot jih prej ni bilo v celotni 
zgodovini mesta. V tem času postane poimenova- 
nje ulic sestavni del politike, saj je v skladu s svoji- 
mi političnimi cilji poimenovala in preimenovala 
ulice vsepoprek. 

Avtor nam dobro prikaže, kako so po letu 1918 
spremenili politično »neprimerna« avstrijska ime- 
na v slovenska in jugoslovanska, nato leto 1941, ko 
so podobno storili Italijani s slovenskimi in jugo- 
slovanskimi, 1er na koncu po drugi svetovni vojni, 
ko so odstranili ne le politično »neprimerna«, tem- 
več tudi razredno »neprimerna« imena. V tem času 
je mesto izgubilo precej starih zgodovinskih po- 
imenovanj ulic in trgov. 

Z izginjanjem starih uličnih imen izginja tudi ve- 
denje meščanov o zgodovini lastnega mesta. Upa- 
mo lahko le. da bo ta knjiga ne le obudila zanima- 
nje Ljubljančanov za zgodovino lastnega mesta, 
ampak tudi preprečila vandalski odnos oblasti do 
tega dela slovenske zgodovine. Hkrati pa upamo, 
tla bo spodbudila zgodovinarje v drugih slovenskih 
mestih m trgih, da se bodo lotili tega izredno ob- 
sežnega in hkrati pomembnega dela za mestno in s 
lem ludi slovensko zgodovinopisje. 
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DVE DOMOVINI, Razprave o ¡zseljenstvu, Znan- 
stvenoraziskovalni couler Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izse- 
Ijenstvo, Ljubljana 1990, 1,415 str. (Metka Com- 
bač) 

Že nekaj časa je dozorevala misel o zborniku, v 
katerem bi bili zbrani članki in razprave, name- 
njeni izključno vprašanjem slovenskega izseljen- 
stva. Tako je Inštitut za slovensko izseljenstvo ob 
pomoči zunanjih sodelavcev pripravil zbornik, ki 
naj bi bil znanstvena vez. kot pravi v uvodu glavni 
urednik Andrej Vovko. »ki bo družila tako sloven- 
ske ustanove in posameznike, ki se v matični do- 
movini in v tujini ukvarjajo s slovenskim izseljcn- 
stvom. kol tudi tuje znanstvenike in institucije, ki 
proučujejo omenjena vprašanja.« Zbornik sesta- 
vljajo rubrike Razprave in članki, kar 22 jih je v 
prvi številki. Ocene publikacij, ki obravnavajo iz- 
seljenstvo in bibiliografija delavcev Inštituta s po- 
dročja preučevanja slovenskega izseljenstva. Zc 
vsebina prve številke zbornika nam je dokaz, da so 
k sodelovanju pritegnili strokovnjake različnih ved. 
ki se ukvarjajo s problematiko izseljenstva. Pri- 
spevki in razprave, nekateri zelo obširni, drugi 
manj. osvetljujejo to kompleksno problematiko iz 
mnogih zornih kotov. 

Z idejo o nastanku Inštituta in njegovo program- 
sko zasnovo nas v uvodnem delu seznani Breda (e- 
bülj-Sajko. Prvi začetki organiziranega zbiranja 
gradiva o slovenskih izseljencih sodijo v šestdeseta 
leta, ko seje gradivo zbiralo in delno obdelovalo v 
teh sekcijah Studijskega centra za zgodovino slo- 
venskega izseljenstva pri SAZU in sicer: arhivskega 
pod vodstvom lime Umek, bibliografskega, ki gaje 
vodil Janez Logar in statističnega pod vodstvom 
Zivka Šifrerja. V letu 1983 je inštitut že postal os- 
rednji slovenski dokumentacijski center za zbiranje 
arhivskega gradiva o slovenskih izseljencih. Po- 
membna je tudi programska zasnova inštituta, ki se- 
je odločil med drugim, izdelati centralno kartoteko 
vseh znanstvenih in drugih ustanov v Jugoslaviji in 
po svetu, ki hranijo arhivsko gradivo slovenskih iz- 
seljencev. Avtorica je v članku predstavila tudi de- 
lavce inštituta in dolgoročni program, katerega os- 
novni cilj je interdisciplinarno prikazati zgodovino 
slovenskega izseljenstva od začetkov dalje. Lerdo 
Gestrin je podal sliko izseljevanje Slovencev v 
srednjem veku v Italijo. Opozoril je na to, kako je 
izseljevanje potekalo, kakšni so bili vzroki in na 
asimilacijo, ki je sledila po naselitvi. Obširna raz- 
prava Vlada Valenčiča o izseljevanju Slovencev v 
tujino obravnava 19. in 20. stoletje do druge sve- 
tovne vojne. Valenčič je na podlagi statističnih po- 
datkov sledil preseljevanju Slovencev v tujino. Loči 
migracijo znotraj monarhije, to študijo je objavil že 
v Zgodovinskem časopisu, 44/1, tokrat pa je osve- 
tlil vzroke in množičnost preseljevanja zunaj meja 
avstroogrske monarhije oziroma stare Jugoslavije, 
Zanimiv pojav v prejšnjem stoletju, precej razširjen 
v ZDA, so bile utopične naselbine in ena takšnih 
kolonij je delovala, resda kratek čas. tudi med Slo- 
venci v Kaliforniji. Poizkus predstavitve te koloni- 

je, njenega duhovnega vodje Petra Josipa Jerama. 
kakor tudi vzroke hitrega propada, je podala etno- 
loginja Polonca Cesar-Nedzbala. Vloga družb v 
kompleksni izseljenski problematiki je obdelana v 
dveh razpravah. Bogdan Kolar opiše Družbo sv. 
Rafaela in njeno ljubljansko podružnico, ki je skr- 
bela za izseljence, Andrej Vovko pa Družbo sv. 
Mohorja, kije delovala v ZDA do leta 1900 in odi- 
grala pomembno vlogo kot kulturna in jezikovna 
vez z domovino. Historial o ideji in gradnji Sloven- 
skega Narodnega doma na St. Claim v Clcvelandu 
sta pripravila Matjaž Klemenčič in Darja Lmcršič. 
Majda Kodrič iz Trsta se ukvarja s problematiko 
druge generacije priseljenslva v ZDA. analizira pa 
nekaj temeljnih publikacij ameriških raziskovalcev 
o tej problematiki, in sicer v okviru raznih disci- 
plin, kot npr. psihologija, zgodovinopisje, sociolin- 
gvistika, etnologija. Marjan Drnovšek je v razpravi 
obravnaval delo Toma Brejca med slovenskimi iz- 
seljenci v Franciji v letih 1936-39. Tomo Brejc je 
deloval kot partijski inštruktor, urejal pa je tudi 
(¡las izseljencev. Rado L. Lenček je pripadnik po- 
vojne generacije slovenskih izseljencev, ki na pod- 
lagi lastnih izkušenj razmišlja o vprašanju asimila- 
cije ter opozarja na to. da je njegovo doživljanje 
Amerike drugačno od doživljanja priseljencev, ki 
so prišli pred drugo svetovno vojno. Sledi prispe- 
vek avtorice Irene Birsa o slovenskih radijskih od- 
dajah v Avstraliji. O avtobiografijah slovenskih 
Američanov razmišlja Jerneja Petrič. Nato sta na 
vrsti dva članka o Luisu Adamiču. Janja Žitnik je 
skušala odkrili vzroke, ki so za osemnajst let po- 
daljšali izdajo slovenske objave Orla in korenin. 
Jerneja Petrič paje spregovorila o Adamiču pisate- 
lju (Adamič-pisatelj, da ali ne?). Nato trije članki 
govore o literarnem ustvarjanju slovenskih iz- 
seljencev, in sicer o Vinku Žitniku, napisala jo je 
Janja Žitnik, o Bertu Pribacu. sestavila gaje Barba- 
ra Suša 1er o Ivanu Dolencu in Johnu Kriznancu. 
ki gaje napisal Mirko Jurak. Ingrid Slavec nas sez- 
nanja z delom Znanstvenega inštituta Filozofske 
fakultete v Ljubljani, kjer je v osemdesetih letih te- 
kel raziskovalni projekt Slovensko izseljenstvo in 
kultura. Vanj so se poleg etnologov vključili tudi 
geografi, germanisti, umetnostni zgodovinarji in 
muzikologi. Novi pristopi razumevanja medkul- 
turnih in medetničnih razmer so jih pripeljali do 
novih zanimivih rezultatov. Sociološka teoretična 
izhodišča raziskovanja mednarodnih migracij, kot 
jih podaja Peter Klinar. imajo osnovo v skupnem 
slovenskem kulturnem prostoru, ki temelji na so- 
delovanju med različnimi kategorijami Slovencev 
doma in v zamejstvu ter meti slovenskimi izseljenci 
in njihovimi potomci. 

Objavljena je tudi študija psihiatra Jurija Zalo- 
karja o duševnih posledicah imigracije. Nadalje se 
seznanimo s Slovenskim kulturnim društvom Si- 
mon Gregorčič iz Toronta, ki je bilo ustanovljeno 
lela 1959, avtorica članka je Milica Trebše-Štoifa. 

Inštitut za slovensko izseljenstvo pa posveča vso 
pozornost, kot smo že uvodoma navedli, zbiranju 
arhivsko-dokumentacijskih virov. Poleg gradiva, ki 
ga li ranijo sami, se seznanjajo in evidentirajo gradi- 
vo, ki se nahaja v sorodnih ustanovah, tako doma 
kot v tujini, lina lakih ustanov za proučevanje pro- 
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blematike izseljenstva je 1965 ustanovljeni Razi- 
skovalni center za zgodovino priseljevanja Univer- 
ze Minnesota. Andrej Vovkoje predstavil v zborni- 
ku Slovensko ameriško zbirko virov, ki so mu jo 
med drugim posredovali iz eentra. Rokopisni viri, 
ki jih hranijo v omenjeni zbirki, so razdeljeni v šliri 
osnovne skupine: gradivo društev, ž.upanij. časopi- 
sov in posameznikov, opremljeni so z angleškim in 
slovenskim naslovom in osnovnimi podatki o gra- 
divu (čas, tekoči metri, kratka predstavitev društva 
oziroma posameznika, oznaka vsebine, jezik vira 
in stopnja urejenosti), (enter ima preko 600 zbirk 
rokopisnih virov, preko 650 časopisov in 3000 re- 
vij, zbira pa tutli literaturo o slovenski in jugoslo- 
vanski izseljenski tematiki. Čeprav avtor z obžalo- 
vanjem ugotavlja, »daje za večino med nami to bo- 
gastvo podatkov za ocean predaleč«, pa je vendarle 
opravljeno pomembno delo, evidentirano je gradi- 
vo in navezano sodelovanje z ugledno ustanovo. 

Poleg dveh ocen in pregleda bibliografije je obja- 
vljen tudi nekrolog Rada L. Leneka, posvečen 
znanstveniku Johnu I'. Nillsenu (Janezu Šešku). 

Zbornik župnije sv. Janeza KrsOiika v Ljutomeru, 
Ljutomer 1990, 148 strani (Slavica Tovšak) 

Ob 300. obletnici dograditve ljutomerke župnij- 
ske cerkev je v začetku septembra izšel zbornik, ki 
sta ga izdala Župnijski urad Ljutomer in Pokrajin- 
ski arhiv Maribor. Poleg uvodnih besed župnika 
Izidorja Velcberija, ki med drugim pravi: »Lep je ta 
svet. Posebno ta košček slovenske dežele, kjer leži 
Ljutomer s svojo okolico, osreči človeka in ga na- 
polni z. radostjo«, je v zborniku, ki obsega 148 stra- 
ni petnajst prispevkov, ki jih je napisalo deset av- 
torjev. 

Dr. Jože Mlinaric, arhivski svetovalec v Pokra- 
jinskem arhivu Maribor in redni profesor na Peda- 
goški fakulteti v Mariboru, je na podlagi ohranje- 
nih listin vizitacijskih zapisnikov predstavil Ijuto- 
merko župnijo od njenih začetkov do konca LS. 
stoletja. Avtor ugotavlja, da se je trg Ljutomer raz- 
vil v pomembno gospodarsko, versko in politično 
središče na Murskem polju že v 13. stoletju. Svojo 
samostojno župnijo je dobil šele v 14. stoletju. 
Ugodni pogoji za gospodarski in kulturni razvoj 
trga in okolice so bili nekajkrat prekinjeni s turški- 
mi vpadi v 16. in 17. stoletju ter vpadi ogrskih 
krucev v začetku 18. stoletja. Omeniti velja, tla je 
reformacijsko gibanje v Ljutomeru in okolici zaži- 
velo le za kratek čas. Prav gotovo veliko poguma 
pa so Ljulomerčani zbrali v letih 1689-1690, ko so 
prizidali sedanje tri ladje ljutomerske cerkve. Ob 
koncu avtor ugotavlja, tla je ljutomerska župnija 
ostala nespremenjena skozi stoletja, vse do leta 
1935, ko so ustanovili župnijo v ("ezanjevcih. 

Miroslav Novak, arhivist v Pokrajinskem arhivu 
Maribor, je predstavil javnosti malt) znano kroniko 
ljutomerske župnije z naslovom Liber Mcmorabi- 
lium Parochiae St. Joannis Luttenbergi, ki jo je za- 
čel pisali ljutomerski župnik Franc Šrol. V prispev- 
ku so nanizane le tiste zanimivosti, ki se nanašajo 

neposredno na trg in župnijo Ljutomer v 19. stole- 
tju. 

Mag. Ivan Rihtarič. asistent na Pedagoški fakul- 
teti v Mariboru, v svojem prispevku z naslovom 
Župnijski uradi in njihovi stiki z okrajnim sodiš- 
čem v Ljutomeru od 1900-1914 ugotavlja, da so 
prav župnijski uradi v svojem poslovanju s sodiš- 
čem najbolj dosledno uporabljali slovenski jezik v 
dopisih in s takimi dejanji zagotavljali uspešno 
obrambo slovenske nacionalne identitete v zadnjih 
letih avslro-ogrske monarhije. Sicer pa so doku- 
menti, najdeni na Okrajnem sodišču v Ljutomeru. 
v jezikovnem smislu pripadali tudi nemškemu, hr- 
vaško-srbskemu. madžarskemu in latinskemu jezi- 
ku. 

Kustos v Muzeju taborskega gibanja v Ljutome- 
ru Ione Ratiznojnik v prispevku Župnija Ljuto- 
mer 1918-1941 prikaže aktivnosti ljutomerskih du- 
hovnikov Josipa Ozmeca. Andreja Lovreea, Mi- 
haela Ferka in Matija Munda. ki so vsak po svoje 
oblikovali ljutomerski vsakdan v obdobju med obe- 
ma vojnama. 

Avtor nas seznanja s pomenom bratovščin in po- 
božnih družb, ki so po L svetovni vojni odigrale 
pomembno vlogo v razvoju krščanskega življenja v 
Ljutomeru. Prosvetno-kulturno dejavnost je poži- 
vila otvoritev Doma kulture 8. septembra 1925. 
Dve leti za tem sta bili v tem okviru dve pomem- 
bni manifestaciji: odkritje spominske plošče slavi- 
stu tir. Franu Miklošiču na rojstni hiši v Radomeš- 
čaku in proslave ob 15. obletnici Orla. Kontinuite- 
to kulturno-prosvetne dejavnosti je zadovoljevalo 
leta 1934 ustanovljeno društvo Ljudska čitalnica. 
Zanimiva je ugotovitev avtorja, da je prav tekmo- 
vanje med katoliškim prosvetnim društvom, ime- 
novanim Orel in državno organizacijo Sokol v času 
med obema vojnama rodilo najboljše proslave, 
koncerte, gledališke predstave. 

Dr. Tone Perene, redni profesor na Filozofski Fa- 
kulteti v Ljubljani in znanstveni svetnik na Inštitu- 
tu za novejšo zgodovino v Ljubljani, v prispevku z 
naslovom Pod nemško okupacijo razgrinja usodo 
slovenskega naroda v obdobju 1941-1945 skozi 
prizmo usod duhovnikov mariborske škofije. Ob 
tem pa seje avtor še posebej dotaknil položaja du- 
hovnikov v ljutomerski in okoliških župnijah ter 
seveda cerkvenega premoženja, ki je bilo zaplenje- 
no v korist utrjevanja nemštva. Avtor nas posebej 
seznanja z ustanovitvijo okrožnega poveljstva ver- 
manšaita in nacionalističnimi, nacionalpolitičnimi 
gospodarskimi ukrepi, ki so tako kol druga obmo- 
čja Spodnje Štajerske zajeli ludi Ljutomer. Po nje- 
govih ugotovitvah je bilo župnišče v Ljutomeru 
spremenjeno v urad okrožnega vodstva Nemške 
mladine; še huje je bilo v Veržeju, kjer je bilo žup- 
nišče spremenjeno v urad Krajevne skupine Štajer- 
ske domovinske zveze, salezijanski zavod v tabor 
ženske delovne službe, kapela pa v telovadnico. 
Analizo tega obdobja sklene avtor z ugotovitvijo, 
tla se je v Prlekiji vojna odražala kot boj proti oku- 
patorju in v njej ni bilo elementov revolucije in dr- 
žavljanske vojne. 

Arhivistka v Zgodovinskem arhivu Ptuj Nada 
Jurkovič v prispevku Ljutomerska župnija po letu 
1945 razgrinja usodo premoženja ljutomerske žup- 
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nije v povojnem obdobju ter prizadevanja ljuto- 
merskih duhovnikov Andreja Lovreea. Ludvika 
Duha in Izidorja Veleberija, da so kljub težkim 
gospodarskim razmeram uspeli uspešno reševati 
kulturno dediščino sakralnega pomena. S konkret- 
nimi podatki je avtorica razčlenila obseg cerkvenih 
posesti v posameznih katastrskih občinah in nas se- 
znanila z vzroki za njihovo zmanjševanje. Vzpo- 
redno s tem je tekla obnova cerkve, kapelic, mež- 
narije in kaplanije. Zanimivost predstavlja posveti- 
tev dveh zvonov v letu 1984, izmed katerih je bil 
eden posvečen Antonu Martinu Slomšku. 

Umetnostno pričevanje ljutomerske župnijske 
cerkve je naslov prispevka dr. Scrgeja Vrišerja, red- 
nega profesorja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
V njemu lastnem slogu nas vodi skozi umetnost 
ljutomerske cerkve, ki seje Ljutomerčani ne smejo 
sramovati, še več. avtor ugotavlja, da spada ljuto- 
merska cerkev k pomembnim spomenikom na Slo- 
venskem Štajerskem, ludi naključni obiskovalec 
lahko ob ogledovanju njenih lepot spozna vredno- 
te, ki jih je težko opisati z besedo. 

Višji predavatelj na Teološki fakulteti v Ljublja- 
ni z oddelkom v Mariboru dr. Ivan Stuhec je pri- 
pravil esej z naslovom Nekaj osebnih pogledov na 
vernost Prleka v ljutomerski župniji. Med drugim 
ga označuje kot človeka, ki rad debatira o veri in 
iskreno pove svoje mnenje in pomisleke. Avtor 
ugotavlja, da je danes razpad ideoloških predsod- 
kov prav gotovo opcija za skupne ustvarjalne na- 
pore na vseh ravneh našega življenja. Skupaj s tipi- 
ko prleškega človeka pa bi omenjena opcija lahko 
pomagala ustvarjali sproščeno in ustvarjalno du- 
hovno ozračje v ljutomerski župniji. 

Sakralna znamenja ljutomerske župnije nam 
predstavi Miroslav Novak v Prispevku h kroniki 
ljutomerske župnije pod naslovom Sakralna zna- 
menja. Na podlagi ustnih in ohranjenih pisnih vi- 
rov avtor ugotavlja vzroke nastanka te rail debatira 
o veri in iskreno pove svoje mnenje in pomisleke. 
Avtor ugotavlja, da je danes razpad ideoloških 
predsodkov prav gotovo opcija za skupne ustvarjal- 
ne napore na vseh ravneh našega življenja. Skupaj s 
ti piko prleškega človeka pa bi omenjena opcija 
lahko pomagala ustvarjati sproščeno in ustvarjalno 
duhovno ozračje v ljutomerski župniji. 

Sakralna znamenja ljutomerske župnije nam 
predstavi Miroslav Novak v Prispevku h kroniki 
ljutomerske župnije pod naslovom Sakralna zna- 
menja. Na podlagi ustnih in ohranjenih pisnih vi- 
rov avtor ugotavlja vzroke nastanka teh znamenj in 
seveda njihov pomen za kraje, kjer znamenja stoji- 
jo. Avtor ocenjuje sakralna znamenja po umet- 
nostnozgodovinski ter religiozno-pastoralni plati. 
Najpomembnejši med njimi, cerkvi sv. Ane na 
Podgradju, sledijo vaške kapele z zvoniki in ureje- 
nim zvonjenjem na Cvenu, v Stročji vasi, na Moli. 
v Pristavi. Presiki, Noršincih, Babincih, na Spod- 
njem in /gornjem Krapju 1er Kolaričeva kapela v 
Radomeščaku. K tej skupini priključuje tudi ITičc- 
vo kapelo v Kamenščaku. ki pa nima zvonika in 
urejenega zvonjenja. V drugi skupini je pisec na za- 
nimiv način predstavil sakralna znamenja, ki jih 
razen umetniško-sakralne vrednosti odlikuje tudi 
historični   moment.  To so  kapele  v  Radomcrju, 

(iresovščaku na Starem trgu v Ljutomeru, Žižkova 
kapela na Kamenščaku, /ibratova kapela na Moti, 
Marijin kip na (¡lavnem trgu. Pečnikov križ v Lju- 
tomeru, kužno znamenje v Ljutomeru ter kipa sv. 
Janeza Nepomuka v Ljutomeru in v Noršincih. 

Zbornik ljutomerske župnije vsebuje tudi nekaj 
krajših prispevkov, ki so združeni pod skupnim na- 
slovom Priloge. V okviru tega sklopa nam Anton 
Ožinger, arhivist škofijskega oddelka Pokrajinskega 
arhiva Maribor, podaja zelo koristne informacije o 
arhivskem gradivu ljutomerske župnije, ki ga hra- 
nijo župnijski arhiv v Ljutomeru, matični urad 
Ljutomer. Arhiv Republike Slovenije in arhiv Re- 
publiškega sekretariata za notranje zadeve v Lju- 
bljani. 

Na podlagi službene kartoteke je Miroslav No- 
vak pripravil portrete ljutomerskih duhovnikov 
Andreja Lovreea, Jožeta Buta, Ludvika Duha in 
Izidorja Veleberija. poleg tega pa še vrsto kaplanov 
od leta 1940 do 1990 in cerkveno statistiko za naj- 
novejšo dobo ( 1958-1989). 

Tone Ratiznojnik je predstavil vrsto ljutomer- 
skih kaplanov od Ieta'l9l7 do 1940. 

Kratek zapis o Križniških sestrah v Ljutomeru je 
sestavil Izidor Veleberi. V prispevku najdemo tudi 
imena križniških sester, ki so delovale v Ljutome- 
ru. Le-te so kot bolniške sestre delovale do leta 
1948 v Ormožu, se posvečale ostarelim v domu 
Muretinci in v Metliki, lela 1961 pa so kupile hišo 
v Ljutomeru. Še danes opravljajo svoje poslanstvo 
v najrazličnejših oblikah našega vsakdanjika. 

Izčrpne statistične podatke za starejše obdobje je 
na koncu zbornika objavil dr. Jože Mlinaric. 

Platnice publikacije je domiselno oblikoval arhi- 
tekt Peter Požauko, reprodukcije slikovnega mate- 
riala in fotografije pa so delo Ljutomerčanke Mari- 
je Tivador in Mariborčana Ivana Leskovška. Tek- 
ste, pripravljene v digitalni obliki, je postavilo in 
oblikovalo podjetje Mikronet iz Ljubljane. V na- 
kladi 1200 izvodov je zbornik natisnilo podjetje Pi- 
rom iz Ljubljane. 

Kot je v spremni besedi zapisal mag. Peter P. 
Klasinc, je izdana publikacija primerno izhodišče 
za pripravo širše zastavljenega ljutomerskega zbor- 
nika, o katerem bi kazalo začeti razmišljati in se 
prej ali slej zanj odločiti. 

Diplomatski dokumenti - pomemben vir /a študije o 
Balkanu 
(Les documents diplomatiques: importante source 
des etudes balkaniques) (Nada Kobal) 

»Publicazioni degli archivi di Stato«, kijih izda- 
ja italijansko ministrstvo za kulturne in ambiental- 
ne dobrine, so v svojem 9. zvezku (Rim 1988) obja- 
vili celotno gradivo znanstvene konference v 
Miinchnu od 4. do 6. maja 1986, kije bila posveče- 
na uporabi diplomatskih dokumentov za zgodovi- 
no Balkana. Raziskovalci iz neposredno ali posred- 
no zainteresiranih držav (Albanija, Avstrija, Bolga- 
rija, Cehoslovaška, Francija, (¡rčija, Jugoslavija, 
Nemčija, Nizozemska, Sovjetska zveza pa tudi iz 
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Združenih držav Amerike) so se /brali v okviru 
mednarodnega centra za informacije o fondih za 
zgodovino Balkana in Sredozemlja (CIBAL). Ude- 
leženci konference so razdelili njen program v tri 
srečanja. V prvem, ki so mu predsedovali K. Ol- 
denhage, K. Nehring in N. Todorov, seje zvrstilo 
sedem referatov: trije iz. Nemčije, eden iz Združe- 
nih držav in dva iz Italije. 

Drugemu srečanju sta predsedovala S. Welandcr 
in •. Puto, Poslušali so prav tako 7 referatov: eden 
je bil iz Sovjetske zveze, eden iz Albanije, dva iz 
Jugoslavije, po eden iz. Grčije, Avstrije in Madžar- 
ske. 

Tretjemu srečanju sla predsedovala K. Košev in 
N. Smirnova: v šestih referatih so poročali Bolgari 
in Grki po dvakrat, po enkrat pa Cehoslovaki in 
Francozi. 

Obširneje bomo pregledali oba referata iz Jugo- 
slavije. Živko AVRAMOVSKI z Inštituta za med- 
narodne odnose v Beogradu je govoril o »pomenu 
britanskih diplomatskih dokumentov za zgodovino 
balkanskih dežel med obema vojnama« (L'impor- 
tance des matériaux diplomatiques brilaniques 
pour • historie des pays balkaniques d'entre - deux 
- guerres). 

Avtor najprej ugotavlja, ila imajo zgodovinarji 
ob pisanju zgodovine balkanskih dežel med obema 
vojnama obilo problemov pri uporabi diplomat- 
skih dokumentov. V posameznih državah sploh ni 
mogoče priti do takšnih dokumentov. V Jugoslaviji 
je gradivo domačim in tujim raziskovalcem sicer 
bolj dostopno. Zal paje bila večina diplomatskega 
arhiva, ki ga hrani politični oddelek Sekretariata za 
zunanje zadeve ob nemškem napadu na Jugoslavijo 
(I. 1941) uničena. Nekaj gradiva pa so odnesli s se- 
boj ministri in druge visoke osebnosti. Uničeni so 
tudi vsi fondi diplomatskih misij v različnih drža- 
vah, razen tistih iz Londona, Pariza. Ankare. Aten 
in Bukarešte (zadnji še ni urejen). 

Raziskovalci pa lahko najdejo zelo bogato gradi- 
vo v diplomatskih arhivih v Veliki Britaniji, Ne- 
mčiji, Italiji in Franciji. Nekaj časa je bilo dostop- 
no tudi arhivsko gradivo v Cehoslovaški, ki pa je 
bilo (v tistem obdobju) nedosegljivo za raziskovalce 
iz. nekaterih držav. 

Navedene države so imele med obema vojnama 
pomembne gospodarske in politične interese na 
Balkanu. Prav zato je gradivo britanskega diplo- 
matskega arhiva, ki ga Inani Public Record Office 
V Londonu, izjemnega pomena tudi za to področje. 
Raziskovalci lahko uporabljajo prav vse vrste do- 
kumentov, razen tistih posebne zaupnosti, ki jih 
označujejo z »green papéis«. Raziskovalci pa ima- 
jo za te zaupne dokumente na razpolago »Index of 
green papéis«. 

Za ostale dokumente, ki pa so dostopni, obstoja- 
jo ustrezni vodiči (class lists). 

Angleška diplomacija, ki je zastopala na tem po- 
dročju interese velesile, je bila zelo dobro organizi- 
rana. Diplomati so gojili dobre osebne stike z raz- 
nimi osebnostmi, vštevši tudi šefe držav, kraljeve 
uradnike in predsednike vlad. 

Kol primer navaja avtor slike angleškega posla- 
nika z Ahmedom Bey /ognjem vse do njegovega 
pobega v Jugoslavijo junija  1924 in še potem. V 

dneh revolucionarne ofenzive pod vodstvom škofa 
Pan Nolija je poslanik prisostvoval sejam kabineta 
in dajal nasvete, član diplomatske misije Parr pa se 
je pogajal z vstajniki v Skadru. 

Avtor kot poseben primer navaja odnose britan- 
skega veleposlanika Sira Ron a Ida H. Campbella v 
Beogradu s princem Pavlom. Veleposlanik je imel 
vedno prost vstop k princu, princ pa gaje prosil za 
nasvete. Princ Pavel mu je ponudil kopije odgovo- 
rov tujih poslanikov in tudi lastne dokumente. Ve- 
čino teh dokumentov najdemo danes samo še v Pu- 
blic Record Officii (PO 371). 

Diplomatski dokumenti pa so shranjeni tudi v 
fondih Cabinett Offica. 

Za obdobje 1919-1923 je mogoče najti diplomat- 
ske dokumente tudi v Private Office Papers držav- 
nega sekretarja za zunanje zadeve. 

Avtor posveča pozornost zgolj FO 371. Telegra- 
mi, poročila in navodila Foreign Offica so razvrš- 
čeni po posameznih deželah. Dokumenti v posa- 
meznih fasciklih obravnavajo zunanjo in notranjo 
politiko, ekonomska in finančna vprašanja, posa- 
mezne pomembne osebnosti, upoštevaje časovno 
ureditev gradiva. 

Splošni podatki o balkanskih deželah sii v tem 
fondu zbrani posebej pod naslovom »General«. To 
so poročila vseh britanskih misij na Balkanu. 
Obravnavajo pomembne teme oil npr. balkanske 
zveze do britanske politike na tem področju, ven- 
dar upoštevaje vsako deželo posebej. Nekatere od 
teh poročil so razmnožili za interno uporabo. Tak- 
šni so še posebej zbrani v Confidential Print FO 
421 (do I. 1933) in FO 434 (od I. 1934 naprej). 

