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Članki in razprave 

Organizacija sodišč na slovenskem ozemlju v 16. stoletju s 
posebnim ozirom na Kranjsko 
MARKO KAMHIČ 

I. UVOD 

Srednjeveško pravo v nekdanjih avstrijskih 
deželah je bilo stanovsko in teritorialno razcep- 
ljeno. Od konca 15. stoletja dalje pa že zasle- 
dimo prizadevanja vladarjev, da bi pravo po- 
enotili. V ta namen so izdajali predpise, s kate- 
rimi naj bi odpravili pokrajinsko, ljudsko, pove- 
čini običajno pravo. Poleg lega so vladarji želeli 
ustvariti tudi centralno urejene sodne instance in 
Oblastva, ki bi obsegala več dežel in bi tako 
omogočala enotno uporabo sprejetih zakonov. Za 
enotno deželno zakonodajo so si prizadevali tudi 
deželni stanovi, le da je bil njihov namen na- 
sproten vladarjevemu. Deželni sianovi so hoteli, 
da bi jim enotna zakonodaja zagotovila nadaljnjo 
veljavo deželnih običajev in deželnih posebnosti 
ter privilegijev. Takšno konfliktno stanje je v 
veliki meri oviralo poenotenje prava in uprave. 
Zato je za dobo od 16. pa vse do 18. stoletja med 
drugim značilna tudi mnogovrstnost sodišč.1 

Sodstvo je bilo urejeno različno, posebej za 
kmečke podložnike in nekalere posebne vrste 
kmetov, posebej za meščane ter posebej za 
plemiče.2 Sodišča pa niso bila različna le po 
stanovih, ampak tudi po načelni organizaciji. V 
16. stoletju in tudi pozneje srečujemo na eni 
strani še stara ljudska sodišča (nastala iz sodišč z 
ljudskim prisedništvom), na drugi pa sodišča 
državnih organov oziroma sodišča, ki so bila vsaj 
pod njihovim vplivom.3 Laični značaj plemi- 
škega ograjnega sodišča je na primer vedno bolj 
izrivalo "učeno sodstvo". Vedno več vpliva sta 
pridobivala deželno glavarstvo in notranjeavslrij- 
ska vlada kot državno organizirano vrhovno 
sodišče. 

Poleg teritorialne in stanovske razcepljenosti 
prava prcdslavlja dodatno težavo pri preučevanju 
pravosodnega   ustroja   tudi   omejenost   pravnih 

Pravne institucije v posameznih avstrijskih pokrajinah so 
"siale bolj ali manj različne vse ilo reform Marije Terezije, 
I» razdelitev deloma  križa kavzalno sodstvo.   Plim.   Polec, 
Razpored sodnih instanc, Mr. 117 s. 
Prim. Vilfan, Soseske, sir. 60 ss in id.. Valvasorjevo poročilo, 
sir. •4-••. 

virov. Obdobje na prehodu iz srednjega v novi 
vek nam s formalnega vidika zadovoljivo osve- 
tljujejo deželni ročini, ki vsebujejo številne te- 
meljne norme o sodstvu za privilegirane stanove 
ter tudi o patrimonialnem in dcžclskcm sodstvu 
za neprivilegirane stanove. Deželni ročini v zvezi 
s sodstvom določajo razmejitev pristojnosti med 
Ograjnimi sodišči različnih dežel ter razmejitev 
med posvetnimi in cerkvenimi sodišči. Podajajo 
tudi bistvene določbe o instančni poli. Osnove 
palrimonialnega sodstva vsebujeta zlasti koroški 
in kranjski privilegij iz lela 1338, kakor ludi pri- 
vilegij za Slovensko Marko (to je za Dolenjsko) 
z Metliko in Istro iz. lela 1365. O patrimonialnem 
sodstvu govori tudi štajerska listina iz. leta 1445.4 

Za sodstvo v začetku novega veka pa predstav- 
ljajo pomemben vir predvsem različni sodni redi 
za deželska in ograjna sodišča 1er mestni sodni 
redi (na primer Kranjski sodni red za deželska 
sodišča iz leta 1535. Red za ograjno sodišče na 
Kranjskem iz leta 1564/1565, Red za ograjno 
sodišče na Koroškem iz leta 1577, Ljubljanski 
sodni red iz lela 1545). V 16. stoletju je bilo za 
islo ozemlje v časovnem zaporedju izdanih tudi 
po več sodnih redov. 

Pri preučevanju pravosodne strukture se lahko 
poleg pravnih virov opremo tudi na starejše av- 
torje, ki so pisali o lej problematiki in ki so stvari 
presojali z. dosti manjše časovne odmaknjenosti. 
Tu prihajajo v poštev Nicolaus de Beckmann. 
Idea iuris statutarii el consuetudinarii slyriaci et 
austriaci cum iure romani collati. Gradee 1688. 
Ferdinand von Kcchhacli, Observationes ad sty- 
lum curiae Graecensis, Gradec 1680, .1. W. Val- 
vasor, Die Ehre des Herzogthums Krain. 1689 
(predvsem kn j. IX) in .1. Daniel baron Erberg, 
Observationes.'' Iz teh virov je zajemal J. Polec, 

S. Vilfan, Deželni ročini. str. 79 ,s. 
Delo je ohranjeno V Več rokopisnih izvodih in je naslovljeno 
tudi Notala ali Schrannengerichl Polee (Razpored sodnih 
instanc) je pri svoji raziskavi uporabljal izvod i/ Brbcrgovc 
zapuščine, ki jo je hranil narodni iiru/cj. Danes se rokopis 
nahaja v Arhivu Republike Slovenije (Zbirka rokopisov. 1/30 
r). Delo je naslovljeno "Observaliones 1'railicac Incljti 
Praetorialium Auliconimque Judiciorum Dicaslerii, Quibus Ex 
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ki je leta 1928 sestavil pregled sodnih instanc v 
slovenskih deželah od 16. do 18. stoletja/' Tudi 
Folce opo/.arja, da predvsem zaradi teritorialne 
raznolikosti prava razlag omenjenih avtorjev ne 
smemo posploševali.7 

Pričujoča razprava se opira na Polčcvo delo, 
ki ga dopolnjuje predvsem z. ugotovitvami 
novejših raziskav in podatki iz sodnih redov 16. 
stoletja. Glede na raznolikost ureditve in mno- 
žico posebnosti, saj je skoraj vsak teritorij ne- 
koliko odstopal od splošnih pravil, ni mogoče 
podati enovitega pregleda pravosodnih struktur. 
Ugotovimo lahko le določena splošna pravila in 
tendence 1er ob njih opozorimo na nekatere 
pomembnejše posebnosti oziroma odstopanja. 
Podrobno sliko bomo lahko sestavili šele čez čas, 
ko bo, predvsem v luči stare dokumentacije, po- 
stopno in podrobneje raziskana večina sloven- 

a ozemlja.8 Ugotovitve pričujoče  razprave 
so torej okvirne in predstavljajo oris nekdanje 
pravosodne ureditve. 