Višjo stopnjo obravnave predstavljajo v tem ar- 
hivu opomniki (mémoires) zunanjega ministrstva o 
najvažnejših vprašanjih. Enake vrednosti so tudi 
letna poročila britanskih misij v inozemstvu. Poro- 
čila imajo uvodni del, sledijo podatki o notranji 
politiki obravnavane dežele. V tretjem delu prika- 
zujejo ekonomsko in finančno situacijo, četrti del 
pa je posvečen vojaškim zadevam, od vojaškega 
proračuna do opisa in ocene vodilnih vojaških 
osebnosti. 

Avtor na koncu poudarja izreden pomen in 
vrednost britanskih dokumentov za zgodovino na 
Balkanu, tako zaradi obsežnosti arhivskega gradiva 
kot tudi zaradi kritičnega odnosa predstavnikov ve- 
like sile in tradicionalne parlamentarne demokra- 
cije do konkretnih razmer na Balkanu. 

Drugi referent iz Jugoslavije je bil Dušan Lukač 
z Inštituta za balkanska vprašanja (Beograd): Di- 
plomatsko gradivo v jugoslovanskih arhivih za zgo- 
dovino balkanskih narodov do leta 1945 (Diploma- 
tenmaterial in den Archiven in Jugoslawien über 
die Geschichte der Balkanvölker bis 1945). 

Avtor najprej ugotavlja, daje arhivsko gradivo te 
vrste v Jugoslaviji, upoštevaje vojne in druge nepri- 
like, zelo skromno. Gradivo je tudi raztreseno na 
mnogih mestih, delno paje še v posesti držav, ki so 
skozi zgodovino upravljale s posameznimi deli se- 
danjega jugoslovanskega ozemlja. 

Po kratkem zgodovinskem pregledu začenja refe- 
rent z arhivom zunanjega ministrstva Kraljevine 
Jugoslavije. Ta arhiv je bil skupaj z dokumenti 
Kraljevine Srbije med vojno praktično uničen, po 
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posameznih fondih med 10 in 90 %. Avtor poroča 
0 urejenosti ohranjenega arhiva, pri čemer obsega 
njegov prvi del obdobje od 1862 do 1918. Del izgu- 
bljenega diplomatskega arhiva iz tega obdobja del- 
no nadomeščajo arhivi diplomatskih predstavni- 
štev Kraljevine Srbije v posameznih deželah. 

Diplomatski arhiv za obdobje 1918-1945 paje še 
bolj poškodovan ¡n pokraden. Avtor spet navaja 
podrobnejše količinske podatke vendarle ohranje- 
nega gradiva. Podobno kot pri prejšnjem obdobju 
je nekaj gradiva ohranjenega tudi v fondih jugoslo- 
vanskih diplomatskih predstavništev, pri čemer so 
fondi spet ocenjeni količinsko. 

Določen pomen pripisuje avtor tudi ohranjene- 
mu fondu tiskovnega oddelka Ministrstva za zuna- 
nje zadeve (M I P) v Beogradu, kjer bi med časopis- 
nimi izrezki iz tistega časa našli pomembne podat- 
ke. 

Fragmentarno so ohranjeni arhivi mednarodne 
aktivnosti Kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev, 
odnosno Jugoslavije po prvi svetovni vojni, tako v 
zvezi z. mirovno konferenco kot. za primer, v zvezi 
z atentatom v Marseillu in z njim povezanimi sod- 
nimi procesi. 

Avtor omenja tudi družinske in osebne fonde, ki 
so lahko pomembni za balkansko zgodovino, spet s 
količinskimi podatki, med temi, za primer, šest za- 
vojev, ki se nanašajo na Nikolo Palica. 

Za zaključek avtor poudarja vrednost arhivov 
Črne gore na Cetinju. omenja arhiv Dubrovniške 
republike, arhiv, ki je povezan z Makedonijo in 
zgodovinski arhiv v Zadru ter arhiv republike 
Mljet. Omenja tudi arhiv Vojvodine 1er Bosne in 
Hercegovine, spet s količinskimi navedbami posa- 
meznih fondov, /a Slovenijo ni navedel nobenega 
podatka. 

V nadaljevanju bomo podali kratek pregled osta- 
lih referatov, ki pa dajejo preglede arhivskega gra- 
diva, pomembnega za zgodovino Balkana, iz zgod- 
njih obdobij, za različne dežele in države tega ob- 
močja in le zelo malo v povezavi z Jugoslavijo ali 
celo Slovenijo. 

Tako Jean-Pierre Babelon poroča, tla je mogoče 
najti diplomatske dokumente, ki zadevajo zgodovi- 
no Balkana in vzhodnega Sredozemlja, v nacional- 
nih arhivih Francije, razdeljene v dveh podserijah: 
prva zajema konzularno korespondenco, druga 
spomine in dokumente ali bolje, zakonodajno in tr- 
govsko dokumentacijo, ki sojo zbirali v konzular- 
nih uradih. 

Hermann Joseph Buslcy govori o virih za zgo- 
dovino balkanskih dežel v Bavarskem državnem 
arhivu (BAYHSTA). Vire deli v dokumente za ob- 
dobje od 16. do 18. stoletja in v dokumente za 19. 
in 20. stoletje. V prvem obdobju najdemo med dru- 
gim tudi dokumente za Hrvatsko in Kranjsko za 
čas 1597-1609. /a drugo obdobje so posebej nave- 
dene arhivalije v zvezi z balkanskimi vojnami 
(1912/13). 

Paola CARUCC1 je obširno poročala o italijan- 
skih diplomatskih virih, nanašajočih se na Balkan, 
za časa restavracije Italije (1815-1861 ). (iovorila je 
o težavah, kako ustvariti enotno sliko diplomatskih 
fondov, ker so ti dokumenti, ki se nanašajo na bal- 
kanske dežele, preveč razdrobljeni po mnogih in- 

stitucijah v italijanskih provincah. Najvažnejši ita- 
lijanski viri tega obdobja so tisti, ki so nastali za 
časa Kraljestva Sardinije in so se hranili v držav- 
nem arhivu v Torinu. Po združitvi Italije so bili ar- 
hivi preneseni v Rim in se hranijo v zgodovinskem 
diplomatskem arhivu pri ministrstvu za zunanje 
zadeve. V Torinu pa so še vedno ostali dokumenti, 
relevantni tudi za Balkan, v arhivu Kraljeve hiše 
oz. kraljevskega (savojskega) dvora. 

Milton O. GUSTAFSON je govoril o diplomat- 
skih dokumentih Združenih držav Amerike, pove- 
zanih z balkansko zgodovino. Gradivo je sicer raz- 
pršeno po mnogih univerzitetnih knjižnicah, zgo- 
dovinskih društvih in drugod. Kljub temu sta še 
vedno najvažnejša Nacionalni arhiv in pa Records 
Administration, kjer se zbira gradivo federalne vla- 
de. Zatem je podal podroben pregled diplomatskih 
dokumentov v Nacionalnem arhivu. Prvo skupino 
bi našli v Central lile Records, tako dokumente 
starejšega datuma kol tudi dokumente, važne za 
novejšo zgodovino. Območju današnje Jugoslavije 
je posvečenih kar nekaj fondov tako 860 h za ob- 
dobje 1910-1929 in 1930-1944. Enako je mogoče 
najti odgovarjajoče dokumente tudi v Foreign Ser- 
vice Post Piles, ki zbira poročila ameriških pred- 
stavništev v tujini (tudi za Jugoslavijo: diplomatska 
pošta 1882-1939 in 1946-1954: konzularna pošta 
iz. Beograda in Zagreba). Decentralized or Special 
l'i les vsebujejo posamezna poročila širšega pome- 
na, med temi. za primer, poročilo »Vloga komu- 
nizma na Balkanu«. September I 1.1944.79 strani. 
Avtorje opozoril tudi na publikacije, kijih Ameri- 
čani izdajajo na podlagi navedenih arhivskih virov. 

Konstantin KOSPV je podal zgodovinski pre- 
gled o borbi za nacionalno osvoboditev narodov 
izpod otomanske oblasti, kot jih prikazujejo nem- 
ški in ruski diplomatski dokumenti. 

Stefan MALFERje v svojem referatu obravnaval 
diplomatske akte in cerkveno zgodovino v Avstriji 
in na Balkanu za obdobje 1848-1918. 

Bolgar Krasijo MANČHV razdeli bolgarske 
dokumente za obdobje 1919-1939 po izvirnosti v 
pet skupin, po vsebini pa v dve: v dokumente, ki 
vsebujejo mednarodne odnose na Balkanu in v 
Evropi, in v dokumente, ki vsebujejo informacije o 
političnem razvoju različnih dežel. 

Lorenzo MAÑNINO je predstavil italijanske 
diplomatske vire od zedinjenja Italije do konca 
prve svetovne vojne (1861-1918). Enako kot prej 
Paola Canicci je tudi ta avtor v dodatku v podrob- 
nostih podal arhivske vire, objavljene vire 1er 
ustrezno bibliografijo, ki pa ni specifično povezana 
samo z Balkanom. Tako je izhajala v reviji »Euro- 
pa Orientalis« od leta 1983 »Bibliografia italiana 
corrente sull' Europa orientale« z devetimi sekcija- 
mi, od katerih je pela Jugoslavija. 

Karl NEHRING je govoril o poročilih in sklep- 
nih pregledih nemških cesarskih poslanikov iz 
Carigrada, ki so vir za zgodovino južne Evrope v 
16. in 17. stoletju. 

Emil PALOTOS je poročal o avstrijskih diplo- 
matskih virih, pomembnih za politiko habsubrške 
monarhije do Balkana v drugi polovici 19. stoletja. 

Referenta iz Albanije Arben PUTO in Thoma 
MURZAKU   sla   govorila   o   sedanjem   slanju   v 
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albanskih arhivih. 
Ben .1. SLOT je podal važnost holandskih virov 

za balkansko zgodovino v 19. stoletju. Pri tem je 
poudaril dva vira, in sicer diplomatska poročila in 
tisk. 

Nina D. SMIRNOVA iz Sovjetske zveze je pod- 
črtala vrednost objavljanja diplomatskih dokumen- 
tov v SSSR. S tem je ošvrknila kritike, češ da so tu 
arhivski viri drugim raziskovalcem nedostopni. Po 
njenem mnenju pa je vendarle na razpolago kar 
precej publikacij dokumentov, povezanih z različ- 
nimi problemi in tudi z. različnimi obdobji. 

Constantin SVOLOPOULOS je govoril o fondu 
»Mémoires et documents« v arhivih francoskega 
ministrstva za zunanje zadeve kot viru za zgodovi- 
no otomanskega cesarstva in balkanskih ljudstev. 
Ta fond vsebuje 136 rokopisnih zvezkov, ki so 
uvrščeni pod rubriko »Turčija« in zajemajo obdob- 
je štirih stoletij. Poleg Grčije bi bilo mogoče najti v 
njem tudi množico podatkov za dežele na ozemlju 
današnje Jugoslavije. 

Referat, ki zadeva diplomatske dokumente Ce- 
hoslovaške, povezane z balkansko zgodovino, je 
podal Miroslav TEJCHMAN. V njem je poudaril 
najprej stoletno povezanost Cehov in Slovakov z 
narodi na Balkanu. Posebej zanimivi so seveda 
arhivski viri, ki se za to zgodovino najdejo v cen- 
tralnih arhivih v Pragi pa tudi drugod. Referent 
upravičeno poudarja številnost in zanimivost do- 
kumentov, zlasti za novejšo zgodovino. Posebnost 
bi bila tudi v deloma ohranjenem arhivu medvojne 
»Slovaške države«, v katerem so zbrana diplomat- 
ska poročila iz nekaterih balkanskih prestolnic. 
Tega hranijo v centralnem državnem arhivu v Bra- 
tislavi. 

Nekateri arhivi, na primer predsednišlva repu- 
blike, pa v tistem obdobju niso bili dostopna tujim 
raziskovalcem. 

Za zaključek predstavimo še poročilo Svena WE- 
LANDERJA o arhivih nekdanje Lige narodov, 
ustanovljene leta 1920, s sedežem v Ženevi. Tudi 
pri proučevanju zgodovine Balkana ne moremo 
mimo dokumentov, ki so se zbirali v tej mednarod- 
ni organizaciji. Vendar avtor skoraj ne govori o 
specifičnem problemu, marveč daje pregled gradi- 
va na splošno, po različnih dejavnostih Lige naro- 
dov. 

Razprava o nacionalnem vprašanju v K P.I lela 
1923, Dokumenti o oblikovanju federativnega 
nacionalnega programa KPJ, Ljubljana 1990, 
Partizanska knjiga, 435 strani (Marjeta Adamič) 

Zbornik dokumentov Razprava o nacionalnem 
vprašanju v RIM leta 1923 je druga knjiga iz edicije 
Virov za zgodovino Komunistične stranke na Slo- 
venskem, ki jo je začel izdajati Inštitut za zgodovi- 
no delavskega gibanja v Ljubljani, sedaj Inštitut za 
novejšo zgodovino. Prva knjiga te edicije z naslo- 
vom Viri za zgodovino Komunistične stranke na 
Slovenskem v letih 1919-1921 je izšla leta 1980 in 
so v njej objavljeni dokumenti iz obdobja legalnega 

delovanja KPS. V drugi knjigi iz te edicije, ki sojo 
pripravili mag. Jurij Perovšek, dr. Janko Prunk in 
dr. Janko Plctcrski, so znanstveno objavljeni doku- 
menti o spremenjenih in do tedaj veljavnih stališ- 
čih jugoslovanskih komunistov do nacionalnega 
vprašanja in oblikovanju federativnega nacionalne- 
ga programa, ki gaje po široki razpravi v drugi po- 
lovici leta 1923 sprejela Komunistična partija Ju- 
goslavije na svoji III. državni konferenci januarja 
1924 v Beogradu. 

Zahteva po nujnosti široke razprave o nacional- 
nem vprašanju v KPJ je bila postavljena na II. dr- 
žavni konferenci KPJ v maju 1923 na Dunaju. K 
razpravi so bili pozvani vsi člani partije, ki jih je 
zanimalo nacionalno vprašanje jugoslovanskih na- 
rodov in njihove medsebojne ureditve. Na osnovi 
temeljite teoretične proučitve tega vprašanja naj bi 
bila na prihodnji. III. državni konferenci KPJ, 
sprejeta resolucija o nacionalnem vprašanju v Ju- 
goslaviji. Komunistična partija Jugoslavije, ki je 
bila po obznani in zakonu o zaščiti države avgusta 
1921 potisnjena v ilegalo, in je od januarja 1923 
prikrito delovala v novoustanovljeni legalni delav- 
ski stranki - Neodvisni delavski stranki Jugoslavije. 
je javno razpravo o nacionalnem vprašanju pre- 
nesla v legalna glasila te stranke. Razprava je pote- 
kala od 31. maja do 30. decembra 1923 v central- 
nem glasilu NDS.I Radnik - Delavec, kije izhajalo 
v Beogradu, v pokrajinskih glasilih NDS.I Borbi, ki 
je izhajala v Zagrebu, in Glasu svobode, ki je izha- 
jala v Ljubljani ter v marksistični reviji Borba, ki je 
začela izhajati v Beogradu avgusta 1923. V njej je 
sodelovala in podala svoje poglede na rešitev na- 
cionalnega vprašanja cela vrsta jugoslovanskih ko- 
munistov, ki so predstavljali idejno in politično je- 
dro takratne KPJ, tako desnice kot levice. Pol leta 
trajajoča razprava je izzvenela v enega ¡zmed najo- 
strejših idejnoteoretskih in političnih spopadov 
med nosilci federalističnega na eni in centralistič- 
nega koncepta reševanja nacionalnega vprašanja na 
drugi strani. Prvega so zagovarjali predvsem komu- 
nisti iz Slovenije in Hrvaške 1er tudi nekateri iz Sr- 
bije (n.pr. T risa Karlerović. Moša Pijade, Raj ko Jo- 
vanovič in drugi), ki so rešitev nacionalnega vpra- 
šanja videli v nacionalni suverenosti jugoslovan- 
skih narodov in njihovi medsebojni povezanosti v 
federativni skupnosti. Drugega je predstavljala po- 
litično precej močna skupina iz srbskega dela v 
vodstvu KPJ (skupina okrog dr. Sime Markovića). 
ki je trdila, da je rešitev ustrezno rešena z uvedbo 
pokrajinskih avtonomij, državna ureditev pa naj 
ostane centralistična. 

Stališče slovenskih komunistov je bilo odločno 
izraženo že v politični resluciji pokrajinskega sveta 
KPJ za Slovenijo, sprejeti 22. julija 1923 v Ljublja- 
ni, dopolnil pa gaje v svojih člankih predvsem ta- 
krat vodilni slovenski marksist in komunist inž. 
Dragotin Gustinčič. Omenjena resolucija v drugi 
točki o nacionalnem vprašanju pravi: »Pri današ- 
njem položaju delavskih in kmečkih množic v ne- 
srbskih pokrajinah . . . je edino možno stališče, da 
zahtevamo široko federacijo. ... Mi moramo čisto 
konkretno zahtevati samostojnost Slovenije, Hrva- 
ške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne 
gore v okviru Podonavsko - Balkanske federacije. 
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... Mi tudi odklanjamo vse zgodovinske in držav- 
nopravne programe. Veliko Srbijo, Veliko Hrvaško 
itd., ker so v nasprotju z. nacionalnim principom.« 

Po končani razpravi, ki je odgovorila na vsa 
ključna vprašanja v zvezi z jugoslovanskim nacio- 
nalnim vprašanjem, je prevladalo napredno stališče 
levice, ki je tudi predlagala posebno resolucijo o 
nacionalnem vprašanju na III. državni konferenci 
KIM v Beogradu od I. do 4. januarja 1924. V njej je 
bilo poudarjeno, da država Srbov, Hrvatov in Slo- 
vencev ne more veljati za homogeno nacionalno 
državo z. nekaj nacionalnimi manjšinami, ampak 
za državo, v kateri vladajoči razred enega (srbske- 
ga) naroda zatira druge narode in da se mora KIM 
postaviti na stran zatiranih nesrbskih narodov, 
vsem narodom naj se prizna pravica do samoodloč- 
be, vključno s pravico do odcepitve, v vprašanju 
državne ureditve pa naj se narodi svobodno, ena- 
kopravno in prostovoljno odločijo za federativno 
državno zedinjenje. Vodstvo KIM je po sprejetju re- 
solucije organiziralo med svojim članstvom zaradi 
različnih mnenj o reševanju nacionalnega vpraša- 
nja referendum, ki je trajal mesec dni. Razen v Sr- 
biji, kjer je bilo kar 81 članov od vseh 84, ki so gla- 
sovali proti, je bila resolucija povsod soglasno spre- 
jeta. Poročilo o rezultatih tega referenduma v glasi- 
lu NDS.I Radniku - Delavcu je v zborniku objavlje- 
no kot sklepni dokument. 

V zborniku Razprava o nacionalnem vprašanju 
v KIM leta 1923 je objavljenih 53 dokumentov, 
med njimi je večina člankov in prispevkov, ki so 
bili objavljeni v glasilih NDS.I Radniku - Delavcu. 
Glasu svobode in Borbi ter marksistični reviji Bor- 
ba. Ostalo so resolucije posameznih organizacij 1er 
konferenc KIM in NDSJ (n.pr. Politična resolucija 
pokrajinskega sveta KP.I za Slovenijo z dne 22. ju- 
lija 1923, Resolucija o nacionalnem vprašanju 
sprejeta I.-4. januarja 1924 itd.) ter dve študiji o 
nacionalnem vprašanju dr. Sime Markoviča. ki sta 
bili v tem času objavljeni v samostojni knjižni obli- 
ki (Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma in 
Ustavno pitanje i radnička klasa Jugoslavije). Do- 
kumenti so razvrščeni po kronološkem redu. ali 
njihove objave v časopisih oz. knjigi in brošuri ali 
pa po datumih njihovega sprejema na sejah in kon- 
ferencah. Prispevki, ki so izhajali v nadaljevanjih, 
so seveda v zborniku objavljeni skupaj, kot en do- 
kument. Dokumenti so objavljeni v izvirnem jezi- 
ku, le cirilico je zamenjala latinica. Le en doku- 
ment, to je Politična resolucija Pokrajinskega svela 
KIM za Slovenijo, je preveden iz nemščine. Zborni- 
ku sta dodana seznama osebnih ter zemljepisnih in 
krajevnih imen. Posebno pa je treba poudariti, da 
so dokumenti opremljeni s številnimi in vsebinsko 
bogatimi opombami in pojasnili. Uvodna študija 
Dve koncepcije jugoslovanske države u shvatanji- 
ma jugoslovanskih komunista u debati 1923. godi- 
ne je delo beograjske zgodovinarke dr. Latinke Pe- 
ro vič. 

Objava zbornika dokumentov o oblikovanju na- 
cionalnopolitičnega programa KP.I v letu 1923 je 
skupaj s tehtno razpravo dr. Latinke Perovič pred- 
stavila slovenski javnosti tisti del jugoslovanske 
partijske zgodovine, ki je bil znan le ožjemu stro- 
kovnemu krogu, uradna partijska zgodovina pa o 

njem ni dosti govorila, saj je veljalo, daje nacional- 
no vprašanje v Jugoslaviji rešeno. Po skoraj sedem- 
desetih letih od nastanka leh dokumentov, pred- 
vsem pa od sprejetja tako revolucionarnega akta, 
kot je bila tedaj resolucija o nacionalnem vpraša- 
nju, je prebiranje le-teh z ozi rom na današnji polo- 
žaj v Jugoslaviji in odnose meti njenimi narodi, še 
toliko bolj zanimivo in aktualno. Najbrž tudi zalo 
ni bilo naključje, da seje - kot beremo v predgovo- 
ru urednikov - porodila zamisel o objavi prav ena- 
kega zbornika tudi med beograjskimi zgodovinarji. 
/ato se lahko pridružimo misli urednikov, da 
»Zbornik tako ne predstavlja le zbirke dokumen- 
tov, ki označujejo zgodovinsko ločnico v razvoju 
KP.I, s katero je bil utemeljen njen boj za polno na- 
cionalno emancipacijo narodov Jugoslavije, mar- 
več razširja tudi naš zgodovinski spomin pri vpra- 
šanju, kdaj in kako so bila po letu 1918 že obliko- 
vana načela, ki so v političnem in državotvornem 
pogledu terjala nacionalno suverenost jugoslovan- 
skih narodov v skupni državi.« 

Dachauski procesi (raziskovalno poročilo • 
dokumenti), Komunist, Ljubljana 1990, 1084 str. 
(Mateja Jeraj) 

S preučevanjem dachauskih procesov sta se ob 
koncu šestdesetih lei, ko so se zahteve za rehabili- 
tacijo obsojenih vedno bolj stopnjevale, ukvarjali 
komisiji /KS in komisija, ki jo je po naročilu (K 
ZKS določil predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, t.i. .lanžekovičeva komisija. V širšo 
slovensko javnost je ta problematika prodrla šele 
dosti kasneje, ko so nekateri nekdanji obsojenci 
svoja doživljanje objavili v literarni obliki in ko je 
bila leta 1984 v slovenskih časopisih končno obja- 
vljena Izjava predsedstva CK /KS in predsedstva 
RK SZDL Slovenije iz leta 1977. Zanimanje za 
znanstveno obdelavo procesov je bilo vedno večje, 
zanjo sta se zavzeli tudi obe politični vodstvi. V 
letu 1985 seje izoblikovala raziskovalna skupina, 
ki sojo sestavljali zgodovinarji, prof. dr. Dušan Ne- 
ćak kol nosilec raziskave, prof. ^r. Janko Pleterski 
kot raziskovalec, Martin [vanič in Branko Ziherl 
kot strokovna sodelavca 1er pravniki, prof. dr. Lju- 
bo Bavcon kol nosilec, prof. dr. Peter Kobe kot ra- 
ziskovalec, Francka Strmole-Hlastec in Riko Ko- 
lenc pa kot svetovalca. 

(lani raziskovalne skupine so najprej pregledali 
in znanstveno ovrednotili dotedanje obravnave 
dachauskih procesov, predvsem Pregled in kratko 
oceno dachauskega procesa majorja UDV Rada 
Skrabe iz leta 1968. poročilo komisije Izvršnega 
komiteja CK /KS iz leta 1968 in poročilo t.i. Jan- 
žekovičeve komisije iz leta 1970, gradivo Javnega 
tožilstva SRS in Vrhovnega sodišča SRS. ki je bilo 
pripravljeno za obnovo postopkov v letih 
1971-1979. Pri nadaljnjem delu pa so se posvetili 
raziskavi zgodovinskih okoliščin v času procesov, 
prikazu značilnosti materialnega in procesnega ka- 
zenskega prava 1er takratnega pojmovanja vloge so- 
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disc, anali/i gradiva, predvsem pa znanstveni obja- 
vi arhivskega gradiva. Vsa v tej knjigi objavljena 
besedila so bila sprejeta ob soglasju cele skupine in 
so tako na nek način tudi kolektivno delo. 

Pri svojem delu je imela skupina dostop do ar- 
hivskega gradiva sodišč in tožilstev, CK /.KS in 
RSNZ, tlo nekaterih zasebnih arhivov in možnost 
neposrednih razgovorov z nekaterimi še živečimi 
udeleženci takratnih dogodkov. Vse uporabljeno 
gradivo se nahaja v okviru posebne zbirke bivšega 
Zgodovinskega arhiva CK ZKS, ki je danes v sklo- 
pu Arhiva Republike Slovenije.Pregledali so tudi 
arhivsko gradivo, ki je nastalo na zvezni ravni in 
nekatere avstrijske arhive. V zveznih arhivih niso 
našli nikakršnih novih podatkov, ki ne bi bili po- 
znani že iz slovenskega gradiva, v dostopnih av- 
strijskih arhivih pa sploh ni bilo mogoče najti niti 
enega dokumenta, ki bi iz avstrijskega vidika ka- 
korkoli pojasnjeval procese. 

Publikacija je sestavljena iz dveh delov: prvi del 
obsega študije in strokovna pomagala, v drugem 
delu pa so objavljeni dokumenti o procesih. Ob 
koncu knjige je še bibliografija in seznam kratic. V 
prvem delu si sledijo: uvod, ki pojasnjuje nastanek 
in način dela raziskovalne skupine ter namen razi- 
skave. Promemorija, Kronološki prikaz, poteka in 
razveljavitve dachauskih procesov (1946-19X6), 
zgodovinska študija Dachauski procesi v času in 
kraju nastanka, pravni študiji o kazenskem pravu v 
obdobju priprave in izvedbe procesov in Poskus 
pravne in politične analize dachauskih procesov. 

Prvo informacijo o najpomembnejših dogajanjih 
v zvezi z. dachauskimi procesi, od prvih aretacij do 
rehabilitacije obsojenih, je mogoče dobiti v Prome- 
moriji avtorja Branka Ziherla. s kronološkim pote- 
kom dogodkov pa nas seznani Kronološki prikaz, 
poteka in razveljavitve dachauskih procesov, ki ga 
je sestavil Martin Ivanič. 

Sledi zgodovinska študija Dachauski procesi v 
času in kraju nastanka, v kateri dr. Nečak najprej 
opozori na probleme, ki so se pojavljali pri pisanju 
novejše zgodovine (ideološki predsodki, avtocenzu- 
ra. historična distanca, tabujske teme, vprašanje 
zgodovinskih virov, nujnost interdisciplinarnega 
preučevanja), sicer pa je razpravo razdelil na dve 
širši poglavji: Svet 1945-1948 in Jugoslavija 
1945-1948. V prvem delu predstavi novo razmerje 
sil in položaj v svetu v obdobju, ko se je začela 
hladna vojna. Avtor ga označi kot čas vsesplošnega 
političnega nezaupanja, ko si »delirična antikomu- 
nistična cvforija, ki se stopnjuje na zahodu, daje 
roko z agresivno anliimpcrialistično gonjo na 
vzhodu« (sir. 67). Vse loje vplivalo tudi na zuna- 
njepolitično situacijo v Jugoslaviji, ki jo obširneje 
obravnava v drugem poglavju. Po avtorjevem mne- 
nju dachauskih procesov ni mogoče razumeti brez. 
poznavanja časa in kraja njihovega nastanka, ki ju 
opiše takole: »čas je bil evlbričen, paranoičen in 
shizofren obenem, kraj pa jugostalinističen ... V 
času »dachauskih procesov« sta jugostalinizcm in 
etatizem dosegla svoj vrh, tako kot mednarodna 
napetost, ki je šele po tem času začela nekoliko po- 
puščati« (str. 89). Študijo zaključi z besedami: 
»Tragični ekscesi, kot so bili dachauski procesi, so 
v historičnem kontekstu morda razumljivejši, nika- 

kor pa jih zgodovinske okoliščine ne morejo opra- 
vičiti. Učinkujejo naj kot svarilo« (str. 89). 

Kazensko pravo tistega časa obravnavata razpra- 
vi Kazensko pravni sistem, organi kazenskega pre- 
gona in pravosodja v času dachauskih procesov in 
Materialno kazensko pravo v času dachauskih pro- 
cesov. Dr. Kobe je razložil tedanji kazenskopravni, 
zlasti pa kazensko-procesni sistem, organizacijo or- 
ganov, ki so sodelovali v dogajanjih v zvezi s proce- 
si in uporabo kazenskega procesnega prava, dr. 
Bavcon pa kazenskopravne predpise in uporabo 
kazenskega materialnega prava v dachauskih pro- 
cesih. 

Dr.Bavcon je tudi avtor zadnje študije Poskus 
pravne in politične analize dachauskih procesov, 
ki predstavlja nekakšen povzetek predhodnih raz- 
prav, hkrati pa odpira tudi nekatera druga vpraša- 
nja. Razdeljena je na več poglavij: Uvod, O vlogi 
organov pravosodja v dachauskih procesih. Instru- 
mentalno pojmovanje kazenskega prava in sodstva 
1er politični procesi. Stalinistični sistem socialistič- 
ne državne in družbene ureditve in model kazenske 
politične represije, Uporaba stalinističnega modela 
politične kazenske represije v dachauskih procesih. 
Poznejša dogajanja v zvezi z dachauskimi procesi v 
času od leta 1949 tlo 1968, O domnevni moralno- 
politični krivdi nekdanjih obsojencev in Sklep, ki 
obravnava vprašanje razjasnjenosti dachauskih 
procesov in individualne usode obsojencev. 