I. SODSTVO ZA KMEČKE PODLOŽNIKE 
IN SVOBODINE9 

A. SPLOŠNE INSTANCE 

L Zemljiška gosposka (Grundohrigkcit) 
kot patrimonialno sodišče 

Nižje sodstvo na našem ozemlju je skoraj 
izključno izhajalo iz javne knežje (mejno- 
grofovske) sodne oblasti. Na teritorialne zem- 
ljiške gospode je povečini prešlo proti koncu 12. 
stoletja, vendar je bilo patrimonializirano še na 
teritorialno zemljiško lastnino in ne na vsako 
ogradno zemljiško gospostvo. V 13. stoletju seje 

Legibus Fundamcnialibu.s Excels! Ducalus Carnioliae (vulgo 
Landshandvest) Institutis palriis Diclonim Judiciorum, aliisque 
vetustissimi* monument» cxplanatur, nec non rebus Judical» 
aliisque  allcgalionibus  illuslralur Stylus diciac  Curiae  Vcr- 
naculae sive Hofthayting. Opus Posthumum Joanis Danieli« 
Lib Baronis ab lirbcrg Domini in l.uslal ollim llujatuin 
Bxcelsorum Suiuum Deputati antehac vero Advocaii dein 
Archigrammatei nec non Supremi Provinciae Secretarti leti 
undequaque Fainigeralissimi". 

1      Polec, ka/pored sodnih instanc, str. 116-142. 
Kot primer navaja, da je /• M. Dolenc pri preučevanju gorskih 
pravd ugotovil, da je v nasprotju /. načeli, ki jih izraža 
Beckmann, sodilo redno sodišče tudi V pravdah med zem- 
ljiškim gospodom in njegovimi podlo/niki. Polec, Razpored 
sodnih instanc, str. 126. Glede zanesljivosti Valvasorjevih 
podatkov o sodnih oblastvih na Kranjskem gl.: Vilfan, Pravna 
Uiedilev Kranjske, sir. 33-48. 
Za pozni srednji vek je na podlagi slarih pravnih lislin naredil 
zanimiv pregled D. Kos (Imago lustitiae). Delo je bógalo s 
pravnozgodovinskimi podatki in zalo dragocen prispevek k 
pravni zgodovini tistega obdobja, kljub lemu, da je pisano z 
očmi zgodovinarja, ki ni pravnik. 
0 pojmu tvobodin gl. Osnovno pri Vilfan. I'ravna zgodovina, 
str. 79 s. 

v okviru zemljiškega gospostva nadaljevala ce- 
pitev na višje in nižje sodstvo. Višje sodstvo je 
ostalo združeno s teritorialno posestjo, nižje sod- 
stvo pa so teritorialni zemljiški gospodje pode- 
ljevali svojim cerkvenim ustanovam (imunitete 
na njihovih zemljiščih) in predvsem ludi nesvo- 
bodnemu plemstvu. Prehod nižjega sodstva na 
ministeriale v ožjem pomenu besede ima v 13. 
stoletju še privilegijski značaj. Načelo, da vsak 
ogradni zemljiški gospod izvaja nižje sodstvo 
nad svojimi kmeti, prihaja kot splošna pravna 
norma do izraza šele v privilegijih 14. stoletja. V 
privilegijih za Koroško in Kranjsko iz leta 1338 
najdemo pravilo, da imajo ministeriali eivilno 
sodstvo v zadevah svojih "služabnikov". Takoj 
nato sledi določba, naj vsak "mož." sodi pravo 
svojim kmetom v zadevah, ki so se zgodile na 
njegovem zemljišču, razen listih, za katere je 
zagrožena smrt. Podobno določata tudi privi- 
legija iz leta 1365 za Slovensko krajino z Me- 
tliko in za Istro, da smejo vsi plemiči, to je mi- 
nisteriali in militi, odločali o tožbah proti svojim 
ljudem, razen v najtežjih zadevah.1" 

S patrimonialno oblastjo je dobil zemljiški 
gospod v svoje roke pravico sojenja v sporih med 
podložniki, hkrati s tem pa je nanj prešla tudi 
izvršilna oblasl v njegovih lastnih zahlevkih proti 
kmelu, ki jih je odslej lahko uveljavljal zemljiški 
gospod sam, tudi s prisilnimi ukrepi. Pridobitev 
patrimonialnega sodstva je poleg lega za zemlji- 
škega gospoda pomenila tudi vir dodatnega 
dohodka. Zalo so bili spori za sodne pravice med 
gospodi praviloma bolj gmolne in ne toliko pre- 
stižne narave. Izrečene globe so se namreč ste- 
kale v gospodovo blagajno. Zaradi želje po do- 
bičku je mnogokrat prihajalo do očitnih zlorab 
pravosodne oblasti." 

Patrimonialno sodstvo se je na večini sloven- 
skega ozemlja družilo s pojmom navadnega 
zemljiškega gospostva, ker se je medtem na 
drugi stopnji uveljavilo teritorialno zemljiško 
gospostvo predvsem kol višjesodna oblast. Obe- 
nem je podsodnosl patrimonialnemu gospodu 
pogosto postala znamenje podložnosti. Patrimo- 
nialno sodstvo pa se ni uveljavilo povsod in zato 
ni moč trditi, da brez. njega ni podložništva. Na 
zahodnem delu slovenskega ozemlja, zlasti na 
Goriškem in v Slovenski Istri, je namreč ob- 
stajalo podložnišlvo, čeprav tam niso poznali pa- 
trimonialnega sodstva.12 

Patrimonialno sodišče je bilo stvarno pri- 
stojno za civilnopravne in manj pomembne ka- 
zenske zadeve podložnikov. Zemljiška gosposka 
je načelno reševala vse civilne zadeve svojih 
podložnikov, razen zakonskih sporov {causae 
matrimoniales), za katere so bila pristojna cer- 

1     Vilfan, Pravna zgodovina, sir. 189. O razvoju patrimonialnega 
sodstva podrobneje id.. Zemljiška gospostva, Ljubljana 19X0. 
sir. 157 ss. 
Prilli. Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 159$. 

12   Ibid. Gl. spodaj. 
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kvena sodišča, in sporov, ki so spadali pred ljud- 
ska ali pa posebna (kavzalna) sodišča (npr. gor- 
ske zbore, polšje pravde). Med manj pomembne 
kazenske zadeve podložnikov, tako imenovane 
male kazenske reči (causae minores), pa so spa- 
dala vsa lažja kazniva dejanja, razen ponekod ti- 
Stih, za katera so bila pristojna ljudska sodišča. 
Male kazenske zadeve so bile po Bcckmannu 
zlasti verbalne in dejanske žalitve (in Jurije) in 
nenamerne telesne poškodbe, tudi težke, če niso 
povzročile smrti. Med male kazenske zadeve pa 
niso šteli primerov, ko se je podložnik neupra- 
vičeno upiral zemljiškemu gospodu ali njego- 
vemu organu in gaje pri tem poškodoval.13 

Za pozni srednji vek je v zvezi s stvarno pri- 
stojnostjo patrimonialnih sodišč daleč pretirana 
predstava, da je imel palrimonialni gospod vse 
sodstvo razen krvnega. Deželska sodišča so si 
namreč po krajevnih običajih lastila zelo široko 
stvarno jurisdikcijo. Določene omejitve dcžcl- 
skega sodstva v prid patrimonialncmu so nasto- 
pile šele v 16. stoletju.14 Ker so bila deželska 
sodišča v rokah deželnega kneza in le redkih 
višjih fevdalcev, so deželni fevdalci zastopali 
interese patrimonialnih sodišč.I5 Predvsem so si 
prizadevali za podrobnejšo razmejitev pristojno- 
sti med deželskim in patrimonialnim sodiščem, 
ki naj bi bila v prid slednjim. Največ uspeha so s 
pomočjo deželnih stanov dosegli na Kranjskem. 
Kranjski sodni red za deželska sodišča z dne 18. 
februarja 1535 je telesne poškodbe uvrstil med 
težja kazniva dejanja, ki jih mora soditi deželsko 
sodišče.If) Redi za deželska sodišča drugih dežel 
so pristojnosti deželskih sodišč okrnili v manjši 
meri. To velja predvsem za dokaj izvirni Koroški 
red za deželska sodišča iz leta 1577 in tudi za 
•Štajerski red za deželska sodišča iz leta 1574, ki 
se je naslanjal predvsem na ConstitUtio Crimi- 
nous Carolina. Toda tudi na Kranjskem se dejan- 
sko ločitev med patrimonialnim in deželskim 
sodstvom ni povsod dosledno izvedla, zato ker so 
bili tu deželskosodni gospodje obenem tudi patri- 
rnonialni gospodje bolj ali manj številnih kmetov 
in ker so veljali za patrimonialne gospode vsaj na 
večini gmajn in gozdov. Po tej poti je precej pa- 
irimonialnega sodstva še vedno ostalo združene- 
ga v istih rokah z, deželskim sodstvom.17 

Razmejitve med pristojnostmi deželskih in 
patrimonialnih sodišč v kazenskih sporih niso 
dosti vplivale na sam položaj podložnikov. Vsaj 
glede izrečenih denarnih glob sta bili obe vrsti 
gospodov enako lakomni. Večji praktični pomen 
je za podložnike imela pristojnost v civilnih za- 

Beckmann, Idea iuris, sir. 264 s. 
•''im Vilfan. Zemljiška gospostva, sir. I SX s. 

14 

Vilfan, ZemljiSka gospostva, str. 195. 
DeŽelsko-SOdrii red Za Kranjsko s pridni/enimi gospostvi 
Slovensko Marko. Metliko, Istro in Krasom / dne IX. februarja 
1535. () |Cm sodnem redu podrobno: Josip Zonlar, Kranjski 
SOdni red, sir. 566-5X7. 

devah, saj je v krajih, kjer ni bilo patrimo- 
nialnega sodstva, deželskosodni gospod dosti 
bolj širokosrčno dovoljeval delitev kmetij, kot bi 
to storil palrimonialni gospod, ker mu je vsaka 
delitev prinesla takso.18 

Sodišče zemljiškega gospoda je bilo v mejah 
svoje jurisdikcije pristojno po personalnem na- 
čelu. To jasno definira Valvasor, ko pravi, da je 
patrimonialno sodstvo tisto, ki ga imajo "zem- 
ljiška gospostva in gosposke nad njim lastnimi 
podložniki in svojimi služabniki".19 Zaradi per- 
sonalnega načela je patrimonialno sodišče iz- 
vrševalo sodno oblast nad svojimi podložniki 
tudi če so stanovali v različnih delih dežele. 
Krajevno pa je bila pristojnost patrimonialnega 
sodstva določena praviloma po obsegu zemljiške 
lastnine na posameznih parcelah. To je najbolj 
prihajalo do veljave na stavbiščih, kjer se je 
razvilo načelo, da deželski sodnik ne sme pre- 
stopiti praga hiše. ki je last drugega in ne dc- 
želskosodncga gospostva. Ta privilegij gospostev 
se je označeval kot pravo "strešne kapi".20 V 
zvezi s kazenskim sodstvom zemljiškega gospo- 
da so že v poznem srednjem veku ločili sodstvo 
nad hišo podložnika, ki je segalo teritorialno do 
strešnega kapu, in sodstvo obgradja. V prvem 
primeru gre za pravico razsojanja manjših ka- 
znivih dejanj, storjenih v podložnikovi hiši, v 
drugem primeru pa za pravico razsojanja manjših 
kaznivih dejanj, ki so bila storjena na določenem 
ozemlju, ponavadi okoli fevdalčevega gradu, in 
sicer ne glede na vprašanje, kateremu zem- 
ljiškemu gospodu so pripadali (neprivilegirani) 
prebivalci omenjenega teritorija. Tu je šlo torej 
za pristojnost po kraju storitve kaznivega deja- 
nja. Izjema so bila le kazniva dejanja, storjena 
sicer na območju obgradja, vendar v hišah tujih 
podložnikov, ki so jih smeli soditi samo njihovi 
gospodje.21 

Tudi ko je patrimonialno sodstvo v neki po- 
krajini postalo splošno pravilo, ga nekatere vrste 
gospostev najbrž niso mogle vedno izvajati. To 
je veljalo predvsem v primeru, ko je zemljiški 
gospod imel le posameznega ali neznatno število 
kmetov. Takrat je verjetno imel patrimonialno 
sodstvo zemljiškemu gospodu nadrejeni cerkveni 
organ ali deželskosodni gospod podložnikovega 
prebivališča.22 

Zaradi pomanjkljivosti virov sestava patrimo- 
nialnega sodišča še ni popolnoma dognana. Vsaj 
v najzgodnejšem obdobju zemljiški gospod ver- 
jetno ni  izvrševal sodstva sam (ali po svojem 

17 
Vilfan. Zemljiška gospostva, sir. 196. 

'     Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 196 s. 
19 Valvasor, Slava. knj. IX. sir. 94. Vilfan. Pravna urcduev 

Kranjske, sir. 42. Glede sodne pristojnosti navaja Valvasor 
(knj IX. sir. 7X) ludi splošno pravilo, da mora tožnik iskali 
pravico pred sodiščem, ki mu je podsoden toženec. Prim. 
Valvasor. Slava. knj. VII, sir. X(K). 