V Uvodu avtor ugotavlja, da dachauskih proce- 
sov ni možno pojasniti le z analizo določenih prav- 
nih disciplin, čeprav so le-le izvedbo procesov 
omogočile, pri čemer je imela organizacija organov 
kazenske represije in kazenskoprocesno pravo 
večjo vlogo kot kazensko-materialno pravo. Razla- 
ge in pojasnila za procese je po njegovem mnenju 
potrebno iskali tudi izven prava in pravosodja, 
vendar pa opozarja na prevladujoči način pojmo- 
vanja v tistem času, v katerem sta »obe pojmovni 
kategoriji in družbeni instituciji, pravo in pravo- 
sodje, izgubili svoj pravi smisel, pomen in poslan- 
stvo in sta bili spremenjeni v orodje, instrument 
politike in njenih ciljev« (str. 126). Iz tega izpeljuje 
misel, da so bili dachauski pa tudi mnogi drugi, 
njim podobni procesi, izraziti politični procesi, ki 
»niso prirejeni zato. da bi neodvisna, zlasti pa seve- 
da oil nosilcev politične moči neodvisna sodišča 
ugotovila resnico, ali da bi ob pomanjkanju doka- 
zov ravnala po načelu in dubio pro reo (v dvomu je 
treba ravnali v korist obtoženca), marveč zato, da 
bi določena, vnaprejšnja politična hipoteza ali oce- 
na dobila potrditev kot nesporna, na sodišču ugo- 
tovljena in potrjena resnica in s tem videz zakoni- 
tosti in avtoriteto sodne odločbe« (str. 126). 

V nadaljevanju razprave dr. Bavcon pojasnjuje 
značilnosti sistema, ki ga poimenuje »stalinistični 
sistem socialistične državne in družbene ureditve«, 
kije »med drugimi načeli lakoimenovanega libera- 
lizma zavrgel tudi načelo delitve oblasti na zakono- 
dajno, izvršno in sodno, in je tako de facto in de 
iure odpravil načelo neodvisnosti sodstva« (sir. 
132). kar je imelo za posledico »degradacijo sodišč 
v instrument političnega vodstva«, v »nezgrešljivo 
orožje« za iztrebljenje razrednih ali kakih drugih 
»sovražnikov«, dejanskih, potencialnih ali namiš- 
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1 jen i li « (str. 133). Tak sistem je omogočil tudi »in- 
scenacijo političnih procesov z vnaprej postavljeni- 
mi hipotezami politične narave, ko seveda niso po- 
membni ne materialna resnica, ne stvarni dokazi, 
marveč »priznanja« obtožencev in prič« (str. 134), 
za pridobitev takih »priznanj« paje bila dovoljena 
uporaba vseh sredstev, vključno s psihičnim in 11- 
zičnim nasiljem. 

Navkljub vsemu, kar je danes o dachauskih pro- 
cesih že znanega, pa avtor ugotavlja, da obstajajo 
»nekatera znamenja, ki kažejo, da vprašanje o kriv- 
di nekdanjih obsojencev, vsaj za nekatere ljudi še 
ni dokončno razčiščeno. Poleg trditev o njihovi 
moralnopolitični krivili, ki jih najdemo v zapisni- 
kih s sestankov iz let 1969 in 1970. najdemo takšne 
trditve tudi v izjavah Predsedstva CK /KS in RK 
S/DL iz leta 1977 in ludi celo v izjavi iz leta 1984« 
(str. 143). V ponazoritev navede tudi izjavo s se- 
stanka koordinacijskega odbora aktivistov nekda- 
njih okrožij OF iz februarja leta 1985: »Res je. da 
so bili nekateri obsojeni nedolžni, res paje tudi, da 
niso bili vsi nedolžni, za kar imamo tudi dokaze« 
(str. 143). Avtor dokazuje pojiolno nelogičnost ta- 
kih predpostavk, ko pravi: »Ce bi dokazi obstajali, 
bi jih uporabili takrat, koje bila stiska z dokazi to- 
likšna, da se niso ustavili niti pred nečloveškimi 
mučenji, da bi izsilili iz obdolžencev vsaj prizna- 
nja« (str. 144). Po mnenju raziskovalne skupine je 
nedopustno postavljati kakršnakoli vprašanja o ta- 
koimenovani moralni in politični »krivdi« nekda- 
njih obsojencev za njihova ravnanja in vedenja v 
okupatorskih taboriščih, niti za njihova ravnanja v 
»naših«, tem podobnih ustanovah, tudi v primeru 
ne. če bi se komu zdela oporečna. Še najmanj pa je 
takšno ravnanje dopustno, če kdo svojo krivdo za 
dachauske procese poskuša opravičiti z očitki tak- 
šne vrste na račun nekdanjih obsojencev« (str. 146, 
147). 

(ilede zadostne pojasnjenosti dachauskih proce- 
sov meni raziskovalna skupina takole: »Domneve 
o tem. da je iz arhivov izginilo to ali ono gradivo, 
ta ali oni dokument, so kot kaže sicer utemeljene, 
vendar paje raziskovalna skupina ugotovila, da se 
podoba o teh procesih kot pojavu ne bi bistveno 
spremenila, tudi če bi s tem gradivom razpolagali« 
(sir. 147). Opozarjajo pa predvsem na pomembnost 
gradiva, ki je nastalo na podlagi nadaljnjega pre- 
iskovanja po obsodbah v letih 1948-1950 (v okviru 
resorja za notranje zadeve ga je vodil takratni ma- 
jor UDV Anton Debevec). iz katerega bi bila mo- 
goče bolje razvidna vloga posameznih preiskoval- 
cev, njihovih predstojnikov in nekaterih slovenskih 
politikov. V zvezi z razjasnjenostjo procesov so po- 
skusili odgovoriti tudi na dve vprašanji: ali so orga- 
ni državne varnosti dobili ob koncu vojne od so- 
vjetske obveščevalne službe spisek ljudi, ki naj bi 
bili med vojno gestapovski agenti in ki naj bi po 
vojni delali za zahodne obveščevalne službe in ali 
so bili dachauski procesi ena izmed oblik boja za 
oblast in v tem smislu »stalinistični«. 

Na prvo vprašanje niso mogli odgovoriti pritrdil- 
no, ker v pregledanem gradivu niso našli dokazov 
za potrditev te hipoteze (več o tem glej: pravnopo- 
litična analiza procesov, str. 147 in 148; izjava Pe- 
tra Corica o motivih procesov z dne 30. 10. 1984, 

str. 530). Kar pa se drugega vprašanja tiče, skupina 
meni. da dachauski procesi sicer niso pomenili 
boja za oblast v ožjem, neposrednem pomenu bese- 
de, »drugače pa je. če pojmu boja za oblast damo 
širši pomen in ga razumemo kot boj za utrditev in 
za premoč določene ideologije, sistema družbenih 
odnosov in vrednot, boja za njihovo ekskluzivno in 
monolitno veljavo. V tej luči pa se tudi dachauski 
procesi pokažejo kol sestavni del boja za oblast« 
(str. 149). 

Individualnih usod obsojencev na dachauskih 
procesih skupina ni podrobno raziskovala iz na- 
slednjih razlogov: »To seveda ne pomeni, da bi 
kakorkoli podcenjevali ta vprašanja, vendar pa bi 
bila takšna raziskava zunaj moči in možnosti te ra- 
ziskovalne skupine, ker bi morala pogosto poseči 
nazaj v zgodovino Komunistične partije Jugoslavi- 
je in Slovenije, v zgodovino španske državljanske 
vojne, v čas po njej v zvezi s spopadi med nacistič- 
nimi, sovjetskimi in drugimi agenturami in znotraj 
njih itti.« (str. 151). /ato so se omejili na obravna- 
vo dveh splošnejših vprašanj: kakšni so bili kriteriji 
za izbor oseb; ki jim je bila dodeljena vloga obto- 
žencev, obsojencev in prič na dachauskih procesih 
ter kakšne so bile nadaljnje usode obsojenih. Na 
prvo vprašanje skupšina ni mogla dati preciznega 
odgovora. Potrebno paje opozoriti na dejstvo, daje 
bil krog oseb. ki so bile vključene v preiskavo pre- 
cej širši kot pa dokončni seznam obsojencev. Med 
njimi so bile tudi nekatere znane osebnosti iz naše- 
ga javnega življenja (Lovro Kuhar, Dušan Kerma- 
uner. Lojz Kraigher. . .). ki so bile ves čas preiska- 
ve v negotoviti glede svoje nadaljnje vloge in zato 
pod hudim pritiskom. Nekatere osebe so vključili v 
procese le zato, tla bi bila konstrukcija obtožb m 
obsodb bolj verjetna, sicer pa v Dachauu sploh niso 
bile (primer Jožeta Benealije, ki naj bi po naročilu 
J. Puflerja zanetil požar v steklarni v Hrastniku 
leta 1946), nekatere pa so vključili iz doslej povsem 
neznanega razloga (primer Rama Dcrviševiča, ki je 
bil obsojen na šestnajst let odvzema prostosti in je 
otl vseh prestal največji del kazni, dvanajst let). Da 
bi bile obtožbe o vohunstvu bolj prepričljive, so 
obsodili tudi nekaj tujih državljanov. Prav poseben 
pa je primer Rezikc Parle, ki je bila obtožena vo- 
hunstva na podlagi naslednjih »dokazov«: tla je 
bila po rodu Nemka; tla se je poročila s Karlom 
Barletom, ki naj bi bil ludi vohun (na prvem dac- 
hauskem procesu je bil obsojen na smrt); tla se je 
sestala z agentom neke tuje obveščevalne službe in 
sprejela otl njega kot razpoznavni znak rdečo ruto. 
Na taki podlagi je bila obsojena na osemnajst let 
odvzema prostosti s prisilnim delom, po pritožbi 
javnega tožilca pa na smrt, z utemeljitvijo, tla je vo- 
hunka mednarodnega formata. Danes je verjetno 
nemogoče dokazati, tla se je nekdo hotel znebiti 
Barletove kot žive priče torture in nedopustnih 
provokatorskih metod v preiskavi, vendar pa po 
avtorjevem mnenju ni nobene druge razlage za sod- 
ni umor triindvajsetletne matere dve leti starega 
otroka. 

Odprto ostaja tudi vprašanje nadaljnjih usod ob- 
sojenih. Nekatere so izpustili po nekaj letih, neka- 
teri so morali na odpust čakati tudi več kot tleset 
lei, posebej pa raziskovalna skupina opozarja na 
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to, »da so po pogojnem ali dokončnem odpustu ¡z 
zaporov praktično vsi nekdanji obsojenci s teh, pa 
tudi z drugih političnih procesov, in njihovi svojci, 
doživljali leta in desetletja trajajoče policijsko nad- 
zorstvo, grožnje in izsiljevanja in še druga vsako- 
vrstna poniževanja in diskriminacije« (str. 154). 

Prvi del knjige vsebuje torej uvodne študije, dru- 
gi, obsežnejši, del (čez 900 strani) pa sestavljajo 
objavljeni dokumenti. Avtorji, kot je bilo že ome- 
njeno, niso nameravali obravnavali posameznih 
tragičnih usod, zato niso objavili dokumentov po- 
sameznikov (pisem, zahtev, pojasnil, zapisnikov 
zasliševanj ipd., če niso vsebovani v drugih, širših 
dokumentih) niti niso ponatisnili memoarskih 
člankov ali pisem bralcev. Odločili so se le za obja- 
vo najpomembnejšega gradiva o desetih, t.i. »pra- 
vih« dachauskih procesih, ki so meti seboj poveza- 
ni po vsebini obtožnic in utemeljitvah sodb, na ka- 
terih so bili obtoženci obsojeni zaradi domnevnega 
sodelovanja z gestapom v nacističnih koncentracij- 
skih taboriščih Dachau in Buchenwald in povojne- 
ga protidržavnega delovanja kot agenti kakšne tuje 
obveščevalne službe pa so bili z njimi kakorkoli 
povezani. 

Na nadaljnji izbor dokumentov so vplivali na- 
slednji kriteriji: celovitost oziroma povednost, po- 
membnost oziroma vplivanosl dokumenta na raz- 
voj dogodkov in njegova konkretna povezanost z 
obravnavano problematiko. O vsebini neobjavlje- 
nega gradiva je mogoče nekaj izvedeti v Promemo- 
riji in v Kronološkem prikazu poteka in razveljavi- 
tve dachauskih procesov, ki pripomoreta k osvetli- 
tvi obravnavanega obdobja v celoti, /a čas od kon- 
ca zadnjega procesa leta 1949 tlo analize majorja 
Rada Škrabe in iniciative tedanjega predsednika 
Izvršnega sveta SRS Staneta Kavčiča za temeljito 
preučitev procesov iz leta 1968 ni kakšnega obšir- 
nejšega gradiva, razen analiz Antona Debevca iz 
leta 1951 in 1952 in nekaterih dokumentov v zvezi 
s procesom proti Vekoslavu Figarju in Ivanu Ran- 
zingerju. Ciradivo je objavljeno po naslednjem za- 
poredju: dokumenti s procesov, dokumenti o priza- 
devanjih za rehabilitacijo, dokumenti o sodni reha- 
bilitaciji in dokumenti o politični rehabilitaciji. 

V prvo skupino so uvrščeni sodni spisi s proce- 
sov. Sprva st) nameravali objaviti vse glavne doku- 
mente za posamezne procese (obtožnice, sodbe, 
pritožbe, drugostopenjske sodbe), kasneje pa so se 
tudi zaradi velike količine gradiva odločili le za 
vzorčno predstavitev tega gradiva in objavili samo 
obtožnico in sodbo z glavnega, Diehl-Oswaldovega 
procesa, ki naj bi bil svojevrstna matrica za poznejše 
tovrstne procese. V to skupino dokumentov so 
kot nekakšen uvod v procese uvrstili tudi dve pismi 
takratnega slovenskega ministra za notranje zadeve 
Borisa Kraigherja zveznemu ministru notranjih za- 
dev Aleksandru Rankoviću iz prvih mesecev leta 
1948, ki govorila o pripravah in načrtovanju ne le 
dachauskih procesov, ampak tudi procesa proti Bi- 
tenčevi skupini. 

Dokumenti o prizadevanjih za rehabilitacijo vse- 
bujejo: Pregled in kratko oceno dachauskih proce- 
sov majorja UDV Rada Škrabe iz leta 1968 (v nje- 
nem okviru najdemo poleg Skrabove ocene tudi 
nekaj   že   omenjenih   analiz   Antona    Debcvca- 

Zvoneta, zahtevo profesorja Supka za revizijo pro- 
cesa proti Ranzingerju in Figarju. informacijo vr- 
hovnega sodišča SRS o zadevi Ranzinger - Figar iz 
leta 1965. dokumente nemške obveščevalne službe, 
zapisnike o zaslišanjih itd.), izjavo Vlasta Kopača o 
preiskovalnem postopku, poročilo komisije ZKS o 
dachauskih procesih iz leta 1968, zapisnik razgo- 
vora z dne 26. 3. 1969 na sedežu CK ZKS (glej v 
kazalu pod nazivom Politični aktiv Slovenije o 
procesih 1969), poročilo t.i. Janžekovičcve komisi- 
je o procesih iz leta 1970. zapisnik razgovora v vili 
Podrožnik z dne 24. 4. 1970 (glej pod naslovom 
Politični aktiv Slovenije o poročilu t.i. Janžekovi- 
čcve komisije) in izjavo Petra Corica o motilovom 
Politični aktiv Slovenije o poročilu t.i. Janžekovi- 
čcve komisije) in izjavo Petra Corica o motivih 
procesov iz leta 1984. 

Dokumentacijo o sodni rehabilitaciji sestavljajo 
dokumenti o obnovi Marčanovega procesa iz let 
1949 in 1952. predlogi Javnega tožilstva SRS za 
obnovo postopkov, sklepi Vrhovnega tožilstva SR 
Slovenije o obnovi kazenskih postopkov, sklepi 
Okrožnega sodišča v Ljubljani ti ustanovitvi kazen- 
skih postopkov ter razveljavitvi sodb v sedemdese- 
tih letih. 

Dokumenti o politični rehabilitaciji obsegajo 
magnetogram skupne seje Predsedstva Centralnega 
komiteja ZKS in Republiške konference SZDF 
Slovenije z dne 21.2. 1977 in predlog skupne izja- 
ve obeh predsedstev, sporočilo Predsedstva CK 
ZKS in Predsedstva RK SZDL ter izjavo obeh 
predsedstev, datirano z 21. 2. 1977 (v slovenskem 
dnevnem časopisju je bila objavljena šele leta 
1984!) in stališča ter sklepe 10. kongresa ZKS o 
dachauskih procesih, ki je bil od 17. do 19. aprila 
1986 v Ljubljani. 

Namen tega prispevka je predstavitev te kar 
1084 strani obsežne publikacije in ne kakršnakoli 
ocena zgodovinskih in pravnih študij, ki skupaj s 
prezentacijo gradiva osvetljujejo del slovenske po- 
vojne zgodovine, hkrati pa dokumentirajo tudi duh 
časa, v katerem je knjiga naslajala. 

Objava nekaterih zgodovinskih virov je omogo- 
čila vsakemu posamezniku, da se na nek način se- 
znani z eno izmed dolgo časa skrbno varovanih 
skrivnosti polpreteklega obdobja in tla si ustvari 
svojo resnico ne samo o dachauskih procesih, am- 
pak tudi o drugih političnih procesih, deloma pa 
tudi o naši novejši zgodovino nasploh. Prav viri so 
listi, ki so največkrat zgovornejši in prepričljivejši 
ko! še tako natančne in obsežne razprave. 

Milica    Trebše-Štolfa,    SPI)    Simon    Gregorčič 
1959-1989, SCA, Toronto, Ontario, Kanada 
(Albert Pucer) 

Mag. Milica Trebše-Štolfa v knjigi nazorno pri- 
kaže začetke in tridesetletno delovanje Slovenskega 
prosvetnega društva Simon Gregorčič v Torontu v 
Kanadi. V poglavju Namesto uvoda med drugim 
zvemo, kako so priseljenci zgradili kanadski) skup- 
nost: njene ustanove, njeno kulturno raznolikost. 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka
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njen politični in gospodarski značaj. Prav priseljen- 
ci so v zelo kratkem času spremenili pol celine i/ 
divjine v zrelo in uspešno državo. Društva združu- 
jejo izseljence vseh narodov po vsej Kanadi z na- 
menom, da ohranjajo kar se da avtentično kultur- 
no-prosvctne. družabne, izobraževalne, športno- 
rekreacijske in folklorne aktivnosti. Ta so namreč 
most med domovino in novim okoljem kot tudi 
vez med več generacijami izseljencev. 

Prvi koraki društva Simon Gregorčič segajo v 
leto 1959, ki se je najprej imenovalo Slovensko- 
primorsko društvo, saj so ga ustanovili naši pri- 
morski rojaki. Za ustanovitev društva so se odloči- 
li, ker se med slovenskimi priseljenci, tako starejši- 
mi kot novejšimi, niso mogli počutiti kot doma. 
Delovanje slovenskega primorskega prosvetnega 
društva je na kratko opisano po letih, torej krono- 
loško, leto za letom. Avtorica je gradivo za mono- 
grafijo zbrala iz. arhivskega gradiva društva v času 
svojih dveh delovnih obiskov v Kanadi leta 1987 
in 1989. V Ljubljani je uporabila arhiv Slovenske 
izseljenske matice, arhiv centra za izseljenstvo pri 
SAZU, objave o društvu v revialnem tisku in seve- 
da ustne vire. (ire za prvo tovrstno delo o delova- 
nju društva na osnovi zbrane in ohranjene arhivske 
dokumentacije. Z obiski mag. Milice Trebše-Štolfa 
pri kanadskih društvih se je začela organizirana 
skrb za zbiranje, urejanje in ohranitev arhivskega 
gradiva društev slovenskih izseljencev. Lahko skle- 
pamo, da to delo ni bilo lahko, saj je borba za vsak- 
danji kruh slovenskih izseljencev zlasti v prvih le- 
tih narekovala drugačen način življenja. Njihovo 
združevanje v društvih je bilo bolj zabavnega zna- 
čaja, z namenom ohranjevanja kulture svoje domo- 
vine, na pa da bi s pisanjem zapisnikov nameravali 
zanamcem pustiti dokument o svojem času. /ato 
so zlasti prva leta v knjigi opisana več s pričevanji 
kot pa iz dokumentov. S posebnim problemom se 
je avtorica srečala pri identifikaciji fotografskega 
gradiva, saj je bilo slike izpred tridesetih let potreb- 
no identificirati tako po dogodku, kraju dogajanja 
kot po udeležencih tega dogajanja. Po dokumentar- 
nem delu sledi v knjigi spominski del Teh naših 30 
let. kjer aktivnejši člani v posameznih obdobjih 
opisujejo spomine. Na koncu je še prikaz, bibliogra- 
fije o dosedanjih objavah o društvu. Tekst je v slo- 
venščini, na koncu pa je povzetek delovanja dru- 
štva v angleščini. Knjiga je lično oblikovana, s šte- 
vilnimi posnetki iz dokumentov društva in fotogra- 
fijami. 

Izidu te monografije je dala pomen tudi vlada 
zvezne države Ontario, saj daje v njej izjavo tudi 
ontarijski premier David Peterson. Strokovna re- 
cenzenta sta prof. dr. Ema Umek in mag. Rado (ie- 
norio. Izid knjige sta omogočila Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete v Ljubljani in SDP Simon Gre- 
gorčič iz Toronta. 

Scrinium, Zeitschrift des Verbandes 
Österreichischer Archivare, Wien, 1983, I9K4, 
1985, 1986, lieft 29-35 (Majda Ficko) 

29/1983 
Dr. Klara Doka nam predstavlja mestni arhiv v 

Budimpešti, opisuje njegovo zgodovino in dejav- 
nost ter gradivo, ki je bilo leta 1983 v tem arhivu 
razstavljeno. Arhiv ima 16 km gradiva, katerega 
glavni del je od druge vojne dalje shranjen v bazili- 
ki sv. Štefana, ostalo pa v petih zunanjih depojih. 
Tuje zaposlenih 67 stalnih uslužbencev in K) upo- 
kojencev. Gradivo je razdeljeno na osem oddelkov: 
fevdalni 1686-1783, kapitalistični I 783-1944. soci- 
alistični od 1945 dalje, oddelek gospodarskih fon- 
dov 1820-1950, zbirka zemljevidov in načrtov, od- 
delek za delo v upravi, tehnični oddelek in admini- 
stracija. Navedena so vsa arhivska pomagala in do- 
sedanje arhivske publikacije. Arhivsko društvo 
Madžarske deluje v okviru zveze madžarskih bibli- 
otekarjev. 

Dr. Lydia Braumann v članku Arhiv francoskega 
zunanjega ministrstva in njegovi dokumenti za av- 
strijsko zgodovino 1914-1950 razlaga, kako je v 
Franciji urejen dostop raziskovalcev do državnih 
dokumentov, nato prikazuje razvoj arhiva zunanje- 
ga ministrstva in njegove izgube med drugo vojno. 
Zanimivo je, kako jim je uspelo s pomočjo delova- 
nja komisije za raziskavo vzrokov druge svetovne 
vojne, nadomestiti izginule spise z mikrofilmskimi 
kopijami spisov francoskih konzularnih predstav- 
ništev v tujini. Avtorica tematsko navaja posamez- 
ne skupine dokumentov tega arhiva od prvih doku- 
mentov do leta 1950. Gradiva je 36,5 km in 8 km 
biblioteke. V sklopu spisov Politična in trgovska 
korespondenca je v enoti Avstrija in Madžarska v 
oddelku »vojna 1914-1918« tudi dosje Jugoslavija. 

Dr. Helmut Schvvamberger nas v sestavku Dovo- 
litev vpogleda v arhivalije in osnovna pravica do 
varovanja podatkov seznanja na primeru stanja v 
tirolskem deželnem arhivu, v katerih primerih so 
dokumenti, ki se nanašajo na določeno osebo in so 
za javnost še nedostopni, dosegljivi za zgodovinske 
raziskave in v katerih primerih je tudi po preteku 
varovalnega roka (5()let) mogoče odreči vpogled v 
arhivalije glede na uradno molčečnost. 

Franz Antonicek, vodja restavratorske delavnice 
pri Vojnem arhivu na Dunaju, opisuje, kako resta- 
vrirajo listine z. nanašanjem papirne mase z nekim 
ročnim orodjem in trdi, daje to v večini primerov 
ugodnejše kot obdelava z japonskim papirjem. To 
napravo priporoča vsaki delavnici za restavracijo 
papirja. 

30/1984 
Dr. Jaroslav Maček, arhivist državnopodročnega 

arhiva v Litomčricah, v članku Češke in moravske 
ahivalije za zgodovino leta 1683 navaja množico 
dokumentov, ki jih je zbral v arhivih CSR za t.i. 
»turško leto«, to je napad Turkov na Dunaj in za 
obdobje do miru v Karlovcih leta 1699. Na to temo 
je zbiral tudi časopisne vire, literaturo m celo ma- 
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terialne vire. Zanimivo je, daje prišel do podatkov, 
da so večji del materialnih stroškov za turške vojne 
nosile prav češke kronske dežele. 

Hans Malthaei, vodja arhiva za zgodovino Sie- 
mens A(i Avstrija, zasleduje v svojem prispevku 
razvoj podjetja od prvih delavnic leta 1897 do 
združitve vseh Siemensovih obratov v Avstriji leta 
1971. Ob 100-letnici podjetja so priredili razstavo, 
za katero so zbrali vse razpoložljive vire. Med dru- 
gim je bilo razstavljeno tudi gradivo Siemensove li- 
liale OSSW v Jugoslaviji in izčrpna tehnična poro- 
čila za cestno železnico v Ljubljani. Danes ima po- 
djetje bogato arhivsko zbirko vseli vrst virov, tudi 
materialnih. Arhiv je odprt tudi študentom. Nasta- 
jajo študije in knjige o tovarni. 

Dr. Ludwig Netsch, vodja dokumentacije v Sal- 
zburgu, prikazuje način vodenja kronologije neke- 
ga pomembnega in zanimivega mesta, l.eta 1979 je 
začel mestni arhiv v Salzburgu sistematično vodili 
mestno dokumentacijo. Iz razpoložljivih virov so 
rekonstruirali mestno kronologijo od 1945 dalje, ki 
je med najboljšimi deli le vrste v nemško govore- 
čem prostoru. Vsako četrtletje izide Dnevnik, ki 
kronološko po dnevih prikazuje vse dogodke v me- 
stu z vsem razpoložljivim strokovnim materialom, 
/hirajo plakale. Vodijo zbirko življenjepisov po- 
membnih osebnosti Salzburga in zbirko podatkov 
vseh političnih predstavnikov mesta od 1945 dalje. 
Mestna dokumentacija pa služi tudi praktičnemu 
življenju. Odličen pripomoček za današnje gradbe- 
nike je na primer zavezniški bombni načrt iz 2. 
svetovne vojne. Vse gradbene spomenike bodo na- 
črtno fotografirali. 

Emmerich Gmeiner in dr. Alois Niederstätter 
podajata pregled zgodovine mesta • regen z v Vo- 
rarlbergu od rimske dobe, preko srednjeveškega ob- 
dobja do najnovejše dobe in vzporedno s tem spre- 
mljata nastajanje arhivskega gradiva in skrb zanj. 

Ob koncu zvezka je še Resolucija arhivskih de- 
lavcev Avstrije ob IS. arhivskem dnevu 3. septem- 
bra 1984 v zvezi s predvideno graditvijo centralne- 
ga arhiva. Zavzemajo se za ohranitev arhiva v stav- 
bi dunajskega hišnega dvornega in državnega arhi- 
va, ki ima zgodovinski in arhitekturni pomen. 

31/1984 
Dr. Anton (iössi v članku Zakon o varstvu ar- 

hivskih dokumentov: stanje v Švici razčlenjuje pro- 
blem arhivskega zakona s stališča zakonodajalca na 
stopnji državnih, občinskih in privatnih arhivov in 
arhivski zakon v praksi, Enotna arhivska zakono- 
daja je v taki državi kot je Švica nemogoča zaradi 
tako drugačne ureditve vsakega izmed 26 kanto- 
nov. Arhivski zakon ima le 6 od 26 kantonov, tako 
kanton Ženeva že oil leta 1926, novega od leta 
1977. medtem ko v ostalih kantonih urejajo var- 
stvo arhivalij pravilniki in odredbe. Avtor navaja 
tudi deset praktičnih ukrepov pri varstvu arhivske- 
ga gradiva v arhivih pred uporabniki. 

Dr. Hartmut Weber, višji državni arhivski svet- 
nik v direkciji deželnega arhiva Baden-Württem- 
berg, nakazuje v svoji razpravi nasprotujoča si var- 
stvo podatkov in varstvo arhivalij v ZRN. S pove- 
čano željo po varstvu podatkov z razvojem prava v 
70-tih letih je bilo pravzaprav ovirano delo javnih 

arhivov, katerih glavna naloga je obdelava podat- 
kov. Po zakonih v 80-tih letih je obdelava podat- 
kov prepovedana, če ni izrecno dovoljena. Varova- 
nje podatkov je urejeno z zakonom, varovanje 
arhivalij pa samo z upravnimi predpisi. V zvezi z 
varovanjem podatkov je posebno težko dobiti v 
arhiv spise, ki zadevajo poklicno in uradno mol- 
čečnost, davčne spise, statistične spise, medicinske 
akrivnosti. tudi spise obrtnega nadzora. Avtor po- 
daja kratek pregled sedanjih pravnih predpisov za 
varstvo arhivalij v ZRN in ocenjuje leta 1982 na- 
stali osnutek za arhivski zakon. Zakon za 
zvezni arhiv bo lažje pripraviti kot za deželne ozi- 
roma občinske in druge javne arhive. Med var- 
stvom podatkov in varstvom arhivalij bo potreben 
kompromis. 

Dr. Klaus Frh,v.Andrian-Werburg opisuje stanje 
nekaterih pomembnih plemiških arhivov na bavar- 
skem Frankovskem. Arhiv Bambcrgov je na primer 
raztresen po raznih privatnih arhivih, nekdanjih 
bamberških uradnikov oz. uslužbencev. V taki po- 
membni službi so bili tudi gospodje von Lichten- 
stein, l'a problem je raziskovala Irmlraud Koller- 
Neumann in ugotovila, da se arhivi posameznih 
plemiških družin ali samostanov nahajajo v okrog 
190 privatnih arhivih. Lastniki privatnih arhivov 
se zavedajo pomena zakladov, ki jih hranijo, niso 
pa deležni družbene pomoči. Manjka jim šolan ar- 
hivist, ki bi ta arhiv uredil. Kjer nimajo primernega 
mesta za hranjenje, ponudijo arhiv regionalni dr- 
žavni ustanovi kot depozit ali v odkup. Tako hra- 
nijo danes državni arhivi Bamberg 27, Coburg I I. 
Nürnberg 17. Würzburg 16 družinskih, plemiških 
in gospostvenih arhivov. Bavarska arhivska uprava 
je izdala od leta 1958 celotne ali delne inventarje 
sedmih privatnih arhivov. Arhiv R. Wagnerja v 
Bayreuthu je postal samostojen. 