211 Vilfan, Pravna zgodovina, str. 1X9. 
21    Prim. Josip Žontar, Kranjski sodili red. sir. 56X s. 

Vilfan, ZemljiSka gospostva, str. 158. 
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organu) kol sodnik posameznik, ampak je sodil 
ob udeležbi in sodelovanju prisednikov. Priscd- 
niki so bili ponavadi župani, pa tudi duhovniki 
ali stanovski tovariši (ob)toženca.23 

Prva prizivna instanca proti sodbam patri- 
monialncga sodišča je bilo deželno glavarstvo, 
druga pa notranjcavstrijska vlada ("Regiment" v 
Gradcu).24 

Kljub spremembam uprave in sodstva v 17. in 
18. stoletju so se patrimonialna sodišča za pod- 
ložne kmete ohranila skoraj nespremenjena vse 
do leta 1848. Do reform je prišlo le v listih delih 
Avstrije, ki so jih okupirali Francozi.25 

Patrimonialno sodstvo pa se ni razvilo v Istri 
in v zahodnih delih Goriške in Gradiške. V 
istrskih deželskih sodiščih so celotno sodstvo 
imeli dežclskosodni gospodi. V zahodnem delu 
Goriške in Gradiške pa je bilo vse sodstvo v 
rokah imetnikov jurisdikcij, to je čistih juris- 
dicentov, brez gosposkih prilastkov. Jurisdiccnti 
so lahko izhajali iz vrst zemljiških gospodov, 
lahko pa so jih postavljale cerkvene institucije ali 
posamezne občine (kot na primer Oglej). Na 
območjih, za katera izjemoma ni bil pristojen 
noben zemljiški gospod ali jurisdicent, je na 
Goriškem izvrševal sodstvo deželnoknežji dcžcl- 
ski sodnik (gastaldo del paese), na Gradiškem pa 
gradiški mestni vikar. Leta 1756 so oba urada 
ukinili in ta ostanek sodstva prodali jurisdi- 
centom.26 

2. Ljudski sodni zbor (kvatrno sodišče) 

Ljudski sodni zbori so nasledniki starih več in 
jih lahko štejemo med ljudska sodišča.27 Dolenc 
šteje za slovenska ljudska sodišča tista sodišča, 
"kjer je slovensko ljudstvo sodilo po svojih pred- 
stavnikih , ki so bili po izvestnem redu poklicani 
od ljudstva, ne pa od gosposke, da krojijo pravde 
po svojem pravnem prepričanju, ki seje od roda 
do roda patriarhalno ohranilo". Za kvalifikacijo 
ljudskih sodišč naj bi bilo torej poleg ljudskega 
prisedništva bistveno dejstvo, da jim je kot 
podlaga za sojenje služilo ljudsko, običajno pra- 
vo ("pravno prepričanje, pravni običaji prepro- 
stega ljudstva"). Ta element najdemo po Dolen- 
čevem mnenju razen pri večah še pri vinogorskih 
zborih, kvatrnih in polšjih sodiščih, deloma pa 
tudi pri nepristranskih sodiščih ter nekaterih 
mestnih sodiščih zunaj glavnega mesta dežele.2" 

Kol pove že samo ime, so se kvatrna sodišča 
običajno sestajala ob kvatrnih tednih. Njihova 
pristojnost in umestitev v pravosodni sistem sta 
dokaj nejasna. Že Polcc glede na stanje raziskav 

Pulce. Ra/pored sodnih instanc, sir. 119. 
24 Ibid. 
25 Prim. Polcc, Razpored sodnih instanc, sir. 140. 
26 Žontar, Priročniki in karte, str. 70. Prim. Vilfan, Pravna zgo- 

dovina, str. 214 ss. in id.. Zemljiška gospostva, sir. 1%. 
27 Prim. Kasprct, O večah. str. 214-222. 
2X   Dolenc, Pravnoz.godovinski prikaz, str. 38 s. 

ni mogel ugotovili razmerja kvatrnega sodstva 
do palrimonialnega in tudi ne pritožbene instan- 
ce.29 Po njegovem mnenju, ki se naslanja na 
Planerja, naj bi ljudski sodni zbori obravnavali 
iste zadeve kot patrimonialna sodišča.'" Dolenc 
meni, da je imelo patrimonialno sodišče le pri- 
stojnost poravnalne instance, ki so jo pozneje 
dobili gospodarski uradi.31 Kvatrna sodišča naj 
bi bila pristojna za zadeve, ki niso spadale pod 
kavzalno sodstvo, tako da naj bi bila neke vrste 
nadomestna sodišča.32 

Raziskave S. Vilfana pa so pokazale, da so 
kvatrne veče na slovenskem podeželju po vsej 
verjetnosti organ deželskega sodišča.33 V poz- 
nem srednjem veku so namreč teritorialna zem- 
ljiška gospostva svojo upravo povezovala z red- 
nimi zbori podložnikov (placitum oz. veča), ki so 
jih za posamezne večje ali manjše dele gospostva 
sklicevali ob določenih dnevih v letu. Nanje je 
prijezdil predstavnik gospostva, zato se ime- 
nujejo tudi pojezde. Ker je bilo nižje sodstvo 
sčasoma na večini slovenskega ozemlja priznano 
zemljiškim gospodom, so bile pojezde pod dežel- 
skosodnim gospodom mogoče in smiselne le 
tam, kjer je bil vsaj velik del kmetov podložen 
deželskemu sodišču tudi kol zemljiškemu gos- 
postvu.34 Ne glede na usodo besede veča so se 
dežclskosodni zbori ohranili vsaj še v 16. sto- 
letju. V tem stoletju je na primer mariborski 
mestni sodnik kol dcžclski sodnik dvakrat na leto 
po županih skliceval kmete na zbor in jih za- 
prisegel, da bodo prijavljali težja kazniva deja- 
nja. Dcžclsko sodišče Čače je v 16. stoletju skli- 
cevalo Iri redne veče (Pantaiding) na leto, vsako 
v drugem kraju in v presledku 14 dni. Tu gre za 
prave sodne zbore, na kalerih je moral sodnik 
sestavili prisedniški krog (ring), vzeli v svoje ro- 
ke sodniško palico, razglasili kazenske člene, ki 
se niso omejevali le na težja kazniva dejanja, in 
nato zastavljali vprašanja. Ta so deloma zadevala 
kazniva dejanja deloma pa splošno disciplino, na 
primer pri uporabi gmajne. Izključene pa niso 
bile niti zasebne tožbe.35 

Glede krajevne pristojnosti in podsodnosti 
Ich sodišč je težko podali enolno sliko.36 Na 
škofjeloškem ozemlju so se na primer zbirali na 
pojezdo kmeljc iz posameznih žup, torej iz 
večjih in manjših skupin vasi. Ponekod paje bila 

"70 Polcc (Razpored sodnih  instanc, str.   123) sklepa po splošni 
sodni organizaciji, da je hilo ljudskim sodiščem verjetno nad- 
rejeno deželno glavarstvo. 
Polcc, Razpored sodnih instane, str. 122. Prim   Planer, Recht 
und Richter, str. 21. 
Dolenc, Pravosodslvo klcvev.škc in bošlanjskc graščine, str. 
176. 

•       Dolenc, Pravosodslvo cislercienške opatije, str. 39. 
'       Vilfan, Pravna zgodovina, str. 361. 
34 Vilfan, Soseske, sir. 61. 

Vilfan, Soseske, sir. 62. Avtor žal ne navaja, kje se omenjene 
Cače nahajajo. Domnevamo, da bi lahko šlo za Čače (Saak) 
pod goro Dobrač na Koroškem v današnji Avstriji. 

36 Prim Polcc, Razpored sodnih instanc, str. 123. 
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pojezda le za posamezno vas.37 Na Kranjskem in 
Koroškem so morali na deželskosodni zbor pri- 
hajali vsi kmetje, ne glede na to, čigavi pod- 
ložniki so bili. tako je ta zbor poslal v kazenskih 
zadevah splošen zbor, v drugih pa le zbor za 
lastne podložnike deželskega sodišča. Zasedanja 
več je treba strogo razločevati od krvnih pravd 
deželskih sodišč, za katere je veljal popolnoma 
drugačen postopek.3S 

Ljudsko sodišče je po Doleneu sestavljal do- 
ločen "krajevni veljak" in običajno dvanajst do 
trinajst prisednikov ob navzočnosti zemljiškega 
gospoda ali njegovega uradnika.39 Urbarialni 
zapisek iz. leta 1515 navaja, da je pojezdo v lo- 
škem gospostvu vodil loški kaščar, poleg kate- 
rega so bili navzoči še en sodnik in nekaj pri- 
sednikov iz. vrst loških meščanov. Meščani so v 
tem primeru stopili na mesto prvotnih domačih 
kmečkih prisednikov.-"1 Zanimivo bi bilo podrob- 
neje preučili, zakaj je meščansko prisedništvo 
zamenjalo domače, kmečko. V konkretnem pri- 
meru morda zato, ker je bila pojezda prenesena 
okrog leta 1500 v mesto (Škofjo Loko). Morebiti 
pa bi lahko meščansko prisedništvo povezali tudi 
z recepcijo rimskega prava. Pozneje je verjetno 
sodnemu zboru namesto krajevnega veljaka (ver- 
jetno župana) predsedoval sam zemljiški gospod. 
Dolenc domneva, da so se ljudska sodišča 
ohranila v 16. stoletju poleg prodirajočega palri- 
monialnega sodstva prav zato, ker so njihovo 
vodstvo prevzeli zemljiški gospodje.'11 

V času, ko viri omenjajo pojcz.de oziroma ve- 
ce s polno navzočnostjo prebivalcev nekega oko- 
liša, udeleženci najbrž niso imeli nikakršnega 
odločilnega glasu pri sklepih. Odločanje je bilo 
vsaj formalno prepuščeno ožjemu sodnemu kole- 
giju prisednikov. Njihovo zasedanje označujemo 
kot pravda. V Čačah je ¡zbiral izmed navzočih 
prisednike sam sodnik, upoštevajoč morda pred- 
loge zbora. Sčasoma so najbrž sploh opuščali 
obvezno udeležbo prebivalcev. Priscdniki so 
lorej zasedali pod gospodovim predsedstvom sa- 
mi, ponekod morda ob prisotnosti priložnostnih 
poslušalcev.42 

3. Župansko sodišče 

Županska sodišča so bila organ stare pode- 
želske avtonomije in predstavljajo tipičen primer 
laičnega sodstva. Sodiščem je predsedoval žu- 
pan, po Valvasorju tudi kdo drug, ki "ima v roki 
sodno palico".43 Po ustni razpravi je dal pred- 
sedujoči razsodbo na glasovanje. Glasove je za- 

37 
3X 
39 

Vilfan, Soseske, str. 61 s. 
Ibid, 

pisoval na rovaš (Rabisch, leseni zapisnik). Od- 
ločala je večina glasov.44 Valvasor poroča, da so 
županska sodišča obstajala še v 16. stoletju v 
Slovenski marki (to je na Dolenjskem) in v Istri. 
Podatke je črpal iz pritožbe kranjskih stanov iz 
leta 1528, ki so jo ponovili leta 1530. Kot je 
ugotovil Vilfan, pa je Valvasor spregledal, da se 
opis sodišč v pritožbi, iz katere je črpal podatke, 
nanaša samo na Istro. Pritožba je bila namreč na- 
perjena proti istrskim zemljiškim gospodom, ki 
na podlagi svojih privilegijev niso želeli biti pod- 
sodni ljubljanskemu ograjnemu sodišču. Ker jih 
je bilo premalo za lastno ograjno sodišče in ker 
niso priznavali ljubljanskega, so morali bili pod- 
sodni obstoječemu, to je županskemu sodišču. 
Tako lahko ugotovimo, da so županska sodišča v 
16. stoletju delovala le v Istri in da so jim bili 
poleg kmetov podsodni celo plemiči. V teku 16. 
Stoletja pa so istrski plemiči prešli pod pristoj- 
nost ljubljanskega ograjnega sodišča. -s 

4. Deželsko sodišče (Landgericht, iudicium 
criminale) 

Dcželska sodišča so nastala iz teritorialnih 
zemljiških gospostev, katerih gospod je pridobil 
za svoj teritorij nekdanje višje sodstvo krajin- 
skega kneza (mejnega grofa). Postala so osnovna 
upravna enota v okviru dežele. Na njih je bila 
osredotočena javna oblast za nižje sloje, ki je 
zajemala izvrševanje višjega sodstva, policije in 
opravljanje vojaško-mobilizacijskih nalog. Dc- 
želska sodišča so bila vezana na deželnega kneza 
s tem, da je njihovim sodnikom podeljeval 
krvosodno oblast (Bann und Acht).46 Prvotno je 
bilo za vso deželo enotno sodišče, ki ga je 
upravljal deželni gospod sam.47 Sčasoma pa seje 
to sodišče razcepilo, in sicer tako. da je deželni 
gospod podeljeval deželsko sodno oblast določe- 
nim večjim gosposkam. Sodno okrožje takega 
deželskosodnega gospoda je obsegalo podložnike 
vseh zemljiških gosposk tega območja.4X 

Deželnoknežja sodna gospostva (dcželska so- 
dišča) so bila zelo številna predvsem na Kranj- 
skem, potem ko so Habsburžani pridobili celjsko 
dediščino, kar je dajalo deželnim knezom v 
deželi precejšnjo moč proti drugim fevdalcem, ki 
so sami ali s svojimi organi dejansko obvladovali 

I'"lent. Pravosodstvo cistercienSke opatije, sir. 13. 
Vilfan. Soseske, str. M. 
Dolenc. Pravosodstvo klevevške in boštanjske graščine, str. 
1X4. 

•12 
Vilfan, Soseske, str. 62. 
Valvasor, Slava, knj. IX, str. 95 s. 