Dr. Alois Niederstätter iz vorarlberškega dežel- 
nega arhiva poroča o izobraževanju v občinskih ar- 
hivih na Vorarlberškem. Ker v tej deželi ni zakon- 
skega nadzora deželnega arhiva nad 96 občinskimi 
arhivi, je možen vpliv samo s pomočjo izobraževa- 
nja. Tako je deželni izobraževalni center priredil 
seminar z najrazličnejšimi temami s področja arhi- 
vistike, udeleženci seminarja pa so se odzivali na 
referate v delovnih skupinah. 

32/1985 
Dr. Rudolf Neck, generalni direktor avstrijskega 

državnega arhiva na Dunaju, razpravlja o aktual- 
nih problemih varstva arhivskega gradiva v Avstri- 
ji. Trudijo se za obširnejše varnostno mikrofilma- 
nje. Dovoljenje izvoz arhivalij v tujino predvsem v 
razstavne namene in še to za krajše roke in to le 
deli fondov in zbirk. To je zelo pomebno pri vpra- 
šanju židovskega arhiva v Eisenstadtu. kjer bo po- 
trebna učinkovita podpora s strani vseh odločilnih 
faktorjev. Po zakonu o varsvu podatkov se bo za- 
htevala odgovornost od publicistov in ne več od ar- 
hivistov. Z uvedbo elektronskih podatkov v javnih 
službah bo arhivsko varstvo postavljeno pred nove 
naloge. Najpomembnejša je naloga, ki stoji tudi 
pred bibliotekarji, kako zaščititi gradivo pred upo- 
rabniki. 

Dr. Walter llumelberger zanimivo opisuje av- 
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strijsko-čehoslovaško arhivsko predajo leta [920 
po podatkih udeleženca pogajanj s strani CSR, 
Jana Opočenskega. Med drugim piše. da je eko- 
nomsko močnejša soseda (SR postavila poleg gos- 
podarskega pritiska tudi najtežje arhivske pogoje, a 
Avstrija, ki ni bila od nikogar zaščitena, se ni mo- 
gla braniti. Medtem, koje avstrijski del pogajalcev 
zagovarjal tezo provenience, je ČSR zagovarjala 
tezo po zadevah in zahtevala predajo vsega gradi- 
va, ki seje nanašalo na administracijo češkega dr- 
žavnega ozemlja. Tako je bil na primer fond Wald- 
steiniana razdeljen med tri arhive v dveh državah. 
Navedeni so še številni fondi, ki jih je CSR zahte- 
vala in tudi dobila. Tudi s končano predajo leta 
1923 je nameravala še postavljali zahteve do Av- 
strije. Ustanoviti so hoteli »Dunajski historični in- 
štitut«, do česar pa zaradi pomanjkanja denarnih 
sredstev ni prišlo. Članek zaključuje, da znanstve- 
no sodelovanje uspeva bolje na osnovi sporazume- 
vanja in polne enakopravnosti kot na osnovi sile in 
pritiska. 

Dr. Wilchelm Stöckl, profesor veterinarsko- 
medicinske univerze na Dunaju, nas seznanja z ar- 
hivom te univerze od leta 1777-1897. oziroma 
nekdanje živinozdravniške visoke šole. Navedene 
so tudi publikacije, ki so nastale pri obdelavi tega 
gradiva. 

Franc Antonicek prikazuje način restavriranja 
kart in načrtov v Avstrijskem državnem arhivu na 
Dunaju. Vsako pomembno karto ali načrt pred po- 
segom fotografirajo, dajo lahko obnovijo v popol- 
noma identični obliki. Navedene so vrste kart glede 
na material, vrste poškodb in način in kemikalije 
za njihovo obdelavo. 

33/1985 
V Št. Vidu na (¡lini na Koroškem je bil od 19. do 

20. septembra devetnajsti arhivski dan. katerega 
tema je bila Tehnične, prostorske in personalne za- 
hteve moderne arhivske uprave. V pričujoči števil- 
ki Scriniuma so objavljeni štirje od teh referatov. 

Dr. Hermann Rumschötlel. generalni direktor 
bavarskega državnega arhiva, je govoril o arhivski 
gradnji na Bavarskem med leti 1961-1985. o na- 
menskih gradnjah in o adaptacijah zgodovinskih 
zgradb. Njegovo mnenje je. daje za primernost ar- 
hivske zgradbe vedno odgovoren arhivist. Treba je 
imeti rezerven prostor za prihajajoče gradivo za 
dvajset let v naprej. V sestavku avtor ponuja rešitve. 
ki so se jih poslužili pri gradnji ali adaptaciji arhiv- 
skih poslopij na Bavarskem. Arhivski delavci so 
predlagali tudi lasten arhivski regal in omaro za li- 
stine, in ju ponudili v obdelavo firmam. Listine 
shranjujejo v lahkih, prenosnih, vodoravno prezra- 
čevanih aluminijastih omarah, od katerih vsaka 
lahko hrani okrog 40 listin. Te omare so izdelane v 
dveh velikostih in jih imajo 10 000. 

Dr. Franc Stundner, direktor spodnjeavstrijskega 
deželnega arhiva, je v referatu Arhivsko skladišče 
1985 govoril o potrebnih arhivskih prostorih, kjer 
omenja, da imajo novejše gradnje tudi prostor za 
arhi vali je posebnega pomena. Navaja najnovejše 
izsledke glede gradnje in opreme depojev. 

Dr. Alfred Ogris. direktor Koroškega deželnega 
arhiva v Celovcu, opisuje razvoj lega arhiva v za- 

dnjih desetih letih (1975-1985). Omenja njegovo 
delovanje v avslrijsko-jugoslovanskih arhivskih po- 
gajanjih, navaja arhivsko gradivo, ki ga je arhiv 
prejel v teh desetih letih, prikazuje zgodovinsko ra- 
ziskovalno dejavnost delavcev arhiva (sodelovanje 
pri najstarejšem zgodvinskem časopisu v Avstriji 
Carinthia, raziskave o kmečkem stanu, koroškem 
odporniškem gibanju, ljudskem štetju, o zgodovini 
lova. o /idili na Koroškem, o zgodovini Celovca, o 
položaju Slovencev na Koroškem, o letu 1945 na 
Koroškem, heraldične teme). V arhivu je zaposle- 
nih 12 uslužbencev, med njimi trije akademiki- 
absolventi inštituta za zgodovinske raziskave 
Avstrije. Dve osebi, direktor in tajnica, obvladata 
slovenščino, s čimer je zadoščeno zakonu iz leta 
1976. Arhiv ima svoje prostore v deželni hiši, ki so 
reprezentančni, a pretesni, zato si prizadevajo pri- 
dobiti še Maria-Saaler I lof. 

Dr. Helmut Kretschmer, arhivski svetnik v du- 
najskem mestnem in deželnem arhivu, razmišlja o 
razstavni dejavnosti v arhivih na splošno, o temat- 
ski izbiri, obsegu, trajanju razstave, katalogih, vitri- 
nah in podaja pregled vabljivih razstav, ki jih je 
priredil dunajski mestni in deželni arhiv od 50-tih 
let dalje. 

Prof. Peter Pavel Klasinc nas seznanja z nastan- 
kom, dejavnostjo in načrti Arhivskega informativ- 
nega centra v Mariboru, ki se ukvarja s strokovni- 
mi in tehničnimi vprašanji v arhivih in registratu- 
rah. Center bo zbiral in posredoval literaturo o ar- 
hivskih tehničnih vprašanjih, posredoval predloge 
za arhitektonske rešitve arhivskih zgradb, organizi- 
ral izobraževanje v smislu področja dejavnosti cen- 
tra, organiziral arhivsko službo pri ustvarjalcih gra- 
diva, članih informativnega centra. Center bo delo- 
val v Jugoslaviji in zunaj nje. Vsa literatura o teh- 
ničnih vprašanjih bo tudi elektronsko obdelana. 

34/1985 
Zvezek prinaša še preostale referate 19. arhivske- 

ga dneva v Št. Vidu ob Clini leta 1985. 
Dr. Kurt Peball, namestnik generalnega direk- 

torja Avstrijskega državnega arhiva, direktor Pro- 
metnega arhiva in Arhiva republike nas v referatu 
z naslovom Novogradnja Avstrijskega državnega 
arhiva seznanja z. vzroki in nameni gradnje nove 
stavbe za Avstrijski državni arhiv na Dunaju. Vanj 
naj bi se preselilo šest oziroma sedem oddelkov: 
splošno-upravni, prometni, arhiv dvorne komore. 
finančni arhiv, hišni, dvorni in državni arhiv in 
vojni arhiv, ki so bili do leta 1945 samostojni arhi- 
vi, tega leta pa so se organizacijsko združili, ne pa 
tudi prostorsko, v državni arhiv. V državni arhiv je 
vključen tudi kasneje nastali Arhiv republike. Pro- 
stori posameznih arhivov so med seboj oddaljeni in 
neprimerni. Nova stavba na površini 5740 m- s 4 
nadstropji, 99 pisarnami in 65 velikimi skladiščni- 
mi prostori, brez klimatskih naprav, samo s prezra- 
čevalnimi, s posebnimi prostori za načrte in ze- 
mljevide, s čitalnico v vsakem nadstropju, s prosto- 
ri za sprejem gradiva, razstavnim prostorom in pre- 
davalnico, s prostori za reprodukcijo filmov, resta- 
vratorsko delavnico in prostori za računalnike naj 
bi bila veliko primernejša. Deki bo enostavnejše, 
potrebnih bo manj delavcev, gradivo bo bolje ohra- 
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njeno, razmere za uporabnike gradiva bodo boljše, 
saj bodo čitalnice odprle do večernih ur. Skratka, 
arhiv bo s centralizacijo prostorov še bolj zaživel 
tudi kot znanstveni inštitut za raziskovanje zgodo- 
vine in izdajo virov. 

Dr. Gerhard Pferschy, direktor Štajerskega dežel- 
nega arhiva v Gradcu, v referatu Problemi adapta- 
cije starih zgradb za arhivske namene opozarja na 
različne probleme, ki nastanejo pri adaptaciji 
zgradb za skladiščne in delovne prostore. V zvezi z 
depoji poudarja, ila mora bili v njih še enkrat toli- 
ko prostora, kol gaje ob vselitvi napolnjenega ozi- 
roma vsaj za 50 let vnaprej. Pozabiti se ne sme pro- 
stora za dezinsekcijo gradiva. Pomembne so pre- 
zračevalne naprave, ne pa klimatske, saj plesen ne 
mara prepiha. Vgraditi je treba potrebne filtre, ki 
zadržijo škodljive vplive okolice. 

Na koncu avtor ugotavlja, daje adaptacija neko- 
liko cenejša od novogradnje, seveda v primeru, tla 
se sme notranjost preurediti. 

Dr. Josef Nössing, direktor Južnotirolskcga de- 
želnega arhiva v Boznu, je seznanil poslušalce z 
gradnjo nove arhivske stavbe v Boznu. C ¡raditi sojo 
začeli, ker je bil slabo vzdrževani grad Maretsch. 
kjer je bilo shranjeno gradivo že od leta 1920, po- 
polnoma neprimeren za večji javni arhiv, lako so 
potem v letih 19X0-19X5 zgradili knjižnico skupaj 
z arhivom kot kulturni center v Boznu. /aradi pri- 
lagoditve nove zgradbe okolici so morali zgraditi 
večji del stavbe pod zemljo, tako da so nati zemljo 
le čitalnica, upravni oziroma delovni prostori, re- 
stavratorska delavnica in mikrofilmski laboratorij, 
to je le četrtina gradbenega volumna. Skladišča pod 
zemljo obdaja posebna betonska banja zaradi pre- 
prečevanja vlage. Stavba, ki je nekaj posebnega 
(kot gora ledu v morju), je podrobno opisana. Pri- 
ložen je tudi naris zaradi lažje predstavitve. 

Di'. Walter Fritz, poslovodja Avstrijskega film- 
skega arhiva na Dunaju, predstavlja ta arhiv, ki je 
bil ustanovljen že leta 1955. To je pravzaprav na- 
rodna filmoteka, ki zbira film kol tudi vse medije, 
ki so v zvezi s lì Imi: časopise, programe, fotografije, 
scenarije, plakate, partiture, tonske posnetke z in- 
tervjuji s filmskimi ljudmi itti. Svoje prostore ima 
ta arhiv na Dunaju in v l.axenburgu. V dokumen- 
tarni zbirki hrani skoraj 25-000 naslovov z več kot 
70-000 lilmskimi zvitki in skoraj 400-000 predme- 
tov. Avtor opisuje dejavnost tega zanimivega arhi- 
va. Meti drugim prirejajo v Starem gradu v l.axen- 
burgu, kjer so imeli svojo rezidenco avstrijski ce- 
sarji, v poletnem času razstave in lilmske retro- 
spektive. 

Inž. Robert Hartwig iz /veznega urada za merje- 
nje v uvodu referata Arhivska organizacija zgodo- 
vinskih načrtov in kart prikaže zgodovinski razvoj 
katastra, od milanskega katastra v prvi polovici IS. 
stoletja, ki je bil osnova za razvoj obsežnejše ka- 
tastrske izmere, preko terezijanskega, jožefinskega 
tlo stabilnega franciscejskega katastra. /. ustanovi- 
tvijo Litografskega zavoda leta IXIX je bilo omogo- 
čeno reproduciranje katastrskih map. Kmalu so 
bili ustanovljeni tudi katastrskomapni arhivi po 
deželah z lastnimi arhivarji, nekoliko kasneje pa 
Centralni mapni arhiv na Dunaju, kije hranil ori- 
ginale in  kopije originalov. Te kopije so bile po 

prenehanju Centralnega mapnega arhiva predane 
deželnim arhivom v Salzburgu. Linzu. Gradcu in 
Celovcu, originale pa je prevzel Katastrski mapni 
arhiv na Dunaju. Do leta 1X50 je za poslovanje 
zemljiškega davčnega katastra skrbela vojaška 
uprava, nato pa finančno ministrstvo, ko je bila 
ustanovljena Generalna direkcija zemljiškega dav- 
čnega katastra. Litografski zavod je leta 1922 priče- 
la voditi Zbornica za načrte, davčni kataster je bil 
združen z novoustanovljenim Zavodom za merje- 
nje, leta 1923 paje bil ustanovljen Zvezni zavod za 
merjenje. 

Z združitvijo Zbornice za načrte s Katastrskim 
mapnim arhivom na Dunaju in vključitvijo Urada 
za mikrofilm je leta 1969 nastal Oddelek KX za ka- 
tastrsko kartografijo, katerega 1. referat je zadolžen 
za reproduciranje katastrskih map, za izdelavo po- 
sebnih katastrskih kart, na primer v različnih meri- 
lih, izdelavo fotografskih reprodukcij itti., 2. referat 
paje urad za katastrski mapni arhiv in urad za mi- 
krofilm. 

Podrobno so opisani in slikovno prikazani tudi 
premični regalili vozički za shranjevanje kataslr- 
skih map in kari. 

Ob koncu je tir. Gertrud Buttlar napisala še ne- 
krolog v spomin dr. Karla l'ürsla zu Schwarzenbcr- 
ga. odličnega arhivskega znanstvenika, s še poseb- 
no obširnim znanjem na področju heraldike. 

35/19X6 
Dr. Karl Heinz Burmeister, direktor Deželnega 

arhiva v Vorarlbergu, opisuje v članku Pridobitev 
arhiva grofov Hohenemskih s pomočjo dežele Vo- 
rarlberg celo stoletje trajajoči trud treh generacij ar- 
hivarjev deželnega arhiva v Vorarlbergs pretino 
jim je končno za visoko ceno 6,5 milijonov šilingov 
uspelo odkupiti poslednji graščinski arhiv, ki še ob- 
stoja v deželi, in predstavlja tudi edinstveno zaklju- 
čeno celoto za 17. in IX. stoletje izmed vseh gra- 
ščinskih ali sodnih arhivov, kijih hrani deželni ar- 
hiv v Vorarlbergu. Pri tem pa seje pojavil še drug 
problem, ko sije mestni arhiv v Ilohenemsu lastil 
pravico do hranjenja tega graščinskega arhiva. 

Naslednji trije sestavki so posvečeni univerzitet- 
nim arhivom. 

Dr. Kurt Mühlbcrger, vodja Univerzitetnega ar- 
hiva na Dunaju, in dr. Marija Vakoimig z Inštituta 
za vzhodno in južnoevropske raziskave pri Univer- 
zi na Dunaju prikazujeta v članku Od Konzistori- 
jalnega tlo Centralnega arhiva dunajske univerze 
razvoj univerzitetnega arhiva od ustanovitve leta 
1388 dO 19. stoletja. 

Dr. Rihartl Apfelauer opisuje razvoj univerze in 
univerzitetnega arhiva v Salzburgu. 

Dr. Klara Doka pa poroča o Zasedanju t) ma- 
džarskih univerzitetnih arhivih 19X6, kamor so bili 
povabljeni tudi predstavniki avstrijskih univerz in 
člani Mednarodne komisije za zgodovino univerz z 
Madžarske. Avtorica ugotavlja, tla se je v zadnjih 
letih povečalt) zanimanje za zgodovino pouka inje 
takt) porastel tudi pomen univerzitetnih arhivov. 

Navedeni so tudi vsi referati s tega zasedanja. 
Franz Antonicek, glavni restavratorski inšpek- 

tor, vodja restavratorske delavnice pri Vojnem ar- 
hivu na Dunaju, seznanja reslavratorje s t.i. perga- 
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mentnim klejem, ki se ga skuha i/, pergamentnih 
odpadkov za zapolnjevanje lukenj, brazgotin in 
manjkajočih delov v pergamentu. 

Ob koncu zvezka objavlja dr. Elisabeth Springer 
še poročilo o diskusiji k referatom IV. avstrijskega 
arhivskega dneva. 

Diskutanti so večinoma govorili o centralni stav- 
bi Avstrijskega državnega arhiva na Dunaju. Pred- 
stavniki posameznih arhivov so zavračali trditve v 
članku dr. Peballa o prednostih namestitve sedmih 
arhivskih oddelkov v eno samo centralno stavbo. 

tev bombardiranja pa je seveda večja. Ocenjujejo, 
daje bilo žrtev nad 2000. 

Ob zaključku so navedene publikacije Štajerske- 
ga deželnega arhiva, ki se jih da kupiti ali pri njih 
ali pri založbah Styria, l.evkam in pri Akademski 
tiskarni v Gradcu. 

Idrijski razgledi XXXIV, 19X9/1-2, 160 str. 
(Marjeta Campa) 

Mitteilungen des steiermärkischen Landesarchivs 
Folge 39, Graz 1989 (Nada Jurkovič) 

Vsebina: 
Gerhard Pferschy, Delovno poročilo Štajerskega 

deželnega arhiva za leto 1988 
Heinrich Purkarthofer, Dodatek: V letu 1988 

podeljeni štajerski občinski grbi 
Joseph Franz Desput, Arhiv Zavarovalnice Mer- 

kur v Gradcu. Od Zavoda za trgovske pomočnike 
preko Trgovskega oskrbovalnega društva do Vza- 
jemne zavarovalnice Merkur 1799-1989 

Franz Otto Roth. Iz pisem Richteria von Bin- 
nenthala mlademu Antonu Mcllu. 188 1. O vsakda- 
nu upokojenega •. kr. oficirja iz Gradca 

Walter Brunner. Žrtve bombardiranja (¡radca 
1941 -1945. Iz Weissmannove dokumentacije 

Oglas: Publikacije Štajerskega deželnega arhiva 
Delo Štajerskega deželnega arhiva v letu 1988 je 

predstavil direktor dr. Pferschy. Med novimi prido- 
bitvami omenja diplomo kmetijsko obrtniške ob- 
močne razstave v Ptuju leta 1886. barvni tisk Ope- 
karna Pragersko ter tri številke časopisa »Laibacher 
Zeitung« iz let 1879, 1881. 1898. Kot dodatek k 
poročilu je dr. Purkarthofer predstavil in opisal ob- 
činske grbe. ki so bili podeljeni v letu 1988. 

V svojem prispevku o arhivu Zavarovalnice 
Merkur v Gradcu je dr. Desput predstavil pregled k 
inventarju arhiva. V uvodu je opisal, kako je prišlo 
do urejanja tega gradiva. Nato je kronološko pred- 
stavil razvoj v organiziranosti Merkurja, sledi pa 
pregled inventarja. 

Naslednji prispevek je napisal dr. Roth. Iz za- 
puščine Antona Mella je obdelal nekaj pisem med 
mladim Melloni in njihovim družinskim prijate- 
ljem, upokojenim oficirjem Francem Richterjem 
pl. Binnenthalom. Anton Meli je bil 36 let arhivar 
in 18 let direktor Štajerskega deželnega arhiva (7. 
6. 1865 - 14. 12. 1940). Članek dr. Rothaje opre- 
mljen z obsežnimi opombami, ki osvetljujejo dobo. 
v kateri sta živela protagonista. 

Zadnji prispevek je delo dr. Brunnerja. Iz Weis- 
smannove dokumentacije je objavil seznam žrtev 
bombardiranja Gradca. Seznam je napisan po abe- 
cednem redu. rubrike so: priimek in ime, starost, 
poklic, datum napada, kraj napada. V 37 dnevnih 
in nočnih napadih je bilo med vojno v Gradcu 
I 788 mrtvih. To število zajema tiste, ki so jih popi- 
sali neposredno po napadih. Dejanska številka žr- 

Dvojna številka je posvečena 500-letnici Idrije in 
ima te rubrike: uvodna razmišljanja in prispevki ob 
jubileju; znamenite osebnosti (.1. A. Scopoli, Balta- 
zar Hacquet, Zorko Prelovec, Tomo Brejc-Pavle); 
spomini (I. svetovna vojna in čas med obema voj- 
nama); naravna in kulturna dediščina (vas Police, 
bolnišnica Franja); literarni teksti domačih avtor- 
jev; sledijo razmišljanja, zapisi, raziskave in infor- 
macije in na koncu predstavitve novih publikacij 
ter člankov zanimivih za lokalno kulturo in zgodo- 
vino. 

Uvodno razmišljanje ob idrijskem jubileju je na- 
pisala Ivica Kavčič, predsednica skupščine občine 
Idrija (str. 3-7). Ostale uvodne zapise so prispevali: 
Marijan Ikričič, Jože 1 ele, Jože Janež in Matija 
Drovenik. 

Darinka Soban je zanimivo predstavila naravo- 
slovca in botanika J. A. Scopolija, ki je bil v letih 
1754-1769 zdravnik pri idrijskem rudniku. Pri nas 
pa je znan tudi zaradi knjige Flora ('arniolica 
(1771) in kot sodobnik ter sodelavec Carla Linnéja 
(str. 21-28). Avtorica je dodala obsežno Scopolije- 
VO bibliografijo iz let 1753-1988. Jože ("ar je pri- 
pravil komentirano objavo odlomkov iz knjige Bal- 
tazarja Hacqueta Oryctographia (arniolica oder 
physikalische Hrdbcschricbung des llerzoglhums 
Krain, Islrien und zum I heil der benachbarten 
Länder (Leipzig 1781), ki se nanašajo na Idrijo in 
idrijski rudnik. Tekst je iz nemščine prevedel Jože 
Pfeifer (str. 53-60). B. Ilacquet je bil v letih 
1766-1773 nameščen kot kirurg pri idrijskem rud- 
niku, obenem pa seje ukvarjal z mineralogijo, bo- 
taniko, zoologijo, kemijo, metalurgijo, rudarsko 
tehnologijo; bilje tudi geograf in etnolog, pravi po- 
lihistor svojega časa! Hvali urejenost rudnika in 
njegovo tehnologijo; predlaga pa tudi izboljšave, 
omenja preskrbo z lesom in se navdušuje nad leta 
1772 dograjenimi kamnitimi klavžami v Idriji 
(vodne pregrade za splavilo lesa). Zorka Prclovca 
(1887-1939), znanega skladatelja in dirigenta, je 
predstavila Aleksandra /.akcij. Seveda ni pozabila 
omeniti njegovega kratkega, a uspešnega delovanja 
v Idriji v letih 1906-1909 (str. 29-35). Slavica Pla- 
huta (str. 39-47) in Ivan Križnar (str. 47-50) sla 
pisala o primorskem revolucionarju Tomu Brejcu- 
Pavletu, ki je bil po rodu iz Spodnjih Novakov pri 
Cerknem in je začel svoje politično udejstvovanje 
že v organizaciji TIGR. Plahutova je podrobno re- 
konstruirala njegovo politično delovanje v času 
NOB vse do osvoboditve. Ob tem zahtevnem delu 
seje morala nasloniti na različne vire: gradivo v ar- 
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liivu CK /KS, arhivu l/.IXi (oz. arhivu IN/.), v 
Goriškem muzeju ter izjave posameznikov in obja- 
ve v zbornikih ter samostojnih publikacijah kot 
tudi objave v časopisju in revijah. Križnar je v uvo- 
du svojega članka posegel nazaj do Brejčeve mlado- 
sti v cerkljanskih hribih, preko Sremske Mitroviee, 
delovanja med izseljenci v Franciji in v NOB; težiš- 
če paje na prikazu življenja in dela Toma Brejca v 
povojnem času vse tlo njegove smrti leta 1964. Pi- 
see članka je uporabil tudi zapisnike sej CK KPS 
oz. ("K ZKS, gradivo v/.godovinskem arhivu CK 
/KS. 

Spominski del Idrijskih razgledov se začne z za- 
pisom Djura Šmicbergcrja Nonotova Idrija (str. 
84-85). To so spomini iz otroštva na obisk v Idriji 
sredi tridesetih let. Omenjeno je tudi rudarsko 
praznovanje na dan sv. Ahaca. Gostilne in trgovine 
med obema vojnama v Idriji in njeni okolici zani- 
mivo popisuje Janez Jeram (str. 87-91). Franc Pa- 
všič objavlja na straneh 85-87 del krajevne kronike 
o Stopniku in njegovi okolici v času I. svetovne 
vojne, koje tu divjala soška fronta. 

V rubriko o naravni in kulturni dediščini sodi ra- 
ziskovalna naloga cerkljanskih osnovnošolcev o 
vasi Police; za objavo je poskrbela Ivana Leskovcc 
(str. 63-72). Samo Bevk je na str. 75-80 objavil vr- 
sto fotografij s krajšimi teksti o sanaciji bolnišnice 
Franje leta 1989. (Fotografije so prispevali: Samo 
Ikvk, Danilo Šuligoj in drugi.) Želeti bi bilo, da bi 
vključili bolnico v Unescov seznam svetovne na- 
ravne in kulturne dediščine. 

V literarni rubriki objavljala Franko Vihtelič in 
Rafko Terpin (str. 95-1 I I). 

Prispevki v ostalih rubrikah (str. I 16-149) pose- 
gajo na različna področja: od obravnavanja krščan- 
ske morale do fotografije in Slovenske kmečke zve- 
ze ter občinske raziskovalne skupnosti. (Ciril Što- 
kelj, Rafael Podobnik, Marjan Podobnik, Andrej 
Albreht, .lože Car, Marija Bavdaž, Karmen Križ- 
nik-Podobnik, Milan Božič, Jože Janež). Tekočo 
knjižno produkcijo, ki je zanimiva za kulturno 
identiteto tega predela Slovenije, predstavljajo v 
posebnem dodatku: Andrej Kranjc. Jože Janež, 
Dušan Moravče in Jože Čar. 

Številka je skrbno opremljena; na naslovni strani 
je perorisba Hommage idrijskim rudarjem (Rudi 
Skočir) in stiliziran grb z antičnim Merkurjem. 
Objavljene so zanimive podobe Idrije (Valvasor 
1689, Hacquet 1781, Goldenstein 1840, R. Terpin 
- Idrija 1907 - linorez 1983). Med fotografijami naj 
omenim tiste pred letom 1914; posnetki iz foto- 
grafske zapuščine dr. Milana Papeža nam pokažejo 
njegovo družino 1er vsakdanje tlelo rudarjev, posa- 
mezne rudarske objekte in cerkveno procesijo na 
dan. sv. Ahaca. Iz lega časa so tudi fotografije Zor- 
ka Prelovca z dvema pevskima zboroma tei' posne- 
tek Idrije. 

Proslavljanje 500-letnice Idrije seje začelo že de- 
cembra 1989 in se bo nadaljevalo v letošnjem letu 
vse do oktobra (str. 92): premiera dokumentarnega 
televizijskega filma Sijaj v temi o zgodovini rudni- 
ka in Idrije, srečanje slovenskih geologov, otvoritev 
prenovljene partizanske bolnišnice Franje, predsta- 
vitev poštnih znamk ob 500-letnici rudnika in me- 
sta, jubilej rudarske godbe, osrednja proslava s kan- 

tato Alda Kumra, razstava Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, razstava slikarja Rudija Skočirja itd. 

/a naslednjo številko razgledov, ki izide morda 
še letos (I. XXXV, 1990) so med drugim najavlje- 
ne razprave Marije Verbič o tehnični opremljenosti 
idrijskega rudnika v 16.stoletju ter podrobnejša 
predstavitev naravne katastrofe v partizanski bol- 
nišnici Pranji leta 1989 itd. 

Primorska srečanja, Nova Gorica, XV, 1990/112, 
113 str. (Marjeta Campa) 

Številka je posvečena dvema jubilejema: 
500-letnici idrijskega rudnika in 100-lelnici rojstva 
pisatelja Franceta Bevka. 

Pol tisočletja Idrije (str. 651-677): daljši uvodni 
tekst je napisala Ivica Kavčič o pomembni zgodo- 
vinski preteklosti in pri tem opozarjala na nekatere 
zanimivosti. Leta 1910 je bila Idrija drugo največje 
mesto na Kranjskem. Leta 1901 je mesto dobilo 
svojo realno gimnazijo, kjer se je že takrat pouče- 
valo samo v slovenskem jeziku. Profesorji in dijaki 
so vitino obeležili slovenski kulturni prostor: Mak- 
so Pirnat, Engelbert Gangl, dr. Tran Kos, dr. Ivan 
Pregelj, dr. Lavo Čermelj, dr. Andrej Budal; Zorko 
Prelovec, Zorko Jelinčič. Božidar Jakac, Nikolaj 
Pirnat, dr. Kajetan Gantar, tir. Aleš Bebler in mno- 
gi drugi. Pri dokončnem zapiranju rudnika pa da- 
nes razmišljajo tudi o bodočem jamskem turizmu. 