44   Ibid. Prim Vilfan. Pravna ureditev Kranjske, str. 39 s 
4:5 Ibid. in Vilfan, Valvasorjevo poročilo, str. X7 ss. Županska so- 

dišča in Zupane omenja Valvasor še na več mestih - Pa/in (knj. 
XI. sir. 376). Moščcnitc (knj. XI. str. 3X1). Veprine (knj. XI. 
sir. 610). Kaslavci (knj. XI. str. 46-50). Zamasti (knj. VIII, sir. 
«(H)). 

4"   Vilfan. Pravna zgodovina, sir. 211 s. 
47 V večjih deželah, kol na primer na Štajerskem, je obstajalo 

deželsko sodišče /a ozemlja posameznih nekdanjih grofij. 
4X Prim. Polec, Razpored sodnih instanc, sir. 120. V načelu naj bi 

se s katerim koli /cniljiškim gospostvom združevalo pairi- 
monialno kot ni/jc sodstvo, s teritorialnim zemljiškim gos- 
postvom v rokah gospodov pa dc/clsko sodstvo. Vilfan, Zem- 
ljiška gospostva, sir. I5X. 
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le del zemljiških gospostev.44 

Dcžclsko sodišče je bilo stvarno pristojno za 
težja kazniva dejanja (Malcfiz, causae maiores 
seu criminales). V izključno pristojnost dcž.cl- 
skih sodišč so po Kranjskem sodnem redu za 
deželska sodišča iz leta 1535 (čl. 2-17) spadala 
naslednja kazniva dejanja: usmrtitev in izdaja 
vladarja ter organiziranje upora zoper gosposko; 
uboj, umor in samomor; telesne poškodbe, de- 
likti zoper spolno moralo, zakonsko zvezo in 
rodbino; premoženjska kazniva dejanja (rop, ve- 
lika tatvina, izsiljevanje, utaja najdenega pred- 
meta); ponarejanje in prenarejanjc listin, mer, 
uteži, tehtnic in trgovskega blaga; požig in zažig; 
čaranje, kriva prisega in krivo pričevanje; bogo- 
kletno priseganje in preklinjanje.50 

Opredelitev pojma "malefic" (težje kaznivo 
dejanje), od katere je bila odvisna pristojnost de- 
žclskih sodišč, ni bila vedno in povsod enaka. 
Razmejitev med lažjimi in težjimi kaznivimi 
dejanji, ki naj bi pripadala posameznim sodiš- 
čem, ni bila različna samo med dcžclskimi so- 
dišči različnih dežel, ampak tudi med samimi 
dcžclskimi sodišči znotraj posamezne dežele. 
Ponekod je nižjemu sodniku uspelo, da je pre- 
maknil mejo svojega delovanja navzgor ter v 
svojo pristojnost pritegnil zlasti telesne poškod- 
be. V tem primeru je ostal višjemu sodniku le 
uboj. Drugod pa so ostale višjemu sodniku še vse 
krvave telesne poškodbe.51 Po že omenjenem 
sodnem redu za Kranjsko je na primer dcžclsko 
sodišče v kazenskih zadevah pristojno le za hu- 
dodelstva, ki se kaznujejo s smrtjo ali hujšimi 
kaznimi, ki so izrecno naštele. 

Kranjski sodni red je pri uboju upošteval tudi 
silobran, ki je izključeval protipravnost in s tem 
kaznivost dejanja (čl. 25). Kot primer silobrana 
navaja red pravico ubiti nočnega tatu, če ga ni 
bilo mogoče prijeti, in tatu, ki so ga zasačili 
podnevi, če se je uprl aretaciji. Določba je po- 
membna, ker gre za tipičen primer recepcije rim- 
skega prava. Že Zakonik dvanajstih plošč je do- 
voljeval tistemu, ki je ponoči zalotil tatu, da ga je 
na mestu ubil. Enako je smel storiti tudi podnevi, 
če se je tat upiral.52 Določbi zakonika dvanajstih 
plošč je skupaj s pripadajočo pravniško interpre- 
tacijo prevzel v svojo kodifikacijo cesar Justi- 
nijan. Njegova ureditev pa je bila skoraj nespre- 
menjena recipirana v Kranjski sodni red.53 

Vilfan. Zemljiška gospostva, str. 176. 
Skoraj enako Ni/jcavstrijski sodni red i/ lela 1514. 
Josip Žonlar, Kranjski sodni red, sir. 5X5. 

52  Zakonik dvanajstih plošč lab. VIII/12 in 13. Bruns. Fonlcs I, 
sir. 31. Prim Watkc, Notwehr und Notstand, str. 471 in Käser. 
Das Römische Privalrccht I, str. 157 s. in 505. 
Prim. Gai. I). 9. 2, 4, I.: 1•'• duudeciin labularum ¡un'in noctli 
deprehensum   uccidere  pennillil.   uf   /timen   id   ipsum   cum 
clamare testificelur: inlerdiu aulem depreliensum ila perniiti! 
uccidere, si is se tela defendiil. ut lamen acque cum clamare 
teslificelur.   Ulp.  D. 4K. X, 9 pr.:  Furetti naclurnum si i/uis 
occident, ila demum impune ferel. si pariere ei sine periculo 
sua nan puluil. Ulp. D. 9. 2, 5 pr.: ... el si melu quis mortis 

53 

Dezelskemu sodišču so bili podsodni pravilo- 
ma vsi ncplcmiči.5"' Po Kranjskem sodnem redu 
so bila deželska sodišča pristojna za kmečke 
podložnike, pa tudi za koseze in svobodnike 
(Freisassen),55 ki so imeli svoja zemljišča in 
hube v svobodni lasti pa niso bili plemiči, ter za 
cerkvene in bralovščinskc ključarje, za katere je 
bil njihova redna instanca deželni glavar kot 
najvišji odvetnik.5'' 

Nižjeavstrijski sodni red iz. leta 1514 je dajal 
dezelskemu sodniku v primeru očitno dokaz- 
ljivega "malcfičncga dejanja" pravico, da na 
fevdalčevih tleh takoj zgrabi stalno naseljenega 
hudodelca, ne da bi moral fevdalca prej zaprositi, 
naj mu ga izroči ali vsaj dovoli postopek na nje- 
govem zemljišču. Deželski sodnik je bil dolžan o 
svojem dejanju obvestiti zemljiškega gospoda 
šele po aretaciji. Nasprotno pa je Kranjski sodni 
red iz leta 1535 močno omejil delovanje dcžcl- 
skega sodnika, ki je moral storilca vnaprej zahte- 
vati od zemljiškega gospoda. S tem je red zaščitil 
interese patrimonialnega sodstva. Ker pa je ome- 
njeno določilo dejansko močno otežilo kazenski 
postopek, je bilo leta 1565 na predlog deželnih 
stanov omiljeno, in sicer tako, da ni bil potreben 
pristanek gospoda takrat, kadar je šlo za očitno 
dokazljivo dejanje.57 Osumljence, ki so bili stal- 
no naseljeni na določenem ozemlju, so izročali 
dezelskemu sodišču brez. njihovega premičnega 
premoženja, tiste, ki so bili brez stalnega biva- 
lišča na fevdalčevi zemlji, pa z vsem premičnim 
premoženjem. Vendar je tudi po Kranjskem sod- 
nem redu smel deželski sodnik zgrabiti storilca 
brez gospodovega dovoljenja takoj, kadar je ob- 
stajala nevarnost, da bo storilec pobegnil, ker je 
fevdalec bival daleč proč od kraja, kjer sc je 
pripetilo dejanje in tudi ni imel v bližini v smislu 
sodnega reda predpisanega oskrbnika (župana), 
ki bi ga sodnik lahko zaprosil za izročitev. Prav 
tako je lahko deželski sodnik ravnal brez fev- 
dalčevc odobritve, če je sodnik zalotil storilca pri 
dejanju na fevdalčevi zemlji, vendar zunaj streš- 
nega kapu, oziroma če ga je takoj po dejanju za- 
sledoval z. biriči in ga je dohitel šele na fev- 
dalčevih tleh.5x 

Ker so se v srednjem veku deželska sodišča 
razvila iz. teritorialnih zemljiških gospostev, sta 
se pri zasedanjih lakih sodišč pogosto mešala 
nižja uprava in sodstvo teritorialnega gospostva z 
višjim sodstvom. Če je dcžclsko sodišče obdr- 
žalo večino kmetov v svoji podložnosti, je pri 
taki povezavi vsaj deloma ostalo še daleč v novi 

furent   ucciderli,   nun   duhilabilur.   quin   lege   Aquilia   nun 
lenealur. Prim, tudi Ulp. Coll. 7, 3. 2 in 30. 
Gre torej /a pristojnost po personalnem načelu. 
O svohodnikih in svobndništvu gl.: Polet, .Svobodniki, Mr. X- 
142; Vilfan, Kmečko prebivalstvo, str. 279-353 in id.. Agrarna 
premoženjska   razmerja,   sir.   403-479.   Prim.   id..   Pravna 
zgodovina, sir. 293 ss. 

• '   Prim. Žonlar, Kranjski sodni red, sir. 576 s. 
•       Prim. Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 196. 
5      Prim. 'Žonlar. Kranjski sodni red, str. 57X s. 
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vek, drugače pa je prišlo do ostrejše ločitve med 
višjim in nižjim sodstvom. Fri povezavi je ostalo 
tudi tam, kjer zemljiški gospodje niso imeli palri- 
monialnega sodstva, tako da so bili tudi v civil- 
nih in malih kazenskih zadevah njihovi podlož- 
niki podsodni deželskemu sodišču/'' 

Cepitev prvotno enotnega deželskega sodišča 
v srednjem veku je imela za posledieo celo vrsto 
deželskih sodišč, ki so izvrševala kazensko sod- 
stvo na določenem zaokroženem ozemlju/'" Pra- 
va deželska sodišča so bila samo tista, ki so ime- 
la pravico izrekati smrtne kazni. Od njih moramo 
razlikovati neprava deželska sodišča in pomir- 
ja. Teritorialni zemljiški gospodje so namreč 
dele svojih teritorijev lahko prepustili bodisi cer- 
kvam kot nižjesodna imunitetna ozemlja, bodisi 
v last ministerialom. Taki lastniki ozemelj so 
razen nižjega sodstva izvrševali tudi policijsko 
oblast. Imeli so praktično vse znake deželskega 
sodstva, razen pravice krvnega sodstva. Kljub 
temu se je tudi njih včasih prijelo ime dežclsko 
sodišče. Zato jih je zaradi jasnosti bolje ime- 
novati neprava deželska sodišča.61 

Neprava deželska sodišča so bila po svojem 
značaju zelo blizu tako imenovanim pomirjeni 
ali obgrad jem (Burgfrieden), kamor poleg mest- 
nih in trških pomirij štejejo še graščinska. Tudi 
pomirja so imela policijsko oblast in nižje sod- 
stvo za določeno ozemlje. Od nepravih deželskih 
sodišč so se pomirja razlikovala Ic po tem, da so 
bila manjša in da so graščinska pomirja nastala 
pozeje kot neprava deželska sodišča. Pri pomirjih 
ločimo privilegirana in neprivilegirana pomirja. 
I rva so imela v težjih kazenskih zadevah le pra- 
vico aretacije in izročitve, druga pa tudi pravico 
preiskave. Izjemoma je tudi določeno pomirje 
lahko dobilo pravico krvnega sodstva. V tem 
primeru je bil njegov položaj enak deželskemu 
sodišču. Ljubljansko mestno pomirje je bilo na 
primer obenem dežclsko sodišče. Ker je imelo 
svojega krvnega sodnika, je veljalo za privile- 
girano dežclsko sodišče/'2 

Neprava deželska sodišča in pomirja pa so 
bila glede na stopnjo sodne pristojnosti zelo po- 
dobna patrimonialnim sodiščem. Od njih so se 
razlikovala po tem, da so imela patrimonialna 
sodišča nižjo sodno in policijsko pristojnost le za 
svoje podložnike ali za zadeve, ki so se zgodile 
pod njegovo strešno kapjo. Obgradja in neprava 
deželska sodišča pa so imela tako pristojnost za 
večje ali manjše ozemlje. Zaradi podobnosti je 
večkrat prihajalo do kompetenčnih sporov, ki so 
Jih reševali v različnih krajih različno, v sploš- 
nem pa so dajali prednost patrimonialnemu so- 
dišču/'-^ 

Glede na stvarno pristojnost in z njo pove- 
zano organizacijo sodišč se je v začetku novega 
veka v notranjcavstrijskih deželah zaostril razlo- 
ček med privilegiranimi in neprivilegiranimi de- 
žclskimi sodišči/'1 Do razlikovanja je prišlo za- 
radi recepcije rimskega prava, v zvezi z uveljav- 
ljanjem inkvizicijskega postopka in torture pod 
vodstvom kvalificiranih sodnikov/'5 Zasedanja 
deželskih sodišč so se začela diferencirati na 
navadna, redna zasedanja, to je naslednike več in 
poje/d in na krvosodna zasedanja. Krvosodna za- 
sedanja niso bila redna, ampak so jih sklicevali 
ad hoc za posamezne primere/'6 Za privilegira- 
na deželska sodišča so šteli lista, ki so smela 
sama izvrševati tudi sodstvo nad življenjem in 
smrtjo - tako imenovano krvno sodstvo.6' Imela 
so torej pravico in sredstva, da so sama 
vzdrževala svojega krvnega sodnika.6* Ne- 
privilegirana pa so bila tista, ki krvnega sodstva 
niso smela izvrševati sama. Taka sodišča so sicer 
imela svoj prisedniški kolegij in svoje morišče, 
zasedala so na svojem sedežu ter so ludi sama 
dobivala dohodke od krvne pravde, vendar so za 
vodstvo teh pravd morala po uvodnem postopku, 
ko so določeno dejanje kvalificirala kol težje 
(Malefiz), poklicati krvnega sodnika (Bann- 
richter), ki je oblikoval proces, vodil razpravo in 
po posvetu s prisedniki izrekel sodbo.69 V naših 
deželah so imeli krvni sodniki svoj sedež v 
Gradcu, Celju, Ljubljani in Celovcu. Ker so bili 
krvni sodniki v vsaki deželi podrejeni drugemu 
oblastvu, jih je moralo dežclsko sodišče na 
Štajerskem zahtevati od notranjcavstrijske vlade 
v Gradcu, na Kranjskem od deželnega vicedoma 
in na Koroškem od deželnega glavarja.7,) Na 
Štajerskem sta bila najprej dva, pozneje pa trije 
krvni sodniki (za Spodnjo in za Zgornjo Šta- 
jersko ter za Celjsko četrt), v ostalih deželah pa 
po eden.71 