Nato Ivica Kavčič podrobneje seznanja o svoje- 
vrstnem proslavljaju idrijskih stoletij: Idrijčani so 
namreč ob tem visokem jubileju hoteli seznaniti 
širšo javnost o svojem prispevku k slovenski kultu- 
ri in znanosti. Izšla je vrsta publikacij: o idrijskih 
gozdovih (Franc Kordiš), o realni gimnaziji (Janez 
Kavčič), o idrijskem zdravstvu (Jože Pfeifer), o pri- 
morski in še posebej idrijski krajini v umetniški fo- 
tografiji (Rafael Podobnik), roman o idrijski druži- 
ni med obema vojnama (Jože Felc). Poleg že ome- 
njene revije Idrijski razgledi (1989) je treba prišteli 
še prispevke o koledarjih Mohorjeve in Prešernove 
družbe (1990). Za naše razmere je to prav neverjet- 
na knjižna produkcija ob jubileju nekega mesta! 

Janez Kavčič je objavil (str. 655-659) tekst o šti- 
ristoletni tradiciji šolstva na Idrijskem: od prote- 
stantske šole (ok. I 580) do glavne šole v času Mari- 
je Terezije, nato nekakšne domače srednje šole. pa 
vse do realne gimnazije 1901. leta. Upošteva ludi 
strokovne šole, ki so delovale ob rudniku. Poseb- 
nost lega zgodovinskega razvoja je v tem. da so se 
prebivalci Idrije in rudniška uprava že zelo zgodaj 
zavedali pomena šole in zanjo požrtvovalno skrbe- 
li! S kratkim pregledom poseže Kavčič tudi v obdo- 
bje 1918-1943 in v Čas po letu 1945. 

Idrijske ranocelnike, lekarnarje in zdravnike 
predstavlja Jože Pfeifer (str. 660-663): J. A. Scopo- 
li, Baltazar Hacquet. člani rodbine Freyer (Ernest, 
Karel, Henrik), Franc Klopstein. dr. Janez Mihael 
Secver, dr. Jožef Ignac Fanion, tir. Blaž. Hafner. 
Anton Makovic, Jurij Dolinar. Ludvik (ierbee. To 
so znamenita imena ne le za zgodovino Idrije, am- 
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pak ludi za širši prostor habsburških dežel. 
Franjo Kordiš piše o plavljenju lesa in znameni- 

tih idrijskih klavžah v širokem časovnem razponu 
od leta 1600 do 1849 oziroma 1926 (str. 664-668). 

Jože Carje prispeval članek o idrijskem rudišču 
(str. 669-670). 

Jože Felc se na svojstven način spominja začet- 
kov psihiatrične bolnišnice v Idriji in dela v njej 
(str. 671-673). 

Jurij Bavdaž popisuje delovanje idrijske čipkar- 
ske šole v letu 1905. /bral je doslej manj znano 
gradivo in z njim nazorno prikazal njeno dejav- 
nost, ki je segala celo do Izole in Kamnika (str. 
674-677). 

Slovenskemu pisatelju in primorskemu rojaku 
Francetu Bevku so namenjeni prispevki na str. 
678-710. Ob stoletnici njegovega rojstva (Primor- 
ski slovenistični dnevi 1990) so sodelovali z. obja- 
vami: Silvo Fatur, Janez Dolenc, Sonja Stare, /a 
zgodovinarja je zanimiv oris Branka Marušiča (••. 
Bevk, kulturno-politični delavec) in pa nekaj spo- 
minov Borisa Pahorja (Moja srečanja z Bevkom). 

Okrogla miza je imela delovni naslov Bevk v 
šoli. Kar šest prispevkov je posvečenih tej proble- 
matiki; niso zajete le osnovne šole v Sloveniji, am- 
pak tudi osnovne ter srednje šole na Goriškem in 
Tržaškem. 

O hudi prostorski stiski (ioriške knjižnice v Novi 
Gorici piše Rajko Slokar; povsem drug problem pa 
načenja prispevek Irene Šinigoj o uživanju mamil 
tudi na Primorskem. 

V rubriki Leposlovje (str. 722-746) so zastopani: 
Tržačan Umberto Saba, Bogdan /orž, Borut Su- 
ban, Edelman Juričič. Jože Volarič, Mare Cestnik. 
Milan Vincetič in drugi. Bevka pa ni med njimi. 

Rubrika Zapiski prinaša med drugim daljše 
Svoljšakovo poročilo o odmevni razstavi o Lango- 
bardih v Čedadu, recenzijo Pfeiferjeve Zgodovine 
idrijskega zdravstva (Jože Car) ter obsežnejši pole- 
mični zapis ob /erjalovih Spominih in razlagah 
(Milica Kacin-Wohinz). 

Številka je lepo urejena, tako vsebinsko kot obli- 
kovno: štirinajst izbranih posnetkov iz fotodoku- 
mentacije Mestnega muzeja v Idriji govori o mestu, 
njegovem grbu in rudniku, realni gimnaziji terčip- 
karstvu. Na zadnji strani je kratka predstavitev 
vseh šestinštirideset avtorjev, ki so sodelovali pri 
tej periodični publikaciji. 

österreichische Osthefte, letnik 32, zvezek 1-2, 
Dunaj 1990 (Ivanka l ršič) 

Časopis Österreichische Osthefte predstavlja 
eno od zelo razvejanih področij Osterrichisches 
Ost- und Südosteuropa - Instituta. Med publikaci- 
jami tega inštituta so še sledeče: 

a) pediodika: Presseschau Ostwirtschaft 
Ost-Dokumentation Wirtschaft 
Bildungswesen 
Dokumentation der Verordnungen Osteuropas 

(IXiVO) 

b) atlasi: Atlas der Donauländer 
Atlas Ost-unv Südosteuropa 
c) vrste knjig: objave 
časopisi 
Protokol ministrskega sveta 1848-1918 
d) knjižnice in dokumentacija: 
strokovna knjižnica 
časopisni oddelek (gospodarstvo in družboslovje) 
zbirka uradnih listov 
krajevna imena 
zbirka zemljevidov 
V okviru inštituta se prirejajo tudi jezikovni se- 

minarji: 
mednarodni seminar za vzhodne jezike v Fisen- 

stadtu, 
ruski jezikovni seminar v Dientenu pri Hochko- 

enigu in 
mednarodni seminar za Ruse v Moskvi. 
V sklopu mednarodnega sodelovanja organizira 

inštitut predavanja in okrogle mize, zasedanja in 
konference, sodeluje z OZN in UNESCO ter vodi 
mednarodne študijske programe in štipendijsko po- 
litiko. 

Časopis Österreichische Osthefte izhaja na Du- 
naju štirikrat na leto. Prinaša interdisciplinarne 
znanstvene članke s področja zgodovine, prava, 
geografije, jezikoslovja, izobraževanja, kulture in 
gospodarstva 1er ocene strokovnih poročil vzhod- 
nih in jugovzhodnih evropskih raziskovalcev. Po- 
samezen zvezek je razdeljen takole: 

a) članki 
b) poročila o raziskavah 
c) poročila o kongresih 
d)ocene 
e) kratke ocene 
V prispevku podajam pregled prvih dveh številk 

oz. zvezkov letnika 32 za leto 1990. 

Österreichische Osthefte, letnik 32, Dunaj 1990, 
zvezek I, 240 strani 

Gerhard ••••••••• je avtor prvega članka z na- 
slovom Znanstveni stiki na bizantinskem ozemlju 
med Avstrijo in Sovjetsko zvezo od 1945 do 1971. 
V njem predstavlja življenjsko pot in delo Norberla 
Bischolla (26. I I. 1894,'Dunaj - 30. 6. I960, Dunaj), 
kije od leta 1947 prebival v Moskvi kot politični 
zastopnik avstrijske zvezne vlade v Sovjetski zvezi. 
Po končani konzularni akademiji na Dunaju je leta 
1919 stopil v diplomatsko avstrijsko službo in jo 
opravljal do konca življenja. Med triletnim službo- 
vanjem v Ankari (1930-1933 je bil poslaniški svet- 
nik)je pripravil osnutek za knjigo Ankara; Razlaga 
novega nastanka Turčije (Dunaj 1935, 226 strani). 
To je ena prvih realističnih ocen po Kemalu Ala- 
tiirku (1881-1938) o revolucionarnih spremem- 
bah v Turčiji, napisana v nemškem jeziku. Priklju- 
čitev Avstrije k Hitlerjevi Nemčiji je doživel 
Bischoffv Parizu, kjer je bil od leta 1933 poslaniški 
svetnik. Med drugo svetovno vojno je bil izključen 
iz javne službe. Po osvoboditvi Nemčije je do vpo- 
klica v Moskvo sodeloval v diplomatski službi av- 
strijske zvezne vlade. 

V naslednjem članku Terene Frdoesi proučuje 
politično in gospodarsko ozadje gradnje železnice 
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na Madžarskem do leta 1914. Ra/pravo /acne z 
drugo četrtino 19. stoletja, nato se posveti naspro- 
tjem med državnimi in nacionalnimi madžarskimi 
interesi pri gradnji proge v času ncoabsolutizma 
(1850-1867). Sledijo opisi poskusov izgradnje že- 
lezniške proge v prvih letih po sporazumu med 
Avstrijo in Ogrsko leta 1867, nastanka močnega 
centraliziranega železniškega omrežja v zadnjem 
četrtletju 19. stoletja, izgradnje radialnega tira in 
povezava prog z jugom. Zaključek prinaša pregled 
poskusov spreminjanja centraliziranega železniške- 
ga omrežja v 20. stoletju. 

Vojaško ozemlje Galicije je naslov članka, kate- 
rega avtor je Klaus Bachmann. Avtor opisuje na- 
cionalne konflikte in zunanje politično ozadje pred 
prvo svetovno vojno ter poskuša razčleniti nacio- 
nalna razmerja Rutenov. l'oda nam pregled poli- 
tičnih strank v Galiciji, predstavi namestnika 
Borbzynskega ter zunanjepolitični zaplet z Rusijo. 
Seznanimo se tudi z vzroki za vojno v Galiciji in 
procesom Bcndasjuk. Na koncu spregovori avtor o 
univerzi kot »causus belli« (povod za vojno). 

Literarni tokovi in medsebojno vplivanje na 
prehodu iz 18. v 19. stoletje je vsebina naslednjega 
članka. Njegov avtor je Istvan Fried. 

Prvi del končuje poročilo Arnoida Suppana • 
dejavnosti österreichisches Ost-und Südosteuro- 
pa Instituta za leto 1989. Poročilo se začenja z. ugo- 
tovitvijo, da je prišlo v državah vzhodne in južne 
Evrope do velikih sprememb na političnem, gospo- 
darskem, socialnem in kulturnem področju. Sledi 
pregled dejavnosti inštituta po posameznih podro- 
čjih. Na področju raziskav deluje oddelek geografi- 
je in kartografije na treh projektih: Atlas donavskih 
dežel. Atlas V in .IV Evrope ter Krajevna imena. 
Inštitut je nadaljeval z izdajo Protokola ministrske- 
ga sveta Avstrije in avstroogrske monarhije 
1848-1918. Predstavljena je glavna vsebina Öster- 
reichische Osthefte, letnik 31, ki vsebuje enaintri- 
deset sestavkov z različnih področij, poročila razi- 
skovalne in kongresne dejavnosti ter okrog sedem- 
deset ocen. Avtorji prispevkov prihajajo iz Nemči- 
je, Bolgarije, Jugoslavije, Avstrije, Poljske, Romu- 
nije, Sovjetske zveze in Madžarske. 

Sledi poročilo o dejavnosti na področju knjižnic, 
znanosti, izobrazbe in kulturne politike. Posebna 
pozornost je posvečena obravnavi narodnosti in 
manjšinam v srednji, vzhodni in južni Evropi. 
Predstavljen je tudi seznam publikacij v okviru in- 
štituta v letu 1989. Med rezultati s področja doku- 
mentacije in znanstvene informacije sta Dokumen- 
tacija zakonov in odredb vzhodne Evrope (DGVO) 
in Evropska bibliografija za vhodnocvropske razi- 
skave (EB). 

Na področju znanosti in mednarodnega sodelo- 
vanja so potekali jezikovni seminarji, predavanja 
in zasedanja, izdelani so bili mednarodni študijski 
programi in štipendijska politika. V okvir dejavno- 
sti inštituta sodi tudi sodelovanje z znanstvenimi 
institucijami Avstrije ter predavanja članov inštitu- 
ta v letu 1989. 

V delu časopisa, kije rezerviran za raziskave, je 
objavljen članek Stefana Rarisitza z naslovom Av- 
strija - poslovni most meti Vzhodom in Zahodom. 

Sledijo predstavitve raznih kongresov: 

- Walter Matznettcr, Stanovanjsko-politčne raz- 
mere v Vzhodni Evropi (mednarodno zasedanje 
Housing Reforms in Eastern Evrope, Noszvaj bei 
Egcr, Ungarn, 27.-30. junij 1989) 

- Elisabeth Tornasi, 47. nemško-geografsko zase- 
danje (Saarbrueckenn, 2.-7. oktober 1989) 

- Stefan Malier, Preseljevanje, preganjanje in 
uničevanje ljudskih množic 1918-1948 (Bozen, 
16.-19. november 1989) 

- Ilona Slawinski. Tehnika zakonodajne oblasti 
vzhodnih in jugovzhodnih evropskih držav (Dunaj, 
30. januar-1. februar 1990) 

Zadnji del časopisa predstavljajo ocene nasled- 
njih del: Roberta Lufta Zgodovina Zidov v vzhodni 
Evropi v 19. stoletju, Andreasa Moritscha Konec 
ruske države, Brigitte Brunhuber Preosnova Cior- 
bačova, Josefa Eriedla Zgodovinske obravnave v 
Sovjetski zvezi. Toneta Eerenca Slovenci - Štajer- 
ska v tretjem reichu, Alojza Ivaniševiča Prepir v 
Makedoniji, Thomasa M. Barkerja Koralmpartisa- 
nen in Stefana Tröbsta Zahodni zavezniki. Sovjet- 
ska zveza in berlinsko vprašanje. 

Tem ocenam sledijo še kratke ocene približno 
petdesetih del. Avtorji prihajajo i/, različnih evrop- 
skih dežel. Vsebina ocenjenih del je zelo raznolika: 
od nacionalne in manjšinske problematike do naj- 
različnejših zgodovinskih tem, politike, gospodar- 
stva, jezikoslovja, glasbe . . . 

Na koncu zvezka je seznam knjig, ki še čakajo 
na oceno, predstavitev sodelavcev v pričujočem 
zvezku in obvestilo o tem. kaj bomo prebirali v pri- 
hodnjih številkah. 

österreichische Osthefte, letnik 32, Dunaj 1990, 
zvezek 2, 186 strani 

V predgovoru poda Walter Leitsch glavne usme- 
ritve drugega zvezka. Posvečen je zgodovini Polj- 
ske. Na ta način nadaljuje Österreichische Osthef- 
te tradicijo izhajanja posebnih izdaj (zadnja je bila 
leta 1987 - zbirka člankov na temo Vuk Stelanovič 
Kadadžič) oz. navadnih izdaj (zadnja je bila leta 
1989) 3. zvezek; Prispevek k zgodovini in kulturi 
jugovzhodne Evrope - v tem primeru je celoten 
zvezek posvečen določeni temi oz. posamezni de- 
želi). 

Pričujoči zvezek ni prva zbirka člankov o poljski 
tematiki. Zvezek 3 iz leta 1964 vsebuje prispevek 
na to temo in sicer Alma Mater Jagiellonica 
MCCCLX1V-MCMLXIV. Eeta 1974 pa je izšla 
posebna izdaja z naslovom Austro Polonica, po- 
svečena različnim zgodovinskim in aktualnim te- 
mam. Nadalje nam prinaša zvezek 3 iz leta 1976 
zbirko člankov z naslovom Landshut 1475-1975: 
Simpozij o Bavarski, Poljski in Evropi v poznem 
srednjem veku (tudi kot posebna izdaja). 

V zadnjih dvajsetih letih so se pojavili številni 
poskusi skupnega sodelovanja avstrijskih in polj- 
skih avtorjev. Projektu so dali naslov Iz zgodovine 
neke soseščine. Rezultat tega je zvezek, v katerem 
so zbrani prispevki poljskih in avstrijskih zgodovi- 
narjev, ki so posvečeni 19. in začetku 20. stoletja. 

Konec leta 1982 sta Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften z Dunaja in Polnischen Akade- 
mie der Wissenschaften iz Varšave oblikovali me- 
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sano avstrijsko-poljsko zgodovinsko komisijo. Prvo 
delovno srečanje je bilo od 28. do 3 I. oktobra 1985 
na Dunaju. Tu so sestavili delovni program; med 
drugim so sklenili pregledati delo zgodovinarjev 
obeh dežel in ugotoviti pomembnejše raziskave s 
tega področja. 

I. Historiografija: 
- Henryk Wisner, Jagielonci Habsburžani v času 

Sigismunda I. in Sigismunda II. Augu.sta 
(l 506-1572); poljske raziskave po letu 1945 

- Jan Wimmer, Poljsko-avstrijski odnosi v 17. 
stoletju in poljsko zgodovinopisje 1945-1985 

-Jacck Staszevvski, Poljsko-avstrijski odnosi v 18. 
stoletju; zapiski o stanju na področju raziskav 

- Stanislaw Gradziski, Odnosi med Avstrijo in 
Poljsko v luči poljskega zgodovinopisja v 19. stole- 
tju 

- Jožef Buszko, Zgodovina Galicije (1890-1918) 
in poljsko medvojno in povojno zgodovinopisje. 

Druga skupina prispevkov se nanaša na znan- 
stveno srečanje avstrijskih in poljskih zgodovinar- 
jev, ki je bilo 14. oktobra 1986. Sestali so se Pol- 
nische Institut z Dunaja, Polnische Akademie der 
Wissenschaften in Österreichische Ost-und Südost- 
europa-Institut. Posebno pozornost so nameni- 
li osvetlitvi 15. in 16. stol., kar je sovpadalo z raz- 
stavo Polen im Zeitalter der JagielIonen, 

II. Doba Jagieloncev: 
- Heinrich Koller, Kralj Friedrich III. med 

Vzhodom in Zahodom 
- Marian Biskup. Nasprotje med Jagielonci in 

Habsburžani okoli češke in ogrske krone v 15. in v 
začetku 16. stoletja 

- Maria Bogucka, Poljska kultura v dobi renesan- 
se 

- Andrzej Wyczanski, Humanisti in državna 
oblast na Poljskem v prvi polovici 16. stoletja. 

Tretja skupina prispevkov nosi naslov Vermisc- 
hte Beitrage - različni prispevki: 

- Michael Komaszynski, Nasprotja med Hab- 
sburžani in Bourboni na poljskem dvoru v 17. sto- 
letju 

- Lucijan R. Levvitter, K prazgodovini delitve 
Poljske (1697-1 721), viri in literatura 

- Tomasz Opas, Osamosvojitev zasebne zemlji- 
ške gosposke kraljestva Galicije in Londomerije 
kot raziskovalni problem 

- Krzyztol" Kasprzyk, Hkscclenca Kazimierz 
Chledovvski iz Wietrzna 

- Alois Woklan, Avstrija v delu Stanislava Vin- 
cenza. 

Tudi na koncu tega zvezka so predstavljeni sode- 
lavci tokratne številke in objavljen seznam član- 
kov, kijih bomo prebirali v prihodnjih številkah. 
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nove pridobitve arhivov 

Arhiv Republike Slovenije 

Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko (1978-1990, 2 tm) 

Republiški družbeni svet za vprašanja družbene 
ureditve (1975-1990, 13 tm) 

Republiški družbeni svet za mednarodne odnose 
(1975-1990,6 tm) 

Republiški  rudarski   inšpektorat  (1958-1962, 6 
tm) 

Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno 
varstvo (1949-1989, 39 tm) 

Triglav film (1945-1966,0,5 tm) 
Blaznikova tiskarna (1863-1872, 1 knj.) 
Graščinski arhiv Turjak (1783-1886, 1 mapa) 
Graščinski arhiv Polhov Gradec (I šk.) 
Rodbindki    lomi    Ana    in    dr.    Ivan    Dimnik 

(1902-1928.2 šk.) 
Osebni fond France Adamič (1945-1989, 4 šk.) 
Osebni fond Ivan Mohorič (34 šk.) 
Osebni fond Stanko Petelin (1947, 0,2 tm) 
Osebni fond dr. Cene Logar (I 87 I-1963) 
Osebni tond Danilo Vojska (1 870,1949, 64 šk.) 
Osebni fond Segej Kraigher ( 1950-1987, 83 šk.) 
Osebni fond Vida Tomšič (33 šk.) 
Osebni fond Edvard in Pepea Kardelj (34 tm) 
Osebni fond Ladislav Kiauta (3 šk.) 
Klub koroških Slovencev (1973-1987, 3 šk.) 
Slovensko prosvetno društvo Simon Gregorčič iz 

Kanade (1959-1990, I šk.) 
/birka filmov (6 celovečernih z napovedniki, 44 

šk.) 
Zbirka plakatov (1990, 3 kosi) 
Zbirka fotografij (1890-1940, 13 kosov) 
Zbirka matičnih knjig (1816-1890, 15 knjig) 
Zbirka Marjeta ("ampa ( 1979-1990, 3 mape) 
Republiška       konferenca      SZDL      Slovenije 

(1945-1990, 199 tm) 
- 218 fondov in zbirk Zgodovinskega arhiva CK 

ZKS(59()tm) 

Pokrajinski arhiv Koper 

Občinski komite ZKS Izola (1967-1985, 10 tm) 
Občinski   komite ZKS  Postojna  (1960-1985, 6 

tm) 
Občinski komite ZKS Piran ( 1973-1985, 9 tm) 
Občinski komite ZKS Sežana (1976-1985, 5 tm) 
Občinska konferenca SZDL Izola (1968-1983, 8 

tm) 

Občinska konferenca SZDL Postojna 
(1950-1990, I I tm) 

Medobčinski svet SZDL za Notranjsko in Postoj- 
no (1975-1990, I tm) 

Občinska konferenca SZDL Piran (1955-1985. 
16 tm) 

Občinska konferenca SZDL Sežana (1960-1989. 
I I tm) 

Občinska konferenca SZDL Ilirska Pistrica 
(1959-1988, 1 1 tm) 

Občinska konferenca SZDL Koper (1979-1986. 
6 tm) 

Občinska konferenca ZSMS Izola (1974-1989. 
8,5 tm) 

Občinska konferenca ZSMS Postojna 
(1953-1987, 0,7 tm) 

Delamaris Izola (1951-1974, 4 tm) 

Zgodovinski arhiv Ljubljana 
Enota /a območje mèsta in občin Ljubljane 

Vojaško sodišče v Ljubljani (1944-1945, 0.1 tm) 
Državno tožilstvo Ljubljana (1931-1944. 0,2 tm) 
Okrožno javno tožilstvo v Ljubljani (1945-1959. 

5.5 t m) 
Okrajno javno tožilstvo v Ljubljani (1945-1959, 

1,2 t m)' 
Javno tožilstvo za okraj Ljubljana - okolica 

(1945-1959,0,3 tm) 
Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani. Imola v 

Ljubljani (1978-1948, M tm) 
Skupščina mesta Ljubljane - mestni sekretariat 

za občo upravo ( 1965-1971. 14 tm) 
Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik 

(1971-1987, 5.4 tm) 
Mestna konferenca SZDL Ljubljana ( 1975-1990. 

3.6 tm) 
Odbor za izgradnjo poti spominov in tovarištva 

pri Mestni konferenci SZDL Ljubljana ( 1985-1986, 
0.1 tm) 

Medobčinski svet SZDL ljubljanske regije 
(1974-1990. 1.9 tm) 

Občinska konferenca SZDL Ljubljana Moste- 
Polje (1969-1989,2,8 tm) 

Občinska konferenca SZDL Ljubljana Šiška 
(1957-1989,3,3tm) 

Ilirija, Ljubljana (1921-1978, 3,1 tm) 
Kmetijsko gospodarska šola Vodice (1953-1960, 

0.1 tm) 
Kmetijsko gospodarska šola Ig (1952-1959, 0,1 

t m) 
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Osnovna šola Vrtača. Ljubljana (1939-1964. 0,7 
trn) 

Osnovna šola Utik (1921-1985,0.1 trn) 
Osnovna šola Skaručna (1906-1959, 0.1 trn) 
Osnovna šola Tomišelj (1910-1963, 0,3 tm) 
Osnovna šola  Prežihovega  Voranca  Ljubljana 

(1958-1985, 1.6 tm) 
Osnovna     šola     Angele     Oeepek     Ljubljana 

(1946-1965.0.7 tm) 
Osnovna šola Zapotok ( 1945-1975, 0,1 tm) 
Evangelijsko       žensko       društvo       Ljubljana 

(1852-1945.0.1 tm) 
Graščina Turjak (1790-1939,0.2 tm) 
Hišni     arhiv     družin     Koder     in     /avašnik 

(1772-1944,0.1 tm) 
Družina Pohani. Ljubljana ( 1897-1971, 0,1 tm) 
Hišni arhiv družina Štrukelj ( 1801 -1948, 0.1 tm) 
Alojz Rustja. Ljubljana (1920-1962. 0,1 tm) 
Načrti:    53    načrtov    od    Projekta    Ljubljana 

(1958-1988) 99 načrtov od Splošnega projektivne- 
ga biroja Ljubljana (1935-1986) 

Zbirka Ulčar. Ljubljana: - razno gradivo (1867 - 
1980, 0,6 tm) 

Zbirka Zgaga (17. stol. - 1962,0.1 tm) 
Zbirni fond. Ljubljana: 
- Ljubljanski festival (1953-1957, I mapa) 
- Trgovina s špeearijskim materialnim blagom in 

barvami Ivan Jelačin v Ljubljani (1943-1955, 2 
knjižici) 

Zbirka fotografij: 
- fotografije ( 1890-1990. 190 enot) 
- razglednice ( I 899-1956, 92 enot) 
-plakati (1946-1990. 61 enot) 

Občinski komite ZKS Ljubljana Polje 
(1981-1989. 5,4 tm) 

Občinski komite ZKS Ljubljana Bežigrad 
(1966-1989. I 1.2 tm) 

Občinski komite ZKS Ljubljana Šiška 
(1971-1989. 16,6 tm) 

Občinski komite ZKS Školja Loka (1981-1989. 
3,3 tm) 

Občinski komite ZKS Kamnik (1969-1989. 4 
tm) 

Medobčinski svet ZKS za Gorenjsko Kranj 
(1978-1990. 6.9 tm) 

Občinski komite ZKS Radovljica (1954-1987. 
7.3 tm) 

Enota /a območje občin obljubljanske 
regije 

CERKNICA 
Okrajno sodišče Rakek (1945-1947.0,1 tm) 

DOMŽALE 
Občinska konferenca SZDL Domžale 

(1967-1990,0.9 tm) 
Mitja Hiti. Dob pri Domžalah (1889-1958. 0.2 

tm) 

GROSUPLJE 
Javno tožilstvo za okraj Grosuplje (1946-1959, 

0,6 tm) 

KAMNIK 
Javno tožilstvo za okraj Kamnik (1946-1959, 0.7 

tm) 
Občinska konferenca SZDL Kamnik 

(1979-1990, 1,4 tm) 
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Kam- 

nik ( 1957-1989, 2.4 tm) 
Občinski svet Zveze združenj borcev NOV Kam- 

nik (1947-1986,2,8 tm) 
Občinska zveza prijateljev mladine Kamnik 

(1968-1981,0,1 tm) 

KOČEVJE 
Javno tožilstvo za okraj Kočevje (1946-1959. 0,1 

tm) 
Rudnik rjavega premoga Kočevje (1893-1977. 

1.6 tm) 

RIBNICA 
TVD Partizan Ribnica ( 1956-1976, 0.3 tm) 
Občinska rokometna zveza Ribnica (1964-1979. 

0,1 tm) 

VRHNIKA 
Orlovski odsek na Vrhniki (1908-1929,0,1 tm) 

Enota v Skofji Loki 
Občinska konferenca SZDL Školja Loka 

(1970-1990,3 tm) 
Občina Školja Loka (1959-1974, l,2lm) 
Skupščina občine Logatec (za območje Zirov) 

(1962-1969, 1,3 t m) 
Družina Perko, Poljane (I 883-197 I. 0,5 tm) 

Enota /a Dolenjsko in Belo Krajino, Novo 
mesto 

Občinska kulturna skupnost Novo mesto 
(1981-1989,0,8 tm) 

Občinska telesno-kulturna skupnost Novo mesto 
(1981-1986.0,2 tm) 

Občinska konferenca ZSMS Novo mesto 
(1970-1986. 5 tm) 

Medobčinski svet SZDL ( 1975-1988. 2,1 tm) 
Občinska konferenca SZDL Novo mesto 

(1957-1988,6 tm) 
Kmetijska zemljiška skupnost Trebnje 

(1976-1985,0.3 tm) 
Samoupravna stanovanjska skupnost Trebnje 

(1986-1989.0.3 tm) 

Enota /a (iorenjsko, Kranj 

JESENICE 
- Železarna Jesenice ( I 938-1 982, 2 tm) 

Občinska      konferenca      ZSMS     Jesenice 
(1975-I989,7tm) 

- Koordinacijski svet ZSMS Slovenskih železarn, 
železarna Jesenice (1976-1989, 0,8 tm) 

KRANJ 
- Občinska konferenca SZDL Kranj (1982-1990. 

5,5 tm) 
- Občinska konferenca SZDL Kranj (1980-1990, 

3,2 tm) 
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- Medobčinski svet SZDL za Gorenjsko Kranj 
(1976-1990, 1,4 tm) 

- Medobčinski svet ZSMS Kranj (1977-1983, 0,4 
tm) 

- Medobčinski svet ZKS za Gorenjsko Kranj 
(1978-1990,6,9 tm) 

RADOVLJICA 
Občinska     konferenca    SZDL    Radovljica 

(1960-1990, I 1,4 tm) 
Občinski     sindikalni     svet      Radovljica 

(1976-1990,3,1 tm) 
- Občinski komite ZKS Radovljica (1954-1987, 

7,3 tm) 

TRŽIČ 
- Občinska konferenca SZDL Tržič (1978-1990, 

4 tm) 
- Občinski sindikalni svet Tržič (1978-1989, 5,5 

tm) 
- Peko Tržič (1911-1980, 7,2 tm) 

Pokrajinski arhiv Maribor 

Splošna bolnišnica Maribor (193 1-1956, 2,5 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor- Te/no 

(1980-1990, 7 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor-Pobrežje 

(1980-1990,4 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor-Tabor 

(1980-1990, 7 tm) 
Občinski svet ZSS Maribor- Te/no (1980-1990, 

3,5 tm) 
Mestni komite ZKS Maribor ( 1975-1985, 3 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor-Rotovž 

(1980-1990, 9 tm) 
Občinski svet ZSS Maribor-Tabor (1981-1990, 

5 tm) 
Občinski svet ZSS Maribor-Pobrežje (1974, 

1980-1990,3 tm) 
Občinska konferenca ZSMS Maribor-Pobrežje 

(1980-1990, 1 tm) 
Občinska konferenca SZDL Maribor-Pobrežje 

(1981-1990, 2 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor-Pesnica 

(1980-1989, 1,5 tm) 
Občinska konferenca SZDL Maribor-Rotovž 

(1980-1990, 2,5 tm) 
Občinska konferenca SZDL Maribor-Tabor 

(1980-1990,3,5 tm) 
Občinska konferenca SZDL Maribor-Tczno 

(1981-1990. 1,5 tm) 
Občinska konferenca ZSMS Maribor-Tabor 

(1984-1990,0,5 tm) 
Občinski komite ZKS Maribor-Ruše 

(1980-1989,0,5 tm) 
Medobčinski svet SZDL za Podravje Maribor 

(1981-1990, 1 tm) 
Mestna konferenca SZDL Maribor (1982-1990, 

I tm) 
Občinska konferenca ZSMS Maribor-Rotovž 

(1980-1990, I tm) 
Zve/a /druženj borcev NOV Slovenije - Občin- 

ski odbor Maribor-Rotovž (1980-1990, 3 tm) 
( iospoščina ( ¡rad Pistrica ( 1 721 -1 763. 0,3 tm) 

Občinski odbor ZZB NOV Maribor-Tabor 
(1981-1990, 2 tm) 

Mestna konferenca SZDL Maribor (1970-1990, 
1 tm) 

Delovna organizacija IMPOL Slovenska Bistrica 
( 1920-1967. 4 tm) 

Medobčinski svet ZKS z.a Podravje Maribor 
(1975-1990. I tm) 

Poklicna kovinarska šola Maribor (1958, 
1963-1981,3 tm) 

Poklicna avtomehanska šola Maribor 
(1945-1946, 1968-1980, 2tm) 

Janez J. Švajnccr, Ljubljana (0,5 tm) 
Pomurski medobčinski svet SZDL Murska Sobo- 

ta (1972-1990. 2 tm) 
Občinska konferenca SZDL Murska Sobota 

(1955-1989, 24 tm) 
Občinski komite ZKS Dravograd (1980-1986, 

I tm) 
Občinski svet ZSS Dravograd (1964-1985. 3,5 

t m) 
Občinska konferenca ZSMS Murska Sobota 

(1970-1989, 5,5 tm) 
Občinska konferenca ZSMS Ljutomer 

(1961-1989, 7,5 tm) 
Občinski komite ZKS Ljutomer (1969-1989, 

12 tm) 
Občinski odbor ZZB NOV Maribor-Pobrežje 

(1981-1990,0,5 tm) 
Občinski odbor ZZB NOV Maribor-Tczno 

(1981-1990, I tm) 
Občinska konferenca SZDL Ljutomer 

(1979-1990, 9 tm) 
Občinski komite ZKS Murska Sobota 

(1977-1989,5 tm) 
Občinski komite ZKS za Pomurje Murska Sobo- 

ta (1976-1990, I tm) 
Občinska konferenca SZDL Maribor-Pesnica 

(1981-1989, 1 tm) 
Colectanea(0,l tm) 
Osnovna šola Selnica ob Dravi (1948-1961, 1 

tm) 
Wögerer Herman - Tovarna mesnih izdelkov 

Maribor (0.2 tm) 
Davčna uprava občine Maribor-Center 

(1962-1966, 1 1,5 tm) 
Davčna uprava občine Maribor-Tabor 

(1962-1966, 8,5 tm) 
Davčna upravna občine Maribor-Tezno 

(1962-1966, 1 1 tm) 
dr. Štefka Cobi Ptuj (4 tm) 
Ivan Kokolj Maribor (4 tm) 
Metalprim - Inženiring Maribor (80 tm) 

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 

Strokovna služba občinskih skupnosti za zapo- 
slovanje Nova Gorica (1961-1968,0,1 tm) 

Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova Gorica 
(1955-1982,2,1 tm) 

Osnovna šola Bilje (1947-1964, 0,5 tm) 
Osnovna      šola       Kostanjevica      na       Krasu 

(1947-1964, 1 tm) 
Osnovna šola Selo na Krasu (1945-1963, 0,3 tm) 
Osnovna šola Opatje selo (1945-1963, 0,4 tm) 
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Osnovna šola Lipa (1945-1954, 1 mapa) 
Osnovna isola Vojščica (1945-1963, 0,4 tm) 
Osnovna šola Temnica (1946-1963, 0,5 tm) 
Občina Rihenberk (1875, 1 list) 
Krajevni ljudski odbor Renče (1945-1946. 1 ma- 

pa) 
Krajevni odbor SZDL Renče (1946, I mapa) 
Tretja stavbena zadruga  Renče (1921-1923,   1 

mapa) 
Krajevni  ljudski odbor Most na Soči (1947, 2 

mapi) 
Krajevni ljudski odbor Podmelec (J 947. 0,1 tm) 
Krajevni   ljudski  odbor Planota-Šentviška gora 

(1945.1947,0,1 tm) 
Krajevni ljudski odbor Slap ob Idrijci (1947, 2 

mapi) 
Krajevni  ljudski odbor Ponikve (1950-1951,   1 

mapa) 
Krajevni ljudski odbor Lom (1947,0,1 tm) 
Krajevni   ljudski   odbor      Grahovo   ob   Baci 

(1946-1952, I mapa) 
Krajevni ljudski odbor Idrija ob Bači (1947.  I 

mapa) 
Občina Grahovo ob Bači (1925-1941, 1 mapa) 
Osnovna šola Breginj (1939-1940, I mapa) 
Avto-moto društvo Gorica Nova Gorica (0,7 tm) 
Društvo za telesno vzgojo Partizan Nova (lorica 

(1963-1967, I mapa) 
Pojan Ožbolt Nova Gorica (0,6 tm) 
Goriški tribunal Cionca ( 1919-1947, 25.6 tm) 
Okrajno sodišče (iorica (1929-1947. 8,S tm) 
Okrajno sodišče Kanal (1917-1929,8,8 tm) 
Okrajno sodišče Ajdovščina (0,1 tm) 
Okrajno sodišče Postojna (2,1 tm) 
Okrajno    sodišče    Krmin    (1919.    1921-1944. 

1946-1947.0.7 tm) 
Marko Pushnik Vipava (1894-1924, I mapa) 
Artur Lokar Ajdovščina (1898-1903, 0,4 tm) 
Carlo Colotti Ajdovščina (1933-1947. 0.2 tm) 
(iiuseppe Perdón Kanal (0,1 tm) 
Carlo Herborn Kobarid (1929-1933. 1 mapa) 
Corrado de Fabris (0,1 tm) 
Giovani (iiuseppe Grusevin Idrija (1929-1930. 1 

mapa) 
Virgilio Gnot Krmin (1931-1952, 0,1 tm) 
Rodolfo Seculin Kanal (1922-1946, 0,67 tm) 
Luigi Marega Vipava Krmin (iorica (1933-1953, 

0,4 tm) 
Carlo Cibej Gorica(1929-1927,0,3 tm) 
Antoni Ballaben Gorica(1919-1933,0,2 tm) 
Mario Pascoletto Gorica (1920-1929, 0,6 tm) 
De Pétris Zaccaria Gorica ( 1922-1931. 0,1 tm) 
Lrnesto Coloautti  Claucig  Krmin  (1926-1943, 

0,1 tm) 
Silvio Quarantoto( 1929-1931, I mapa) 
Francesco Francesco (0.2 tm) 
Masimiliano Maucci (0,5 tm) 
Emilio Gioseppe GioselTi (2 mapi) 
Franc Ukmar Solkan (-1947,0.2 tm) 
Jugoslovanska delegacija v  mešani jugoslovan- 

sko-italijanski      komisiji      za      delitev      arhiva 
(1950-1956.0,1 tm) 

Okrajni sindikalni svet Nova (iorica (1954-1962. 
1,1 tm) 

Občinski svet /SS Nova Gorica (1962-1985, 3,3 
tm) 

Delavska univerza Nova (iorica (1959-1980, 1,5 
tm) 

Vzgojnovarstvena organizacija lika Dcvctak Pig- 
liami Tolmin (1947-1978.0,3 tm) 

Vzgojnovarstvena organizacija Ajdovščina 
(1948-1980,0,5 tm) 

Občinski komite ZKS Nova (iorica (1975-1982. 
5.3 tm) 

Zavod SRS za šolstvo. Organizacijska enota 
Nova (iorica ( 1969-1981, 1.4 tm) 

Okrajni odbor RKS (iorica ( 1957-1963, 0,1 tm) 
Občinska organizacija RKS (iorica (1963-1984. 

0,9 tm) 
Občinska konferenca /SMS Tolmin (1976-1979. 

0,2 tm) 
GOSTOL, Goriške strojne tovarne in livarne 

Nova Gorica (1947-1983, 10 tm) 
Medobčinski svet /SMS sevemoprimorske regije 

(1978-1985.0,3 tm) 
Občinska konferenca SZDL Ajdovščina 

(1955-1981. 1 tm) 
Medobčinski svet ZKS sevemoprimorskih občin 

(1968-1981. 1 tm) 
Dom učencev Svelozar Markovič Tolmin 

(1957-1978.0.1 tm) 
Občinski komite ZKS Nova (iorica (1983. 0.9 

tm). 
Občinski svet /SS Ajdovščina (1963-1984, 1,6 

tm) 
Center za glasbeno vzgojo Nova Gorica 

(I948-I983.0.2tm) 
Občinski komite ZKS Ajdovščina (1976-1985. 

3.3 tm) 
/veza prijateljev mladine Tolmin (1975-1978. 

0,1 tm) 
Delavska univerza Tolmin (1959-1985, 0,4 tm) 
/veza kulturnih organizacij Tolmin (1966-1974. 

1 mapa) 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri (¡orici 

(1933-1979.2 tm) 
Glasbena šola Tolmin (1951-1986, 0,5 tm) 
Osnovna šola Solkan (1938-1979,3.2 tm) 
Osnovna šola Dornberk (1948-1988, 2 tm) 
Osnovna šola Ajdovščina (1945-1989, 3 tm) 
Osnovna šola Ustje (1945-1962. 0,2 tm) 
Občinski odbor /veze združenj borcev NOV Aj- 

dovščina (1952-1985, 1,9 tm) 
Strokovna služba občinskih skupnosti za zapo- 

slovanje Nova Gorica (0.2 tm) 
Marija Grabelj Šentviška gora (1956-1981. I 

mapa, 2 zvitka) 

Arhiv Inštituta za novejšo zgodovino, 
Ljubljana 

Ganziti Rudolf-Rudi, Ljubljana (1943-1969, 
0,1 tm) 

Bebler-Pirkovič Vilma, Ljubljana (1944. 7 listov. 
2 brošuri) 
_ Draksler Zvonko, Pesem izseljenih Slovencev v 
Sleziji (I list) 

Brošure in tisk NOB (1944-1945, 1946,0,1 tm) 
Knol Vinko. Iz podobe življenja v naši predvojni 

dolini (Ribnica) (spomini, 41 strani) 
(ilavni odbor ZZB NOV, Odbor za postavitev 

spomenika žrtvam na Rabu (1953, 0,2 lm) 
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Gradivo o delovanju Hvgena Pobcraja iz Solkana 
V NOG (7 listov) 

Koncentracijsko taborišče Renicci - Anghiari 
(kserokskopije, 0,1 tm) 

Prijave za vojne invalide 
/veza koroških partizanov Celovec (1949, 1953, 

1962, kserokskopije, 8 listov) 
TV serija: Velike bitke v Jugoslaviji, scenariji 

1,2, 3, 5 in 6 epizode (1979, 0,15 tm) 
Lazarevič Žarko, Zadolževanje kmetov v Slove- 

niji v letih 1918-1941 s posebnim ozirom na bre- 
menske vpise v zemljiško knjigo vzorčno izbranih 
katastrskih občin (magistrska naloga) 

MellinatO Giulio, Scuola ed educazione nella 
provincia di Trieste dal fascismo al Governo mili- 
tare alleato 1938-1954 (elaborat, 226 strani) 

Bleiweis dr. Mirón - Trsteniški, odvetnik, Lju- 
bljana (1941-1943, 1944, 1945, 0,2 tm) 

Westen ing. Max Adolf, tovarnar, Celje (1926, 
1934-1944,0,1 tm) 

Tominšek dr. Teodor, Ljubljana (1944, 1948, 
1959-1966,0,1 (m) 

Ženska kaznilnica Eossombrone v Italiji (sreča- 
nja zapornic iz leta 1942-1943: prijave, korespon- 
denca, računi in drugo gradivo, zbrala Vera Hutar. 
Ljubljana, 0,1 tm) 

Zapori Šcmpetrska kasarna v Ljubljani (kartote- 
ka zapornic 1941-1943, spomini, izjave itd. zapor- 
nic, zbrala Vera Hutar, Ljubljana, 0,1 tm) 

Gradivo o odvetnikih, ki so branili slovenske ob- 
sojence pred italijanskim vojnim sodiščem v Lju- 
bljani 1941-1943 (zbrala Vera Hutar, Ljubljana, 
0,1 tm) 

Zbrana dela Edvarda Kardelja, knjiga 2: 
1935-1939 (tipkopis. 0,1 tm) 

Referati okrogle mize Mednarodnega komiteja 
zgodovine druge svetovne vojne na Brdu pri Kra- 
nju (1984,0,1 tm) 

Gabrič Aleš, Kulturna politika in kulturno 
ustvarjanje na Slovenskem 1945-1952 (magistrska 
naloga, 304 strani) 

Nadškofijski arhiv Ljubljana 

Župnijski in dekanijski arhiv Radovljica (40 fas- 
c.) 

Osebna zapuščina Jožeta Grcgoriča (1908-1989, 
30 fase.) 

OPOMBA UREDNIŠTVA 
1. Zgodovinski arhiv Celje v letu 1990 ni imel novih pri- 
dobitev. — 2. Nove pridobitve se nanašajo večinoma na 
leto 1990, Zgodovinski arhiv Ptuj pa je poslal prispevek 
po zaključku redakcije. 
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bibliografija arhivskih delavcev 

Marjeta ADAMIČ 

- Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji. 
1941-1945. knjiga 7: Maj -junij 1943. Ljubljana 
Partizanska knjiga 1989 

- Josip Rus - Andrej, Pričevanja in spomini. Za- 
ložba Borec, Ljubljana 1989. Arhivi XII, Ljubljana 
1989. št. 1-2. str. 97 

- Bogdan Lekić. Arhivski izvori /a isto rij u socija- 
lističke Jugoslavije 1943-1953, Arhiv Jugoslavije 
Beograd 1987. Arhivi XII. Ljubljana 1989, št. 1-2. 
str. 99-100 

- Handbücherund Karten zur Verwaltungsstruk- 
tur inden Ländern Kärnten. Krain. Küstenland 
und Steiermark bis zum Jahre 1918, Kin historisch- 
bibliographischer Fürer - Priročniki in karte • or- 
ganizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, 
Primorju in Štajerski do leta 1918, /godovinsko- 
bibliografski vodnik - Manuali e carte sulle struttu- 
re amministrative nelle province di Carinzia, Car- 
niola. Litorale e Stiria lino al 1918, Guida storico- 
bibliografica. Graz - Kragenfurt - Ljubljana - Gori- 
zia - Trieste 1988. Prispevki za novejšo zgodovino 
XXX. Ljubljana 1990, št. 1-2. str. 154-156 

France BARAGA 

- Ignacij in Frančišek - posebna zavetnika Slo- 
vencev, Slovenski jezuiti, XXV. Maribor 1990, str. 
69-71 

Milan BI/JAK 

- »Armida, programski paket za delo v arhivih« 
(Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo 1989, letnik 29, str. I 5-2 I 

Žarko •I/J • K 

- Olševek v narodnoosvobodilnem boju: Kranj- 
ski zbornik 1990 

Marjeta CAMPA 

- Glasila enot NOV in POS. Lnciklopedija Slov. 
Ill: Eg- Hab; Lj.. MK 1989, str. 230. 

- Prvomajski letaki iz NOB v arhivu Inštituta za 
novejšo zgodovino. Arhivi, XII, 1989, št. 1-2, str. 
46-48. 

- Nekaj odmevov slovenske zgodovine in kulture 
v vsakdanjem NOB tisku v arhivu IN/. Prispevki 
za novejšo zgodovino, XXX, 1990, št. 1-2. str. 
135-140. 

Marija OBLAK-ČARNI 

- Poročilo o obisku v praških arhivih. Arhivi 
12/1989 št. 1/2 str. 61-65 (Soavtor Peter Ribnikar) 

- liane /witter (24. 10. 1905 - 14. 4. 1988). Ar- 
hivi 12/1989 št. 1/2 str. 108-109 

- Marija Verbič - pclinsedemdesetletnica. Arhivi 
12/1989 št. 1/2 str. I 12-1 13 

- Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji knj. 7 
maj-junij 1943. Ljubljana, Partizanska knjiga 1989 
762 str. (Soavtor Marjeta Adamič) 

Darko DAROVEC 

- Dr. Danilo Klen, Primorske novice 37. Koper 
I 1. maja 1990. str. 5. 

- Od prihoda Slovanov do propada Beneške re- 
publike (1797), Kraški rob in Bržanija (zbornik). 
Pokrajinski muzej Koper, Koper 1990. str. 31-62. 

- Ocena: Marginalne skupine družbe v zgodovi- 
ni, M. Bertoša: Zlikovci i prognanici. Pula 1989. 
Primorska srečanja I 10/1990, str. 5 I 5-5 I 7. 

- Poročilo: Vsakdan v baročnem Piranu. Darja 
Mihelič: Piran 1600-1602. mestni vsakdan v obdo- 
bju baroka v luči različnih virov. Primorska sre- 
čanja 1 10/1990. str. 519-520. 

France M. DOLINAR 

- Puchheim Otto Fridrich, Die Bischöfe ties 
Heiligen ROmischen Reiches 1648-1803. Lin Bio- 
graphisches Lexikon, hrsg. Erwin Gatz, Berlin 
1990,354-355. 

- Joseph Rabatta, n.d. 356. 
- Sigismund Christoph von Herberstein, ••\. 

183-184. 
- Ferdinand von Küenburg, ••\. 244-247 (sku- 

paj z •.•. Huber). 
- Franz Karl von Kaunilz, n.d. 220-221. 
- Wilhelm von Leslie, n.d. 268-269. 
- Sigismund Felix von Schrattenbach, •.d. 

449-450. 
- Ernst Amadaeues Thomas von Alterns, n.d, 

15-16. 
- Leopold Petazzi. n.d. 339-340. 
- Johann Karl von Herberstein, n.d. 182-183. 
- Michael Leopold von Brigido, n.d. 48-49. 
- Franc Caspar von Stadion, n.d. 480-481. 
- Philip Karl von riirstenberg. n.d. 140-141. 
- Joseph Oswald von Atteins, n.d. 16-17. 
- Virgilius Augustin Maria von lirmian. n.d. 

I 17-1 18. 
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- Johann Baptist von Thurn unii Taxis, n.il. 
515-516. 

- Marenzi Antonio, •.d. 294-296 (skupaj s L. 
ï avano). 

- Vaccano liane Maximilian, •.il. 530-531 (sku- 
paj / L, Tavano). 

- Paul de Tauris - Jančić, •.il. 501. 
- Budimir Paul. n.d. 52-53. 
- Andreas a Raunach, n.d. 363. 
- Rosetti Johann Marens, n.d. 401. 
- Peter Anton Gaus, n.d. 146. 
- Georg Marotti, n.d. 296. 
- Cecotti Johann Joseph Bonifacius, n.d. 60. 
- Aldrago Antonio De Piccardi, n.d. 342. 
- Chumervon Chumberg Michael, n.d. 63. 
- Terpin Philipp, n.d. 501. 
- Mikolitseh Franz Joseph, n.d. 311-312. 
- Franz B. Raigersfeld, n.d. 359. 
- Ricci Johann Anton, n.d. 374. 
- OCENA: Minoritski samostan na Ptuju 

1239-1989, Ptuj-Celje 1989. Zgodovinski časo- 
pis, 44 (1990) 30:-31 I. 

- OCENA: Majda Smole. Vieeilomski urad /a 
Kranjsko. 13. stoletje - 1747. Cerkvene zadeve, 2. 
del: Lit. G, Ljubljana 1989; 3. del, Lit. I-K. Lju- 
bljana 1989, Obvestila Arhiva Republike Slove- 
nije. 6(1990)32-33. 

- Fiziognomija in struktura nine goriške nadško- 
fije, Carlo M. d'Attems primo arcivescovo ili 
Gorizia 1752-1774. II. del. Zbornik predavanj, Go- 
rica 1990. I,S3-198 (italijanski prevod: 199-216. 
nemški povzetek 217). 

- Gradivo za zgodovino jezuitskega kolegija v 
Ljubljani v Arhivu Republike Slovenije, Ignaei- 
jeva karizma na Slovenskem. Razstava pri sv. Ja- 
kobu v Ljubljani (katalog), Ljubljana 1990. 7-22. 

- Inštitut za zgodovino Cerkve (Zbornik ob se- 
demdesetletnici   Teološke   fakultete   v   Ljubljani 
1919-1989).      Bogoslovni      vestnik.      50     (1990) 
129-132. 

- Rokopisi Arhiva Republike Slovenije. Ljublja- 
na. Arhiv Republike Slovenije 1990 52 str. (Publi- 
kacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi: 10) 
(SoavtOlja Vladimir Kološa. Drago Trpin) 

- Minoritski samostan na Ptuju 1239-1989. Ce- 
lje, Minoritski samostan 1989. Zgodovinski časopis 
44/1990št. 2 str. 309-31 I. 

Marija Vera EJAVEC 

- Bibliografija Majde Smole. Arhivi 12/1989 št. 
1/2 str. 107-108 

- Bibliografija dr. Marije Verbič. Arhivi 12/1989 
št. 1/2 str. I 13. 

Metka GOMBAČ 

- Slovensko primorje po osvoboditvi: razvoj ljud- 
ske oblasti ¡n upravna razdelitev, Pazinski memo- 
rial. Pa/in 1989, št. 18. str. 267-274. 

- Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvobodil- 
nega odbora za Slovensko primorje ¡n Trst 
1945-1947, Kronika, I. 37 Ljubljana 1989. št. 1-2 
str. I 16-123 

- Trst 1941-1947, od italijanskega napada na Ju- 

goslavijo ilo mirovne pogodbe. Kronika I. 37, Lju- 
bljana 1989, št. 3. str. 335-336 

- Fotoalbum izseljencev iz Benečije, S študijami 
o posameznih migracijskih obdobjih. Kronika let- 
nik 37. Ljubljana 1989. št. 3.. str. 334-335 

- Zgodovinski časopis 43. Delo, letnik 31. št. 
154, str. 6, julij 1989 

- Zgodovinski časopis 2. Delo. letnik 31. Ljublja- 
na, št. 237. str. 9. 12. K). 1989 

- Zgodovinski časopis 3. Delo, letnik 31. Ljublja- 
na, št. 266, str. I L 16. I L 1989 

- Vzhodnoprimorsko okrožje 1945. Primorska 
srečanja. Nova Gorica 1990. letnik XV, št. 
104/105. str. 118-121 

- Zgodovinski časopis 43/4. Delo. letnik 32, Lju- 
bljana 1990. št. 32. str. 16.8. 2. 1990 

- Boris Pahor. Ta oeean strašno odprt. Dnevniški 
zapiski od julija 1974 do februarja 1976, Arhivi. 
Ljubljana 1989. Letnik XII, št. 1/2, str. 100-101 

- Mateja .le raj. Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije s prehodniki I. del: 1945-1949, Arhivi, 
Ljubljana 1989. letnik XII. št. 1/2. str. 91-92 

- Zgodovinski časopis 44/1. Delo, Ljubljana, let- 
nik 32. št. 101. str. 10.3. 5. 1990 

- Tabor »Devin« 87, Tabor Brda 88. Kronika, 
letnik 38. Ljubljana, 1990. št. 1/2. str. 97 

- Zgodovinski časopis 44/2. Delo, Ljubljana, let- 
nik 32. št. 160, str. 6, 12. 7. 1990 

- Zgodovinski časopis 3, Delo. Ljubljana, letnik 
32, št. 226, str. 16.27. 9. 1990 

- Drago Zerjal. Spomini in razlage o protifašistič- 
nem boju primorske mladine med vojnama. Zgo- 
dovinski časopis, Ljubljana 1990, letnik 44. št. 4, 
str. 638-647 

Matjaž GROBLER 

- Razvoj in dejavnost Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici, Primorska srečanja 1989. št. 100. str. 
707-706 

Mateja JERAJ 

- Miroslav Stiplovšek: Prispevki za zgodovino 
sindikalnega delavskega gibanja na Slovenskem. 
Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindi- 
katov Slovenije (1868-1945). Marior. Obzorja 
1989. Arhivi. 12/1989 št. 1/2 str. 97-98 

Nada JURKOVIČ 

- Mitteilungen des Steiermärkisehen Landesarc- 
hivs, Tolge 38, Graz 1988. ARHIVI XII, št. 1-2, 
str. 79-80 

- Nekaj značilnosti vzreje in porabe perutninske- 
ga mesa v prejšnjem stoletju na ptujskem območju. 
Monografija Perutnina Ptuj 1905-1990. jubilejna 
izdaja ob 85. obletnici, 1990, str. 113-114' 

- Ljutomerska župnija po letu 1945. Zbornik 
župnije Sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. 1990, 
str. 78-83 

Peter P. K LASI NC 

- Ob vstopu  v   drugo desetletje  posvetovanj o 



188 

strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih. Sodo- 
bni arhivi 89, 1989,7-16 

- Arhivi nosilci informacij 1. Sodobni arhivi 89 
(1989)58-61 

- Na pragu velikih sprememb /An der Schwelle 
grosser Veränderungen/ On the threshold of great 
changes. Sodobni arhivi 90. 1990. 7-13 

- Arhivi nosilci informacij H. Načini hitrega 
škartiranja. Sodobni arhivi 90. 1990. 27-30 

- Neka izkustva o uvođenju računata u arhive. 
Arhivist, 1989.96-100 

- Deset savetovanja o stručnim i tehničnim pita- 
njima u arhivima. Arhivist. 1989. 198-213 

- Izveštaj • radu Arhivskog centra za stručno 
tehnička pitanja pri Pokrajinskom arhivu Maribor 
-mart 1988 do mart 1989.Arhivist, 1989.214-215 
- in Marija Hcrnja Masten. Arhivsko gradivo sa- 
mostana.Minoritski samostan na Ptuju 1239-1989. 
Ptuj/Celje, 1989.389-420 

- Aktuele Probleme der Archivtheorie und - pra- 
xis. Der Archivar, 42, 1989.61 1-614. 

- The archive centre for professional and techni- 
cal questions at Maribor/Lc centre ties archives 
pour les questions professionelles et techniques a 
Maribor. JANUS. SPA/ICA, Hertogenbosch. 
1988.5-12. 17-20 

- Bogastvo jugoslovanskih arhivov. Katalog raz- 
stave. Beograd - Maribor, 1988, 2-5 

- Arhivsko gradivo II Gimnazije v Pokrajinskem 
arhivu v Mariboru. 40 let II Gimnazije Maribor, 
1990,14-21 

- Zbirka gramofonskih plošč. Katalogi/PAM II. 
Maribor. 1989. 

- Spremna beseda. Zbornik župnije Sv. Janeza 
Krstnika v Ljutomeru. Ljutomer, 1990. 9 

- Antoša Leskovec - šestdesctletnik. Arhivi, 
1989. 117-118 

Bogdan KOLAR 

- Slovenci po svetu, v: Dom in svet 1989. Mari- 
bor 1989, str. 198-201 

- Pomen pisanja župnijske kronike, v: Cerkev v 
sedanjem svetu 24, 1990. 87-90 

- Družba svetega Rafaela tlo ustanovitve lju- 
bljanske podružnice, v: Dve domovini. Two Ho- 
melands I. 1990, 107-119 

- Yzermans Vincent A., The Spirit In Central 
Minnesota. A Centennial Narrative of the Church 
of Saint Cloud 1889-1989, v: Zgodovinski časopis 
44, 1990,314-315. 

- Cerkev in izseljenstvo v letih preti prvo svetov- 
no vojno, v: Viri 3(1990)92-98. 

- Rerum novarum - nova stran zavzemanja Cer- 
kve na socialnem področju, v: Koledar Mohorjeve 
družbe Celje 199 1, Celje Ì 990. str. 67-69 

- Sto let »Amerikanskega Slovenca«, v: Koledar 
Mohorjeve družbe Celje 1991. Celje 1990 str 
77-79 

Vladimir KOLOSA 

- Bogastvo jugoslovanskih arhivov - Razstava 
Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije. Arhivi 
12/1989 št. 1/2 str. 73 

- Rokopisi Arhiva Republike Slovenije. Ljublja- 
na. Arhiv Republike Slovenije 1990 52 str. (Publi- 
kacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi; 10) 
(Soavtorja France M. Dolinar, Drago Trpin) 

-... naš reti si bil je ustvaril sen o domu zlat . . . 
- boj za združitev Slovencev 1919-1920. Ljubljana. 
Arhiv Republike Slovenije 1990 SS str. (Publikaci- 
je Arhiva SR Slovenije; 9) 

Janez KOPAČ 

- Priročniki in karte o organizacijskih struktu- 
rah tlo 1918, Handbücher und Karlen zur Verwal- 
tungsstruktur bis 1918, Manuali e carte sulle strut- 
ture amministrative lino al 1918. Objave štajerske- 
ga deželnega arhiva v Gradcu, zvezek 15, Gradec, 
Celovec, Ljubljana, Corica, Trst 1989, 375 str. 

(Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov 
Slovenije, XII/I989, št. 1-2, str. 92-94) 

- Zbornik ob devetdesetletnici arhiva. Gradivo 
in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana št. 8. 
Ljubljana 1988, 254 str. (Arhivi, glasilo Arhivske- 
ga društva in arhivov Slovenije, XII/I989, št. 1-2, 
str. 95-96) 

- Marija in Mihael Petek: Kronika župnije Tr- 
žič ob 150-letnici posvećenja župne cerkve, Tržič 
1988 (Kronika, časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, 37/1989, št. 3, str. 339-340) 

- Zbornik ob devetdesetletnici arhiva. Gradivo 
in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana št. 8. 
Ljubljana 1988, 254 str. (Kronika, časopis za slo- 
vensko krajevno zgodovino, 37/1989, št. 3, str. 
340-342) 

- Liane Puhar; Obrtništvo v Kranju od rokodel- 
skih cehov do danes,Kranj 1988 (Kronika, časopis 
za slovensko krajevno zgodovino, 37/1989. št. 3. 
str. 342-343) 

1990: 

- Kmečke obveznosti na območju Mestnega 
ljudskega odbora Kranj (1945-1950) (Kranjski 
zbornik 1990. Kranj 1990. str. 30-45 

- Kranj 1985-1989 (kronološki pregled) (Kranj- 
ski zbornik 1990, Kranj 1990, str. 326-345) 

- Kranjski zbornik 1990 (Zgodovinski časopis, 
44/1990. št. 3. str. 479-484) 

- Razstava v kranjski Mestni hiši. Bogastvo ju- 
goslovanskih arhivov (Gorenjski glas. XLIII/1990, 
št. 28..str. 7) 

- Arhivsko gradivo Zveze kulturnih organizacij 
Kranj, (Gorenjski glas. XLIII/1990. št. 60. str. 7) 

Brane KOZINA 

- Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugo- 
slavije, Arhivi 12/1989 št. 1/2 str. 69 

- Ob rednem letnem zboru in praznovanju 
35-letnice Arhivskega društva Slovenije, Arhivi 
12/1989 št. I/2 str. 68 
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Lilijana VIDRIH-LAVRENČIČ dovinskega  arhiva   Ljubljana   Arhivi.   XIII/1990, 
št. str. 

- Problematika  strokovne obdelave arhivskega 
gradiva občin v obdobju Avstro-Ogrske 1850-1918,        Pavla MRDJENOVIČ 
Arhivi 1989. št. 1-2, str. 52-54 

- Jane/,   Kopač,   Zgodovinski   arhiv   Ljubljana 
Marjelka LEGAT                                                                 (1898-1988), Kulturni in naravni spomeniki Slove- 

nije, Zbirka Vodnikov št. 161 Arhivi XII, Ljublja- 
- Zbirka gramofonskih plošč. Katalogi/PAM II.        na 1989, št. 1-2. str. 96-97 

Maribor (1989). 
Ivan NEMANIČ 

Antoša LESKOVEC - La gazette desarchives, 2. in 3. trimesečje 1984 
št. 125-126, Arhivi 12/1989. št. 1/2. str. 80-81 

- Arhivski dokumenti i/. Železne županije. Spo- 
ročilo stoletij. Večer 1990, št.  180, 4. avgusta, str        Miroslav NOVAK 
23. 

in   Jane/   Smitek,   Fužinarstvo,   Enciklopedija - Nekaj misli ob izdelavi projekta izgradnje ¡n- 
Slovenije 3, 1989, str. 170-172. formacijsko-dokumentacijskega  eentra  v  arhivu, 

in  Emica Ogrizek  in  Miroslav Novak, Zemlji- (ilasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i 
ške knjige gospoščin ter magistratov mest in trgov v Hereegovine, 1989, 29, Sarajevo, str. 3-1 3 
Pokrajinskem arhivu Maribor, Inventarji 3, Mari- -   Arhivi   in   baze   podatkov.   Sodobni   arhivi 
bor 1989 1 1,1989, str. 65-69 

- Kompjuterizacija arhivskih strokovnih opravil 
Ivan LOVRENČIČ in sistemski inženiring. Sodobni arhivi  12,  1990. 

str. 21-26 
- Jožef Muršee-Zivkov, Sveti Bolfenk v Sloven- in Antoša Leskovee in Emica Ogrizek, Zemlji- 

ških goricah I 790-1990, str. 46-50                                     ške knjige gospoščin ter magistratov mest in trgov v 
Pokrajinskem arhivu Maribor. Inventarji 3, Mari- 

Marija HERNJA-MASTEN bor 1989 
- Prispevek k zgodovini reševanja viničarskega 

- Pet povojnih lei Perutnine, Monografija Perut- vprašanja na Slovenskem Štajerskem. Zbornik ob- 
nina Ptuj 1905-1990, jubilejna izdaja ob 85. oblet- čine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica 
niči, 1990. str. 13-17 (Soavtor: Brane Oblak) 1990, str. 223-232. 

- Prispevek h kroniki ljutomerske župnije, Zbor- 
Jelka M LUK                                                                         nik župnije Sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Lju- 

tomer 1990, str. 102-128 
- Orjunaši na sodišču. Kronika 37/1989 št. 3 str. - Liber memorabilium paroehiae St. Joannis 

247-253                                                                                  Luttenbergi, Zbornik župnije Sv. Janeza Krstnika v 
- Dokumentarno gradivo družbenih pravobranil-        Ljutomeru, Ljutomer 1990, str. 45-52 

cev samoupravljanja in njegova valorizacija. Arili- -   Portreti  duhovnikov  ljutomerske  župnije  od 
vi 12/1989, št. 1/2. str. 22-24 1917 do 1990, Zbornik župnije Sv. Janeza Krstni- 

ka v Ljutomeru. Ljutomer 1990, str. 134-138 
Milko MIKOI.A - Cerkvena statistika od 1958 do 1989. Zbornik 

župnije Sv. Janeza  Krstnika v Ljutomeru. LjutO- 
- Zaplembe premoženja v celjskem okrožju v le-        mer 1990. str. 144 

lih 1945-1948, Celjski zbornik 1990 str. 165-204 
Brane OBLAK 

Aleksandra PAVŠIČ-MILOST 
-Pet povojnih let Perutnine. Monografija Pcrut- 

- Irance Bevk v dokumentih Pokrajinskega arili-        nina Ptuj 1905-1 990, jubilejna izdaja ob 85. oblet- 
va v Novi dorici - priložnostna razstava ob stoici- niči.  1990. str.  13-17. (Soavtorica: Marija Hernia 
niči  rojstva  Franceta  Bevka.  Pokrajinski arhiv v Masten) 
Novi Gorici, Nova Gorica 1990. str. I T 

Emica OGRIZEK 
Prireditve v Bevkovem letu. Primorske novice. 

27. 2. 1990 - Gradivo o povojnih zaplembah v Pokrajinskem 
arhivu Maribor, Večer, 3. 7. 1990 

Mija MRAVLJA - Koroški plebiscit v gradivu Pokrajinskega arhi- 
va Maribor, Večer. K). K). 1990 

- Zveza kulturnih organizacij Kranj (1935) in Antoša Leskovee in Miroslav Novak, Zc- 
1947-1980, Inventar, Gradivo in razprave, št. 10, mljiške knjige gospoščin in magistratov mest in tr- 
Ljubljana 1989. 96 str.                                                          gov v Pokrajinskem arhivu Maribor. Inventarli 3. 

Maribor 1989 
- Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih zaseb- 

nega premoženja v fondih Enote za Gorenjsko Zgo- 
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Anton OŽINGER 

- Listine Lavantinske škofije v Pokrajinskem ar- 
hivu Maribor. Viri 4. Maribor 1989 

- Vodnik po arhivu župnije Sv. Jane/a Krstnika 
v Ljutomeru, Zbornik župnije Sv. Janeza Krstnika 
v Ljutomeru, Ljutomer 1990, str. 131-133 

- Slovenjebistroško sredi 18. stoletja v luči Gori- 
ških vizitacij (1751 do 1773). Zbornik občine Slo- 
venska Bistrica II, Slovenska Bistrica 1990, str. 
124-143 

Marko POLENŠEK 

- Javno zdravstvo v novomeškem kraju med 
obema vojnama, Dolenjski list. 8. 2. 1990 

- Odkritje Pugljeve spominske plošče. Dolenjski 
list, 6. 12. 1990 

Alberto PUCER 

- Padna, Rodna gruda, leto, XXXVI, februar 
1989, št. 2, str. 14-15 

- Večjezična monografija o Kortah, Primorski 
dnevnik, leto XLV, 21. februar 1989, št. 43. str. I I 

- Pomjan skozi zgodovino. Turistični glasnik, 
TOP, februar 1989, št. 1, str. 7-8 

- Krkavče. Rodna gruda, leto XXXVI. april 
1989, št. 4, str. 14 

- Viri za zgodovino, fevda Pietrapelosa, v rod- 
binskem fondu Gravisi v PAK, Buzetski zbornik. 
Knjiga 30, 1989, str. 103-106 

- Socerb. Rodna gruda, leto XXXVI, oktober 
1989. št. 10. str. 16 

- Pomjan, Rodna gruda, leto XXXVI, november 
1989. št.' 1 I, str. 15 

- Obalni oktet Izola, Rodna gruda, leto XXXVI. 
november 1989, št. 1 1. str. 5 

- Portorož, Rodna gruda, leto XXXVI, december 
1989, št. 12. str. 18-19 

- Božidar Jakac in njegova Istra, Primorske novi- 
ce, 28. 11. 1989, št. 94, str. 5 

- Hrastovlje, Rodna gruda, leto XXXVII.  maj 
1990, št. 5. str. 49 

- Vrnitev k pristnosti. Primorske novice, 9. 10. 
1990, št. 80, str. 8 

- Zanimivosti iz zgodovine vina. Primorske novi- 
ce, 9. I I. 1990. št. 89. str. 5 

Kristina ŠAMPERL-PURG 

Stični. Arhivi 12/1989. št. 1/2 str. 74-75 
- Majda Smole - sedemdesetletnica. Arhivi 

12/1989 št. I/2 str. 105-107 
- Ema Umek - ¡ubilantka. Kronika 37/1989 št. 3 

str. 323-325 
- Vodnik po arhivskem gradivu o Jugoslaviji v 

Državnem osrednjem arhivu (SR v Pragi. Ljublja- 
na, Arhiv SR Slovenije, 1989, 129 str. (Publikacije 
Arhiva SR Slovenije, Vodniki ; I) 

- Imenska knjiga. Enciklopedija Slovenije IIAC- 
KARI-; 4. zv. str. I 16. Ljubljana. Mladinska knjiga 
1990 

-Jožefinski kataster. Enciklopedija Slovenije 
HAC-KARL4. zv. str. 314-315 Ljubljana, Mladin- 
ska knjiga 1990 

Uvod h gozdnemu redu spodnje Avstrije izdane- 
mu I. julija 1813. (iozdni red za Spodnjo Avstrijo 
181.3. Viri za zgodovino gozda in gozdarstva na 
Slovenskem VIL Univerza Edvarda Kardelja v Lju- 
bljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdar- 
stvo. Ljubljana, 1989. str. 7-9. 

Jurij ROSA 

- »Od 27. aprila k 22. juliju . . «. Utrinki iz arhiv- 
skih in časopisnih virov - priložnostna razstava, 
Pokrajinski arhiv v Novi (¡orici. Nova Gorica 
1989, str. 12. (Soavtor: Vlasta Tul) 

Boris ROZMAN 

- Zgodovinski arhiv je bogatejši za dva fonda. 
Kamniški občan, Kamnik, 20. 2. 1990, št. 3, str. 8 

- Arhivi 1-2, (poročilo). Književni listi. Periodi- 
ka. Delo, Ljubljana, četrtek 8. marca 1990, str. 16 

- Arhivsko gradivo društev v Ribnici. Rešeto, 
Ribnica, marec 1990 

- Josip Rus Andrej, Pričevanja in spomini. O so- 
kolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. 
Ljubljana 1989, Borec, 398 strani (poročilo). Zgo- 
dovinski časopis XLIV, Ljubljana 1990, št. I, str. 
145-147 

- Društva v mojem kraju 
Tekst za razstavni katalog - 47 (zloženka) Šola 

moje babice, Iz zgodovine društev, šola v mojem 
kraju. Raziskovalne naloge osnovnošolcev. Sloven- 
ski šolski muzej, Ljubljana junij 1990 

- Varovanje arhivskega gradiva ribiških družin, 
Ribič, Glasilo slovenskega ribištva, Leto 1990. Let- 
nik XLIX, št. 9, str. 200 

- Ob 750-letnem jubileju minoritskega samosta- 
na na Ptuju, ARHIVI XII, št. I-2. str. 75-76 

- Vloga perutnine v prehrani in načini pripra- 
vljanja le-te skozi stoletja na ptujskem območju. 
Monografija Perutnina Ptuj 1905-1990, jubilejna 
izdaja ob 85. obletnici, 1990, str. 115-118" 

Peter RI BN I KAR 

- Poročilo o obisku v praških arhivih. Arhivi 
[2/1989 št. 1/2 str. 61-65 (Soavtor Marija Oblak- 
Čarni) 

- Arhivska razstava v počasitev dvajsetletnice 
Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri 

Marjan ROZA C 

- Koprski agrarni zakon iz okoli 1300. Kraški 
rob in Bržanija (zbornik). Koper 1990, str. 63-66 

Marta RAU-SELIČ 

- Ivan Nemanič: filmski zapisi Božidarja .lakca 
1919-1955. Arhivi 12/1989 Št. 1/2 sir. 101 

Saša SERŠE 

- Prva.slovenska gozdarska šola na Snežniku. Po- 
stojna, Gozdarski šolski center 1989 35 str. (Soav- 
tor Vladimir Vilman) 



.ludila SIX ¡• 

- Gradnja prve planinske koče na Lubniku, Lo- 
ški razgledi 35/1988, str. 49-55 

Tatjana ŠENK 

- Prika/ gradiva krajevnega in občinskega ljud- 
skega odbora Polhov Gradec, Arhivi XII. Ljublja- 
na 1989, št. I-2. sir. 55 

Mihca TREBŠE-ŠTOLFA 

- SPI) Simon Gregorčič   1959-1989/Slovenian 
Cullimi Association Simon Gregorčič 1959-1989, 
Toronto. Ontario, Canada. Ljubljana 1989, str. 204 

- Slovenian Cultural Association Simon Gregor- 
čič Tomillo. Ontario. Canada celebrates ils 30th 
anniversary. Dve domovini/ Two Homelands. In- 
štitut za slovensko izseljenstvo /RC SAZU, letnik 
I,št. I, Ljubljana 1990. sir. 273-281 

- Drobci i/ zgodovine kulturnih društev Kanade. 
Slovensko kulturno društvo Slap. Weiland. Onta- 
rio. Rodna gruda SIM, Ljubljana, leto XXXVI, št. 
3. marce 1989, str. 30-31 

- Društvo primorskih Slovencev »Simon Gregor- 
čič« V Kanadi slavi trideseto obletnico delovanja, 
Primorska srečanja. Nova Corica 1990. št. IOC sir 
79-81 

- Ocena: Celili pomorski obalni sektor mornari- 
ce NOV.I 1943-1945, Komunist. Ljubljana, lelo 
47. št. 7. 17. 2. l9.S9.slr. 16 

- Poročilo z delovnega obiska v Kanadi julija- 
avgusta 1987, Arhivi XII, Ljubljana 1989, št. 1-2, 
str. 65-66 

- Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti Slovencev 
-(Delovni obisk v Kanadi junija-avgusla 1989, Ar- 
hivi XII. Ljubljana 1989. št. I-2, str.'66-67 

- The American Archivisi. The society of Ame- 
rican Archivist. Chicago. Illinois USA. I ¡vod in 
poročilo za letnike 1952-1978, Arhivi XII. Ljublja- 
na 1989, št. 1-2. sir. 81-91 

koledar 1990. Celje 1989. str. 141-145 
- »Spominčica šole družbe Sv. Cirila in Metoda 

na Muli«. Koroški fužinar XXXIX, št. 4, Ravne 
na Koroškem, 29. 1 I. 1989. str. 56-58 

- Prispevki o Štajerski in Prckmurju v Kroniki, 
časopisu za slovensko krajevno zgodovino v letih 
1973 do 1988. v: Časopisu za slovensko krajevno 
zgodovino v letih 1973 do 1988, Časopis za zgo- 
dovino in narodopisje 60. n.v. 25. Maribor 1989, 
št. I, str. 131-133 

- Arhivi. l'Insilo Arhivskega društva in arhivov 
Slovenije. Ljubljana 1/1978 do X/1987, Zgodo- 
vinski časopis 43/1989. št. I. str. 152-154 

- Arhivski dokumenti iz zgodovine Novega me- 
sta. Razstava dokumentov Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Pelo krajino. 
Novo mesto 1988. 54 str., Arhivi XI/1988, str. 
109-1 10 

- Enciklopedija Slovenije I, A-Ca, Ljubljana 
1987.421 str.. Arhivi XI/1988, str, I 12 

- Oblak Branko, Kreditne zadruge ormoškega 
področja 1906-1948. Publikacije Zgodovinskega 
arhiva Ptuj: Inventarji, zvezek 4. Ptuj 1986. 45 str., 
v Arhivi XI/1988, str. 1 13-1 14 

- S šematizmi po preteklosti od Alp do Jadrana, 
v: Delo, Književni listi, 9. 3. 1989, str. 13 

- Arhivi IX. Delo. Književni listi. 16. 3. 1989. 
str. 16 

- Razpis raziskovalne naloge - Iz zgodovine šole 
v mojem kraju. Pionir, št. 1, 1989/90, str. 33 

- Zasebni arhivi šolnikov. Slovenski šolski muzej 
hrani in zbira dragocena pričevanja, v: Prosvetni 
delavec. 25.9. 1989, št. 13, str. 12 

Slavica TOVŠAK 

Območje Lenarta v Slovenskih goricah do Jože- 
finske dobe, Večer 29. K). 1990 

- Gradivo družbenopolitičnih organizacij - del 
kulturne dediščine. Večer 18. 7. 1990 

- Zbornik župnije Sv. Janeza Krstnika v Ljuto- 
meru (ocena). Večer 21. I I. 1990. 

Trance STL KL 

- Loške vislice na (iav/niku. Loški razgledi 
36/1989, str. 39-43 

- Nadrihtarji in podrihtarji v občinah Škofja 
Loka in Stara Loka po leti! 1814, Loški razgledi 
36/1989, sir. 45-53 

Branko ŠUŠTAR 

- Tehnička dokumentacija. Pravci razvoja pro- 
blema vrednovanja tehničke dokumentacije /a 
gradjenje objekata u Sloveniji. Arhivski pregled 
1987. št. 1-2, Beograd 1989. str. 83-88 

- Urejanje in popisovanje serij zaključnih raču- 
nov ob prevzemu v arhiv. Arhivi XI/I988, sir. 
95-96 

- J. Bertok- Kronika dvora/redne ljudske šole 
na Spodnjih Škofijah (Gradivo za podobo Škofij in 
Plavij v slovenski Istri), Kronika 37/1989, št. 
1-2. sir. 76-96 

- Pot do Plečnikove cerkve v Šiški, v: Mohorjev 

Drago TRPIN 

- Rokopisi Arhiva Republike Slovenije. Ljublja- 
na. Arhiv Republike Slovenije 1990 52 str. (Publi- 
kacija Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; 10) 
(Soavtorja Trance M. Dolinar, Vladimir Kološa) 

Vlasta TUL 

- »Od 27. aprila k 22. julij . . .«. Utrinki iz arhiv- 
skih in časopisnih virov - priložnostna razstava. 
Pokrajinski arhiv v Novi dorici. Nova Gorica 
1989, str. 12. (Soavtor: Jurij Rosa) 

Ema U M I-K 

- Plovba po Savi v 18. stoletju. ZČ 40/1986. št. 3. 
sir. 233-268 

- Lokev v sedemdesetih letih 16. stoletja. Lo- 
kev skozi čas. Ljubljana 1987, str. 62-66 

- Lokev v opisu in na karti iz druge polovice 18. 
stoletja. Lokev skozi čas, Ljubljana 1987. str. 
67-68 
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- Arhiv SR Slovenije, Enciklopedija Slovenije I, 
Ljubljana 1987, str. 1 19 

- Barbo - Waxenstein, Enciklopedija Slovenije 1, 
Ljubljana 1987. str. 185-186 

- Breckerfeld Franc Anton, Enciklopedija Slove- 
nije I, Ljubljana 1987, str. 363 

- Notranjeavstrijska centralna oblastva in uprava 
notranjeavstrijskih dežel do srede 18. stoletja. Pri- 
ročniki in karte o organizacijski strukturi do 
1918. Veröffentlichungen des Steiermärkischcn 
Landesarchives, Bd. 15, Graz-Klagenfurt-Ljubrja- 
na-Gorizia-Trieste 1988. str. 64-75 (sodelovanje) 

- Erberg Janez Danijel. Enciklopedija Slovenije 
3. 1989, str. 55-56 

- Erbergi, plemiška družina. Enciklopedija Slo- 
venije 3, 1989, str. 54-55 

- Gruber Gabrijel, Enciklopedija Slovenije 3. 
1989, str. 400 

- Colia Modest Ludvik, Enciklopedija Slovenije 
3, 1989. str. 259 

- Družba za kmetijstvo in koristne umetnosti v 
Ljubljani 1767-1787'. Slovenci v letu 1789. Lju- 
bljana I 989. str. 89-93 

- Majda Smole - sedemdesetletnica. /,(' 43, 2. 
zv., Ljubljana 1989, str. 271-272 

- Pismo Krištofa Ungnada barona Žovneškega iz 
leta 1561, Arhivi 12/1989, št. 1/2 str. 40 

- Poročilo o projektu izdaje kart jožefinskih de- 
želnih merjenj. Arhivi 12/1989 št. 1/2 str. 67-68 

- Majda Smole (1919-1989), Kronika 37/1989 
str. 328 

- Kajžar, Enciklopedija Slovenije HAC-KARE 
4. zv.  str.  370-371   Ljubljana,  Mladinska   knjiga 
1990 

- Viri za proučevanje Vojne krajine v Sloveniji, 
Vojna Krajina u Jugoslovenskim zemljama u no- 
vom veku do Karlovačkog mira 1699, Naučni sku- 
povi SANU, knjiga XLVIII, Odelcnje istorijskih 
nauka, knjiga 12.' Beograd 1989, str. 305-3 I 5 

- Hallerstein Avguštin, Enciklopedija Slovenijer 
HAC-KARE 4. zv. str. 5 Ljubljana, Mladinska 
knjiga 1990 (Soavtor Marijan Prosen) 

- Arhivsko gradivo graščine Dol, Park kot kul- 
turni prostor. Katalog razstave. Mestna galerija 
Ljubljana. Ljubljana 1990. str. 24-26 

.ledert VODOPIVEC 

- Arhivska kakovost fotokopij, Sodobni arhivi 
90. XII posvetovanje o strokovnih in tehničnih 
vprašanjih v arhivih, Maribor, Arhivski center za 
strokovno tehnična vprašanja 1990 str. 90-93 

Applying synthetic polymers to conserve cultu- 
ral property on paper. Restaurator. Kopenhagen 
Munksgaard 1 1/1990 št. I str. 34-47 (Soavtor Meta 
( ernič-Letnar) 

Metka NLJSDORI ER-VUKSANOVIĆ 

- O avtorju Črnih mask. Iz življenja skladatelje 
Marija Kogoja, Primorske novice, februar in marec 
1990 

I led vika ZDOVC 

- Opekarne na Celjskem sredi 19. stoletja. ( eljski 
zbornik 1990 str. 275-281 

Jože/ONTA R 

-Arhivi v Jugoslaviji, Arhivi 12. 1989, str. 7-16 
- Arhivsko izobraževanje v Jugoslaviji s poseb- 

nim oziroma na Slovenijo. Arhivi 12, 1989. str, 
16-18 

- Vodnik po fondih in zbirkah arhiva. Ob obja- 
vah vodnikov slovenskih arhivov v zadnjih desetih 
letih. Arhivi 12, 1989, str. 49-5 I 

- Pojasnila k nekaterim vprašanjem v zvezi s pra- 
vilnikom o sestavi in vodenju evidence arhivskega 
gradiva. Arhivi 12, 1989, str. 102-104 

- Arhivsko gradivo in njegovo varovanje (analiza 
Republiškega komiteja za kulturo). Arhivi 12. 
1989. str. 60-61 

- Pomen dela dr. Sergija Vilfana za razvoj arhi- 
vov in arhivistike v Jugoslaviji in Sloveniji. Ob se- 
demdesetem življenjskem jubileju. Arhivi 12, 
1989, str. 110-112 

- lima Umek - šestdesetletnica, Arhivi 12. 1989, 
str. I 14-1 15 

- Archive in Jugoslawien, Scrimini 40, Wien 
1989, str. 408-431 

- Ilirsko kraljestvo, .ložefinske reforme: Enciklo- 
pedija Slovenije 4, Ljubljana 1990 

- Občine na Kranjskem območju do leta 1941: 
Kranjski zbornik 1990, str. 204-215 

- Idrijski rudniški arhiv: Idrijski rudnik skozi sto- 
letja. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana in 
mestnega muzeja v Idriji - Ljubljana 1990, str. 7-1 I 

Irena ŽUGAJ 

- Zbirka gramofonskih plošč. Katalogi/PAM II. 
Maribor, 1989 

Vladimir Žl J MER 

- Voklo v narodnoosvobodilni borbi. Kranjski 
zbornik 1990 str. 275-279 

- Vloga arhivskega informacijskega sistema v 
družbenem in gospodarskem razvoju. Zbornik refe- 
ratov III. posvetovanja sekcije za specialne knjižni- 
ce Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Ljublja- 
na 15.-16. november 1990, Centralna tehniška 
knjižnica Univerze v Ljubljani 1990, sir. 273-28 1 

- Poročilo uredniškega odbora glasila Arhivskega 
društva in arhivov Slovenije Arhivi za leto 1988 z 
dne 10. aprila 1989. Arhivi XI/1 989 št. 1-2 str. 69 

- Marij Kogoj 1892-1956. Stalna razstava v spo- 
minski sobi Marija Kogoja, Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, Kanal 1989. str. 40. (Soavtor: Pavle 
Merku) 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

Bibliografija arhivskih delavcev se večinoma nanaša na 
leto 1990, vključuje pa tudi nekatere zaostanke iz prejš- 
njih let. 



UDK 353:338.242.4.025.87 

Jože Žontar, dr.. redni profesor za arhivske vede, ravna- 
telj.   Zgodovinski   arhi\    ljubljana,   61000   Ljubljana, 
Mestni trg2~. VI 

Povojni prisilni odvzemi zasebnega premoženja 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2-, str. 5 

Avtor prikazuje povojne prisilne odvzeme zasebnega pre- 
moženja na podlagi različnih osnov (zaplembe, naciona- 
lizacije, agrarna reforma in druge), posebej še organe, ki 
so pri tem sodelovali ter postopke, ki so se jih posluževa- 
li. Ob tem omenja tudi cilje, ki so jih imeli ti odvzemi. 

1 DK 930.253.2:353:338.242.4.025.87 

Branko Radulovič. samostojni svetovalec - arhivist. Ar- 
hiv Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. 
YU 

Komisija za upravo narodne imovine in zaplembe pre- 
moženja 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1 -2. str. 1 1 

Prispevek obravnava nastanek, delovanje in organizacijo 
Komisije za  upravo narodne imovine pri  predsedstvu 
SNOS. nadalje delovanje in sestavo zaplembenih komi- 
sij, ter likvidacijo Komisije za upravo narodne imovine. 
Obravnavano je tudi gradivo KL'NI-ja. ki se nahaja v 
Arhivu Republike Slovenije. 

IDk 353-338.242.4.025.87 

Branko Kozina, vodja odseka za gradivo uprave po letu 
1945.   Arhiv   Republike   Slovenije.   61000   Ljubljana. 
Zvezdarska 1. YU 

Komisija za upravo narodne imovine 

Arhivi, Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 15 

V prispevku je prikazano delo evidenčno- statističnega 
oddelka, navodilo za ocenjevanje narodnega imetja ter 
nekateri problemi dela KUNI. 

UDK 930.253.2:353.338.242.4.025.87 

Vesna Gotovina, samostojna svetovalka - arhiv istka. Ar- 
hiv Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska  1. 
YL) 

Arhivsko gradivo zaplemb in nacionalizacij v Tondu Mi- 
nistrstva za industrijo in rudarstvo LRS 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2.. str. 19 

V prispevku so podani osnov ni podatki o arhivskem gra- 
div u zaplemb in nacionalizacij, kijih lahko dobi uporab- 
nik v fondu Ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS v 
Arhivu Republike Slovenije. 



1 IX «0.253.2:353:338.242.4 025 87 

Branko Radulovič. Counselor -   archivist,   archives of 
the Republic Slovenia, 61000 Ljubljana, Zvezdarska 1, 
ï i 

Commission of National Properi) Administration and 
Properi) • 'onfìscations 

Arhiti i 1 lic archives), Ljubljana, \ili 1990. No. 1 -2 
P- H 

The contribution deals w uh formation, aeth ii> and orga- 
nistion of the Commision of National Property   Admini- 
stration (CNPA) at the presidency of the Slovene Natio- 
nal liberation Committee, further with the activity and 
structure of confiscation commissions, as well as with li- 
quidation ol'the CNPA.  flic author deals also with the 
CNP \  Archives which have been kept in the Archives of 
the Republic Slovenia. 

IDC  353:338.242 4.0\>.S" 

Jože Zonta r. Dr.. Profesor of Archive Sciences m Ordi- 
narv. Headmaster, Historical Archive-- Ljubljana, 61000 
Ljubljana, Mestni trg 2". VI 

Post-uar Compulsory Private Property Dispossession 

Arhivi (The Archives). Ljubljana. XII 1990. No. 1-2. 
p. ? 

The author deals with post-war compuson private pro- 
perty   dispossessions on  the basis of di lièrent grounds 
(confiscations, nationalisations, agricultural reform and 
others), especially, however, with the organs taking part 
in those actions and their methods. In this connection the 
author also mentions the purposes of those disposses- 
sions. 

UDC 930 253 2:353 338 242 4 025.87 

Vesna Gotovina, Counselor-Archivist, Archives of the 
Republic Slovenia, 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

The Archives Referring to Confiscations and Nationlisa- 
lions in the Records Croups of the Ministry of Industry 
and Mining of the People's Republic Slovenia 

Arhivi (The Archives), Ljubljana, XIII 1990 No. 1-2. 
p. • 

The contribution gives fundamental data concernine the 
archives referring to confiscations and nationalisations, 
the user can gel in the records group of the Ministry ol 
Industry and Mining in the Archives of the Republic Slo- 
venia. 

UDC 353138.242.4.025.87 

Branko ••/ina. Head of Department for Administration 
Archives after 1945, Archives of the Republic Slovenia. 
61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

Commision for People's Property Administration 

Arhivi (The Archives). Ljubljana, Mil 1990, No. 1-2. 
P. 1 5 

The contribution deals with the activity ol'the ev ¡denial - 
statistical department, with instruction for appraisal of 
national property  and with problems arising from the 
work of the commission. 



LIDK 930.253.2:353:332.26 

Alenka      kačičnik-Gabrič,     samostojna      svet oval ka- 
arhivistka. Arhiv Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. 
Zvezdarska 1. YU 

Gradivo Republiške komisije za vprašanja razlastitve pri 
Ministrstvu za finance l.RS 

Arhivi, Ljubljana, XIII 1990, št. 1-2. str. 21 

V članku nas avtorica seznanja z gradivom komisije, ki 
ga hranijo \ Arhivu Republike Slovenije, s postopkom, 
med katerim je gradivo nastalo, z njegovo vsebino in pri - 
pomoêki. ki uporabniku omogočajo orientiacijo po njem. 

UDK 930.253.2:353:332.021.8 

Žarko Strambi, samostojni svetovalec - arhivist. Arhiv 
Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. Yl' 

Ministrstvo   za   kmetijstvo   l.RS   1945-1951.   Oddelek 
Agrarna reforma 

Arhivi. Ljubljana, XIII 1990, št. 1 -2. str. 24 

V prispev ku je prikazano delovanje okrožnih in okrajnih 
komisij za agrarno reformo pri Ministrstvu za kmetij- 
stvo. Članek vsebuje tudi seznam komisij, ki so delovale 
\ letih 1946-1948. 

UDK 930.253.2:353:332.021.8 

Marjan Zupančič, svetovalec direktorice. Arhiv Republi- 
ke Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. VU 

Gradivo o agrarni reformi in kolonizaciji v fondu Mi- 
nistrstva za finance LRS 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990,št. 1-2. str. 28 

Avtor v svojem članku govori o gradivu o agrarni refor- 
mi in kolonizaciji v seriji Agrarna reforma in nacionali- 
zacija v fondu ministrstva za finance, ki ga hrani Arhiv 
Republike Slovenije. 

UDK930.253.2:352:338.242.4.025.87 (497.12. Li.) 

Tatjana Senk, arhivistka. Zgodovinski arhiv  Ljubljana. 
61000 Ljubljana. Mestni trg 27, YU 

Zaplembe in nacionalizacije: arhivsko gradivo upravnih 
organov mesta Ljubljane 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990, št. 1-2. str. 30 

Podan je pregled arhivskega gradiva zaplemb in naciona- 
lizacij, ki ga hranijo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana v 
fondih upravnih organov mesta Ljubljane. 



UDC930.253 2:353:332.021.8 

Žarku Strambi. Counselor -  Vrchivist, Archives of the 
Republic Slovenia. 61 (UH) Ljubljana. Zvczđarska LM 

Ministr) ol  agriculture of the People's Republic Slove- 
nia 1945-1951, agriculture Reform Department 

Arhivi (The archives). Ljubljana. XIII 1990, No. 1-2. 
P-24 

The author describes the activities of district and local 
agriculture reform commissions at the Ministr) of Agri- 
culture. I he article gives also the list of the commissions, 
beine active in the years 1946-1948. 

1 DC 930.253.2:353:332.26 

Alenka kacićnik-Cabrič. Counselor - Archivist. Archi- 
ves of the Republic Slovenia. 61000 Ljubljana, Zvezdar- 
ska 1. Yl 

The Archives of the Republic Comniision for Disposses- 
sion Questions at the Treasure Department of the Peo- 
ple's Republic Slovenia 

Arhivi i fhc \rchivcs). Ljubljana. Mil 1990, No. 1 -2. 
P. 21 

Lhe authoress deals with the archives of the commission. 
kept in the  \rchivcs of the Republic Slovenia, describes 
the  proceedings of their resulting,  their contents and 
auxiliaries helping the user to orientate. 

UDC 930.253.2:352:338.242.4.025.87 (497 12 Lj.) 

Tatjana Senk. Archiv ist. historical Archives in Ljublja- 
na, M000 Ljubljana.' Mestni trg 2". VI 

Confiscations and Nationalisations: the Archives of the 
Administrative Organs of Ljubljana Town 

Arhivi (The archives), Ljubljana, XIII 1990, No. 1-2, 
p. 30 

The contribution gives a survev of the archives referring 
to confiscations and nationalisations, kept in the Histori- 
cal Archives Ljubljana in the records offices of admini- 
strative organs of Ljubljana Town. 

UDC930.253.2.:353:332 tri.S 

Marjan Zupančič, Adviser to Directoress, Archives of the 
Republic Slovenia. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. Yl 

lhe Archives referring to agricultural Reform and Colo- 
nisation in the Records (¡roup of Treasurj  Department 
of the People's Republic Slovenia 

Arhivi (Lhe Archives). Ljubljana, Mil 1990, No. 1-2. 
P. 28 

In this article the author deals with the archives referring 
to the agricultural reform and colonisation in the series 
Agricultural Reform and Nationalisation in the records 
group of the Treasure Department, kept b> the Archives 
of the Republic Slovenia. 



UDK 930.253.2:351.87:338.242.4.025.87 (497.12-19) 

Žarko Bi/jak. vodja strokovnih služb. Zgodovinski arhiv 
Ljubljana,61000 Ljubljana. Mestni trg 27, Yl 

Podržavljanje privatne lastnine v fondih pravosodnih or- 
ganov ljubljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana 

Arhivi, Ljubljana. XII 1990, št. l-2.str.32 

Avtor predstavlja tiste fonde pravosodnih organov  lju- 
bljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, v katerih 
je ohranjeno gradivo o podržavljanju privatne lastnine po 
drugi svetovni vojni ter opozarja na tiste ustvarjalce, ki 
bi morali hraniti tovrstno gradiv o. 

UDK 930.253.2:353:338.242.4.025.87 (497.12-19) 

Dušan   Rahun.  arhivist.  Zgodovinski  arhiv   Ljubljana, 
61000 Ljubljana. Mestni trg27, YU 

Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih zasebnega premo- 
ženja v povojnem času na širšem območju ljubljanske re- 
gije v upravnih fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana 

Arhivi, Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 36 

Prispevek prikazuje upravne institucije, udeležene v pro- 
cesih prisilnega odvzema zasebnega premoženja v povoj- 
nem času na regionalnem nivoju, opozori na lokacijo 
gradiva o teh procesih ter navaja poglavitne fonde. 

UDK 930.253.2:352:338.242.4.025.87 (497.12-16) 

Mija Mravlja, arhivski tehnik. Zgodovinski arhiv Lju- 
bljana. Enota za Gorenjsko Kranj. 64000 Kranj. Stritar- 
jeva 8. YU 

Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih zasebnega premo- 
ženja v fondih Enote za Gorenjsko Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 38 

V prispevku so opisani fondi in kategorije arhivskega gra- 
diva o povojnih prisilnih odvzemih premoženja, ki jih 
hrani Enota za Gorenjsko Zgodovinskega arhiva Ljublja- 
na. 

U DK 930.253.4:338.242.4.025.87. (497.12-18) 

Peter Pavel Klasine. mag., ravnatelj. Pokrajinski arhiv 
Maribor. 62000 Maribor. Glavni trg 7. YU 

Sledovi o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizaciji 
premoženja v arhivskem gradivu  Pokrajinskega arhiva 
Maribor 

Arhivi. Ljubljana XIII 1990. št. 1-2. str. 40 

Prispevek posreduje podatke o arhivskem gradivu na to 
temo. ki je v fondih pravosodja, upravnih organov  in 
drugih organizacij Pokrajinskega arhiva Maribor. 



UDC930.253.2:353:338.242.4.025.87 (497.12-19) 

Dušan Bahun, archivist. Historical  archives in Ljublja- 
na. 61000 Ljubljana, Mestni lrg27. ^ I 

The Archives Referring to Compulsive Private Proper!} 
Dispossessions in the Post-war time in the W ider \rea of 
the Ljubljana Region in the Administrative Records Gro- 
ups of the Historical Archives in Ljubljana 

Arhivi (The archives), Ljubljana. Mil 1990, No. \--. 
P. 36 

The contribution deals with the administrative institu- 
tions which took part in the processes of compulsive pri- 
vate propert) disposession in the post-war time on re- 
gional level, points to the location of the archives refer- 
ring to those processes and gives the main records gropps. 

• DC 930.253.2:351.87:338.242.4.025.87 (497.12-19) 

/.arko  Bizjak,  Head of Technical  Services.  Historical 
Archives m Ljubljana. 61000 ljubljana. Mestni trg 27, 
YU 

Private Propertv  Nationalsation in the Records Groups 
of jurisdictional Organs in the Ljubljana Unity of Histo- 
rical Archives Ljubljana 

Vrhivi(The archives), Ljubljana. XIII 1990. No. 1-2, 
P. 32 

The author presents those records groups of jurisdictio- 
nal organs in the Ljubljana Unit) of the Historical Arc- 
hives Ljubljana, where the archives referring to the priva- 
te propert) nationalisation after the second World War 
have been kept, and points out to those creators who 
should preserve such archives. 

UDC930.253.4:338.242.4.025.87 (497 12-18) 

Peter Pavel klasine. M.A., Head-master. Regional   \rc- 
hivesm Maribor,62000 Maribor,Glavni trg7. VI 

Traces of Confiscations, Rural Reform and Propert) Na- 
tionalisation in the Archives of the Regional Archives in 
¡Maribor 

Arhivi (The \rchivcs). Ljubljana, Mil 1990 No  1-2 
p. 40 

The contribution gives data about the archives referring 
to this theme. The) have been preserved in the records 
groups of jurisdiction, administrative organs and other 
organisations m the Regional Archives m Maribor. 

UDC930 253 2:352:338.242.4,025.87 (497.12-16) 

Mija Mravlja. Archive Technician, Historical Archives 
m Ljubljana, Unit)  for Upper Carniola Kranj, 64000 
Kranj. Stritarjeva S. YU 

The Archives Referring to Compulsory Private Propert) 
Dispossessions in the Records Croups of the Historical 
Archives Ljubljana Unity for Upper Carniola 

Arhivi (The Archives), Ljubljana. Mil 1990, No. 1-2, 
P. 38 

The contribution describes the records groups and cate- 
gories of the archives referring to the post-war compul- 
sory propert) disposessions, kept b> the Unity for Upper 
Carinola of the Historical Archives in Ljubljana. 



UDK930.253.4.:338.242.4.025.87(497. 12-14) 

Maruša Zagradnik, arhivistica. Pokrajinski arlm Koper. 
66000 Koper. Čevljarska 22. VU 

Vzpostavljanje državnega gospodarskega sektorja in uki- 
nistev kolonatskega odnosa po dru^i svetovni vojni, ki •,• 
pokriva Pokrajinski arlm Koper 

Arimi. Ljubljana. XIII 1990, št. 1-2. str. 44 

Avtorica \ svojem referatu na podlagi arhivskega gradiva 
obravnava  poglavitne  značilnosti   procesa  odtujevanja 
premoženja državljanov  in vzpostavljanje imovinskega 
državnega sektorja po drugi svetovni vojni na področju 
današnjih občin Koper. Izola. Piran. Sežana. Postojna. 
Ilirska Bistrica. Proces na tem območju je potekal druga- 
če kot na ostalem slovenskem ozemlju inje trajal mnogo 
dlje. saj so se začeli nekateri ukrepi izvajati šele z ozim- 
skimi sporazumi. 

UDK 930.253.4:338.242.4.025.87 (497.12-15) 

Jurij  Rosa. arhivist. Pokrajinski arhiv  v   Novi Gorici, 
65000 Nova Gorica. Trg Edvarda Kardelja 3, VU 

Arhivsko gradivo O povojnih prisilnih odvzemih premo- 
ženja, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 

trhivi, Ljubljana, XIII 1990, št. 1-2. str. 50 

Prispevek  na  podlagi  dosedanjih  ugotovitev   prikazuje 
stanje arhivskega gradiva, ki se tiče zaplemb, agrarne re- 
forme in nacionalizacij v fondih Pokrajinskega arhiva v 
Nov i Gorici. 

UDK 929 (Gruber G.) 

Daniela .luričić. samostojna svetovalka - arhiv istka. Ar- 
hiv Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. 
VU 

Gabriel Gruber - ob 250 letnici rojstva 

Arhivi. Ljubljana. X1I1 1490. št.1-2. str. 52 

Prispevek je posvečen 250 letnici rojstva Gabrijela Gru- 
berja, jezuita in izumitelja, kije postavil prelepo baročno 
palačo v Ljubljani, v kateri je bila mehanična šola ter iz- 
gradil prekop, s katerim je omogočeno izsuševanje Lju- 
bljanskega barja. 

UDK 624 (497.12-18 1 1)»1•57«»1905« (083.9) 

Ivanka   Zaje  -  Cizelj,   arhivistica,   Zgodovinski   arhiv 
Celje. Trg svobode 10. YU 

Gradbeni red za Štajersko 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 55 

Gradbeni red je skupek predpisov, ki so urejali gradnje in 
adaptacije v drugi pol. 19. stoletja in začetka 20. stoletja, 
kdaj. kje in kako graditi, da bo poskrebljeno za splošni in 
ljudski blagor. 



I DC'930.253.4:338.242.4.025.87 (497 12-15) 

.1 uri t   Kosa.    Vrchivisl,   Regional   Archives   in   Nova 
Gorica. 65000 Nova Uorica.  Ire Edvarda Kardelja î, 
M 

The   archives Referring to Post-war Compulser;   Pro- 
pert)   Dispossession, kepi h> the Regional Archives in 
Nova Gorica 

Arhivi! 1 he 4rchives), Ljubljana. Mil 1990, No. 1 -2. 
p. 50 

On the basis of the statements up • the present the con- 
tribution presents the condition of the archives referring 
to confiscations, rural reforms and nationalisations in the 
records groups of the Regional Archives m Nova Gorica. 

1 In 930.253.4.:338.242.4.025.87 i-•"". 12-14) 

Maruša ¿agradnik.  \rchivist Regional Archives in ko- 
per, 66000 Koper, Cev barska 22. YU 

Restoration of the State Economic Sector and Abolition 
of Colonial Relations after the Second World War, Cove- 
red h> the Regional Archives in Koper 

Arhivi (The archives), Ljubljana, XIII 1990. No. 1-2. 
P. 44 

The authoress on the basis of the archives deals with the 
mam characteristics of the process of property alienation 
of the citizens and restoration of the state property sec- 
tion alter the second World War m the territory of the to- 
da;  communes Koper. Izola, Piran. Sežana, Postojna, 
Ilirska Bistrica. Che process was going on here different                           ¡ 
as in other Slovenia and lasted much longer, for some 
measures began to be realised no sooner than with the 
Osi mo Agreement. 

UDC 624 (497.12-18 1 l)»1857<o>1905« (083.9) 

Ivanka /aje - Ci/elj. Archivist. Historical Archives in 
Celje. 63000 Cehe. Ire svobode. YU 

Constructions Order l'or Stvria 

Arhivi (Ihc archives), Ljubljana, XIII 1990, No. 1-2. 
p. 55 

The Constructions Order is a collection of rules, regula- 
ting constructions and adaptations in the second half of 
the 18th and at the beginning of the 20lh century, prescri- 
bing when, where and how to build m order take care of 
common and people's wellfare. 

UDC 929 (Gruber G.) 

Daniela Jurièie. Counselor - Archivist. Archives of the 
Republic Slovenia. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

Gabriel (¡ruber- 250,h Anniversar; of Birth 

Arhivi (1 he Archives). Ljubljana, Mil 1990, 
No. 1-2. p. 52 

The contribution is devoted to the 250lh anniversary of 
birth of Gabriel Gruber, a Jesuit and inventor, who con- 
structed the most beautiful baroque palace in Ljubljana 
(in which the mechanic scholl was) and built the canai, 
which makes the Ljubljana Moor a melioration possible. 



UDK 930.253.4:624 (497.12. Celje) 

Vida Berkopec, vodja referata - arhivist. Zgodovinski ar- 
hi\ Cehe. 63000 Celje. Trg Svobode 10. YU 

Stavbni spisi okrajnih uradov » Zgodovinskem arhivu v 
Celju 

Arhivi, Ljubljana, XIII 1990,št. 1-2. str. 58 

Predstavljen je sistem ureditve stavbnih spisov okrajnih 
uradov, /vrsti gradiva in specifičnosti spisov glede na vr- 
sto gradenj. 

UDK    930.253.4:624    i4l>M2.    Celic)    »1850 1941« 
(083.9) 

Metka  Plank, Hedvika /dove, arhivistki. Zgodovinski 
arhiv Celje, 63000 Celje. Trg svobode 10 YU 

Gradbena dokumentacija v  fondu Mestne občine Celje 
1850- 1941 

Arhivi. Ljubljana. XIII  1990. št. 1-2. str. 60 

V fondu je ohranjena gradbena dokumentacija od leta 
1850 do 1941, ki je pomemben vir za zgodovino gradenj 
v Celju, pogosto pa se uporablja pri revitalizaciji mesta. 

UDK 930.253.4:629.4(083.0) 

Karol Rustja. dipl. ing., arhivist. Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana. 61000 Ljubljana. YU 

Tehnični arhiv v Železniškem gospodarstvu Ljubljana 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 61 

Avtor prikazuje zgodovino tehnične dokumentacije že- 
leznic na Slovenskem, predpise, ki urejajo hranjenje gra- 
diva ter sistem ureditve v Skupnem arhivu železniškega 
gospodarstva Ljubljana 

UDK930.253.4:626 627(797.12-15X083.9) 

Aleksandra Pavšič-Milost, arhivistka. Pokrajinski arhiv 
v   Novi   Gorici.   65000   Nova   Gorica.   Trn   Edvarda 
Kardelja 3,YU 

Tehnična dokumentacija vodnogospodarskih organizacij 

Arhivi. Ljubljana. XIII 1990. št."I -2. str. 65 

V prispevku je podana organizacija vodnega gospodar- 
stva v Sloveniji, dejavnost vodnogospodarskih organiza- 
cij, pa tudi vrste tehnične dokumentacije, ki nastaja pri 
njih. njeno podvajanje in predlog vrednotenja te doku- 
mentacije za potrebe znanosti in kulture. 



l LH 930.253.4:624(497.12. Celje) »1850 I94l«(083.9) 

\Ioika   Plank,   Hedvika  Zdovc,  Archivists.   Historical 
Archives Celje. 63000 Celje, Trg osvoboditeve io. ^ I 

Construction Documentation in the Records Group of 
the Municipali!) Celje 1850-1941 

Arimi! 1 IK- Archives), Ljubljana, Mil 1990. No. 1 -2. 
p. on 

In ibis records group the construction documentation 
from 1850-1941 has been preserved.. It is an important 
source tor the history of construction Celje, frequently, 
however it is used on the occasion of the town revitalisa- 
tion. 

1 DC 930.253 4:624(497.12. Celje) 

Vida Bcrkopcc, Head of the referat - Archivisi. Histori- 
cal \rchi\es Celie. 63000 Celje. Trg Svobode !. Yl 

Documentation of District Offices Referring to Construc- 
tions in Historical Vrchives in Celje 

Arhivi (The archives), Ljubljana, XIII 1990. No. 1-2, 
p. 58 

The classfication system of construction documentation 
in distinct offices, kinds of records and specific of the 
documents according to the kind of constructions. 

UDC 930.253.4:626 627 (797.12-15) (083.9) 

Aleksandra Pavšič-Milost, Archivist, Regional Archi- 
ves in Nova Gorica, 65000 Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 3. YU 

Technical Documentation of the Water Managiucnt Or- 
ganisations 

Arhivi (Hie Archives). Ljubljana, XIII 1990, No. 1 -2. 
p. 65 

The contribution deals with organisation o\ the water 
managment in Slovenia, the activity of the water maiia- 
gment organisations and also the kinds of technical docu- 
mentation arising from their work, its redoubling: the 
author also gives a suggestion for appraisal of this docu- 
mentation for the needs of science and culture. 

UDC 930.253.4:629.4(083.0) 

Kami Rustja. Graduate Ing.. Archivist. Railway Mana- 
gement Ljubljana. M000 Ljubljana. YU 

Tecnical Archive in the Railway Management Ljubljana 

Arhivi (The Archives). Ljubljana. Mil 1990, No. 1-2, 
p. d 1 

The author deals with the history of technical documen- 
tation  referring to the railways in  Slovenia,  with  the 
prescriptions regulating the records keeping, as well as 
the classifications system in the Common Archives of the 
Railway Management of Ljubljana. 



l DK 930.251.004 006(083.9) 

• ledert Vodopivec, mag. dipl. ing., vodja oddelka za kon- 
servacijo  in   restavracijo,   \rlii\   Republike  Slovenije, 
61000 Ljubljana, Zvezdarska 1. YU 

Varovanje  in  možnosti   konserviranja  in  restavriranja 
tehniene dokumentacije 

Arhivi, Ljubljana. XIII 1990,št. 1-2. str. 67 

V procesu uporabe m hranjena tovrstnega arhivskega 
gradua prihaja do različnih \rst poškodb (mehanskih, 
bioloških.  fizikalno-kemijskih).   1'oškodovanost gradiva 
je zato različna m odvisna od kvalitete surovin (papir. 
barve, črnila, lepila...), načina in pogostosti uporabe m 
pogojev hranjenja. Od teh vzrokom so odvisni tudi načini 
m možnosti varovanja, konserviranja m restavriranja. 

L DK 930.251.001 

Bogdan Lekič, dr.. pomočnik direktorja. Arhiv 
Jugoslavije, i 1000 Beograd. Vase Pelagica 33. YU 

Znanstvenoraziskovalno delo v arhivih 

Vrhivi, Ljubljana. XIII 1990. št. 1-2. str. 69 

Prispevek poglobljeno opozarja na vprašanja znastveno- 
raziskovalnega dela na področju arhivistike kot znan- 
stvene discipline, prikazuje dosedanji razvoj z navaja- 
njem obsežne literature ter usmerja nadaljuj razvoj na 
vseh področjih arhivskega strokovnega dela. 

UDK 930.251 (497.12)»1945 1950« 

Marija Oblak-Čarni. direktorica. Arhiv Republike 
Slovenije. 6 1000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

Arhivi v Sloveniji v letih 1945-1950 

Arhivi. Ljubljana. XIII  1990. št. 1-2. str. 83 

Prispevek obravnava stanje arhivov ob koncu vojne, oce- 
nitev   škode, zbiranje arhivov   v   Federalnem centru  in 
arhivu Znanstvenga inštituta ter ustanovitev Osrednjega 
državnega arhiva. Zakoni za varovanje vse kulturne in 
naravne dediščine ne dajo zadostne podlage za varovanje 
arhivov, zato je bila leta 1948 spreieta zvezna Uredba o 
začasnem varovanju arhivov in 1950 Splošni zakon o ar- 
hivih. 

UDK 347.993(497.12)» 1873 1930« 

Jelka Melik. samostojna svetovalka - arhivistka. Arhiv 
Republike Slovenije. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. M' 

Pristojnost sodišč in kazenski postopek na prvi stopnji od 
1847 do 1930 

Arhivi. Ljubljana. XIII  1990. št. 1-2. str. 92 

Pristojnost in postopek rednih sodišč določa kazensko 
procesno pravo. Naša redna sodišča splošne pristojnosti 
so zelo dolgo dobo od 1874 pa vse do 1930 delovala po 
Kazenskopravdem redu iz 23.5.1873. Sele poznavanje 
kazenskega postopka nam omogoča razumeti pomen po- 
sameznih sodnih dokumentov in njihove celote. 



U DC 930.251.001 

Bogdan Li'kie. Dr., Head-master Deputy. ••• Archives 
of Yugoslavia, 11000 Belgrade. Vase Pelagica 33, YU 

Scientific Research \\ ork in the Archives 

Arhivi (The archives), Ljubljana, XIII 1990, No. 1-2, 
p. 69 

The contribution in detail points out to the problems re- 
ferring to the scientific research work in the field of archi- 
ves administration as a scientific discipline, describes its 
up-to-now   development by citing the comprehensive li- 
terature and gives directions for the further development 
in all fields of the archive expert work. 

1 DC 930.251.004 006(083.9) 

Jedert   Vodopivec,   M.A.,   Head   of Conservation   and 
Restoration Department. Archives of the Republic Slo- 
venia. M 000 Ljubljana. Zvezdarska 1, YU 

Protection and Possibilities of 1 echnical Documentation 
Conservation and Restoration 

Arhivi ( lhc Archives). Ljubljana, XIII 1990, Xo. 1-2. 
p. 67 

In the process of using and preservation of such archives 
comes   to   different   damages   (mechanical,   biological. 
psyhical-chemical). The state of damage is therefor diffe- 
rent and depends on the quality o\' raw material (paper, 
colors, ink. adhesive substances...), ways and frequency 
of its being used and on preservation conditions. The 
ways and possibilities of protection, conservation and re- 
storation depend on these reasons as well. 

UDC347.993(497.12)»I873 1930« 

Jelka  Melik. Counsuler - Archivist.  Archives of the 
Republic Slovenia. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1, YU 

Competency of Law Courts and First Degree Penal Pro- 
ceedings 

Arhivi (The Archives). Ljubljana, XIII 1990, No. 1 -2. 
p. 92 ' 

Competency and proceedings of the regular courts had 
been defined by the penal proceedings law. Our regular 
courts worked wery long- from 1874 until up to 1930 on 
the strengh of the Penal Law Order of May 23rd, 1S73. 
Only our knowledge of the penal proceedings makes our 
understanding  o\' the   meaning  of individual  judicial 
documents and their integrity possible. 

UDC930.25I (497.12)»1945 1950« 

Marija Oblak - Čami. Directress. Archives of the Repu- 
blic Slovenia. 61000 Ljubljana. Zve/darska 1. YU 

Archives in Slovenia in the Years 1945-1950 

Arhivi (The Archives). Ljubljana, XIII W0. No 1 -2 
p. 83 

The contribution deals with condition of the archives at 
the end of the war. with damage appraisal, archives col- 
lecting in the Federal Collection Center and in the Archi- 
ves of the Scientific Institute, as well as with foundation 
of the Central State Archives. The acts referring to pro- 
tection of all cultural and natural inheritence don't give 
basis enough for archives protection, therefor the federal 
Decree on Temporär) Archives Protection was enacted 
in 1948 and the Common Archives Act in 1950. 



UDK930.253.2:353(497.12)»1918« 

Saša Serše. samostojna svetovalka - arhivistica. Arhiv 
Republike Slovenije,61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

Gradivo Kranjskega deželnega odbora in leto 1918 

Arimi. Ljubljana. XIII 1990, št. 1 -2 str. 95 

Namen prispe\ka je delen prikaz delovanja deželnega 
odbora \ letu l1)IS. Na podlagi ohranjenih zapisnikov sej 
odbora in samega gradiva je obdelana, politična, socialna 
in imovinska problematika. 



UDC930.253.2:353(497.I2)»1918« 

Saša Sorse. Counsuler- Archiv ist. Archives of the Repu- 
blic Slovenia. 61000 Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

The Archives of the Cariiiolian Regional Committee and 
the Near 1918 

Arhivi (The Archives). Ljubljana. XIII 1990. No. 1-2. 
p. 9? 

The purpose of this contribution is a partial presentation 
of the activity of the regional committee in the year 1918. 
On the basis of preserved minutes of the sessions of the 
committee and the archives themselves the political, 
social and property problems are dealt with. 





, 

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 
61000 Ljubljana, Zvezdarska I, 
Te!.: (061 ) 216-564, 216-524, 212-228 

ARHIV REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA 
ZA NOTRANJE ZADEVE 
61000 Ljubljana, Kidričeva 2, 
Tel.:(061)217-990 

ARHIV REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA 
ZA LJUDSKO OBRAMBO 
61000 Ljubljana, Zupančičeva 3, 
Tel.: (061)223-112 

ARHIV REPUBLIŠKEGA ŠTABA ZA 
TERITORIJALNO OBRAMBO 
61000 Ljubljana, Prežihova 4 
Tel.:(061)219-750 

ARHIV INSTITUTA ZA NOVEJŠO 
ZGODOVINO 
61000 Ljubljana, Trg osvoboditve I 
Tel.:(061)217-521 

NADŠKOFIJSKI ARHIV LJUBLJANA 
61000 Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, 
Tel.: (061) 310-673, matica 328-895 

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 
-ŠKOFIJSKI ARJTIV 
62000 Maribor, Koroška I 
Tel.:(062)27-690 

ŠKOFIJSKI ARHIV KOPER 
66000 Koper, Trg revolucije I I, 
Tel.:<066)21-887 

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE 
61000 Ljubljana, Zvezdarska I, 
Tel.: (061) 216-564, 216-524 

ZGODOVINSKI ARHIV V CELJU 
63000 Celje, Trg svobode 10 
Tel.: (063) 25-546, 25-552 

POKRAJINSKI ARHIV KOPER 
66000 Koper, Čevljarska 22, 
Tel.:(066)21-824 
Enota Piran 
66330 Piran, Bolniška 30 
Tel.:(066)73-822 

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA 
62000 Ljubljana, Mestni trg 27 
Tel.:(061)310-566 
Enota za Gorenjsko 
64000 Kranj, Stritarjeva 8, 
Tel.(064)24-480 
Enota za Dolenjsko in Belo krajino 
68000 Novo mesto, Jenkova 1 
Tel.: (068] 22-163 
Enota za Škofjo Loko 
64220 Škofja Loka, Blažcva 14, 
Tel.:(064)61-390 
Oddelek v Idriji 
65280 Idrija, Prclovčcva 9, 
Tel.: (065)71-416 

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 
62000 Maribor, Glavni trg 7, 
Tel.: (062) 26-871 
Grajska 2, Tel.: (062) 28-622 

POKRAJINSKI ARHIV V 
NOVI GORICI 
65000 Nova Gorica 
Trg Edvarda Kardelja 3 
Tel.:(065)24-521 

ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 
62250 Ptuj, Muzejski trg I 
Tel.:(062)771-619 
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