Sestava deželskega sodišča ni bila v vseh 
krajih in vseh "pravdah" enaka. Sodišču je pred- 
sedoval (čedalje pogosteje poklicni) deželski 
sodnik, v krvnih pravdah poseben krvni sodnik, 
ki je odločal skupaj s prisedniki. Prisedniki so 
bili ponavadi pripadniki skupnosti, ki je bila 
podsodna določenemu sodišču. Za slovensko 
ozemlje je v 16. stoletju posebej značilno župan- 
sko prisedništvo, čeprav je pojav v tem obdobju 
že rahlo nazadoval. Po podatku iz leta 1544 je 
devinski deželski sodnik v navadnih zadevah za- 
sedal skupaj z župani, v težkih kazenskih zade- 
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60 
6i 
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Vilfan, Soseske, sir. 61. 
Prim. Polec, Razpored sodnih instanc, sir. 120. 
Vilfan, Pravna zgodovina, sir. 213. 
Ibid. 

Vilfan,  Pravna zgodovina, sir.  213 s.  Prim,  id., Zemljiška 
gospostva, str. 161 s. 

64 Prim. Vilfan, Zemljiška gospostva, sir. 85 s in 161. 
65 Vilfan. Zemljiška gospostva, sir. 195. 
66 Prim. Vilfan, Soseske, sir. 63. 
67 O krvnem sodstvu gl.: Dolenc. Postanek in pomen insirukcij, 

str. 98-1 IS. 
6X   Cesar Friderik je /c lela  1470 podelil ljubljanskemu škofu 

krvno sodstvo za Goričanc. Valvasor, Slava, knj. XI. sir. 191. 
6y   Villan, Pravna zgodovina, str. 213. 
7,1  Polec, Razpored sodnih instanc, str. 121. 
71   Prim. Žonlar. Priročniki in karte. str. 69. 
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van pa je sodil krvni sodnik z župani in drugimi 
prisedniki. V socerbskem deželskem sodišču so 
župani v 16. stoletju sestavljali dvanajstijo, ki je 
odločala o vseh kazenskih in civilnih zadevah. 
Zasedanja deželskega sodišča /. županskimi pri- 
sedniki se leta 1544 omenjajo tudi za Vrčnck 
(Schvvarzcncck). V vseh teh primerih so bili žu- 
pani večinoma voljeni, njihova zasedanja pa se 
niso omejevala le na najtežje kazenske zadeve.72 

V teku l6. stoletja so župansko prisedništvo po- 
časi izrinili prisedniki iz trgov in mest.71 Župan- 
sko prisedništvo se je najdlje ohranilo tam, kjer 
ni bilo palrimonialncga sodstva, to je v zahodnih 
delih Slovenije, in pa tam, kjer je deželsko so- 
dišče imelo precej lastnih podložnikov.74 

Revizijska in nadzorna instanca za deželska 
sodišča je bila notranjcavstrijska vlada.75 Nji- 
hove sodbe so se morale, z izjemo popolnoma 
jasnih primerov, pred izvršitvijo predložili v 
potrditev vladi v Gradcu, kar pa se je sčasoma 
zaradi preobremenjenosti vlade opustilo. Še na- 
prej so se po uradni dolžnosti vladi pošiljale le 
tiste zadeve, ki so bile primerne za pomilo- 
stitev.76 

Na tem mestu moramo kot posebnost omeniti 
koseško avtonomijo.77 Z gotovostjo lahko na 
našem ozemlju ugotovimo poseben položaj vsaj 
dveh koseških skupnosti. Po privilegiju iz leta 
1537, ki je samo potrjeval starejše stanje, so 
imeli Teharski kosezi lastno nižje sodstvo pod 
voljenim in potrjenim sodinom (schöppc), ki je s 
štirimi koseškimi prisedniki tvoril med drugim 
prvo instanco za civilne in male kazenske zadeve 
kosezov.78 Čeprav niso vsi teharski kosezi pre- 
bivali v enem naselju, je bilo njihovo sodno 
ozemlje sklenjeno in je imelo po celjskem ur- 
barju status deželskega sodišča.7-1 Druga koseška 
skupnost, o kateri je na voljo nekaj več podatkov, 
je skupnost s središčem v Zagorju. Imela je po- 
seben položaj znotraj gamberškega deželskega 
sodišča. Po gamberškem urbarju iz leta 1571 je 
posebnemu koseškemu sodišču v civilnih in 
malih kazenskih zadevah predsedoval gamberški 
imetnik ali oskrbnik, prisedniški kolegij pa je bil 
sestavljen iz 24 izvoljenih članov kosezov. V 
težjih kazenskih zadevah je sodbe izrekal pri- 
sedniški zbor, ki ga je sestavil deželskosodni 
organ izmed omenjenih koseških prisednikov, 
nekaterih okoliških tržanov in vseh petih pod- 
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72   Vilfan. Soseske, sir. 63. 
3   Gl. /goraj. 

Vilfan, Soseske, sir. 64. Oslanki lakega sodstva SO kvalrne 
pravde. Gl. /goraj. 
Rechbach, Observaciones, sir. 25 s in Beckmann, Mea iuris, 
str. 37. 

'   Beckmann. Idea iuris, sir. 266 in 399. Prim. Folce. Ka/pored 
sodnih instanc, sir. 121. 
Sledove   koseške   avtonomije   najdemo   pri   nas  vse   do   19. 
stoletja, 

74 Več o pojmu sodin gl. pri: Vilfan. Zemljiška gosposlva, sir. 
169 s. 

ložniških županov. Podoben ustroj sodstva pozna 
tudi privilegij za gamberške koseze iz leta 
1574> 

H. POSEBNE INSTANCI-: (Kavzalne instan- 
ce)«1 

1. Gorski zbor (gorska pravda) 

Gorski vinogradi so nastali verjetno že v 13. 
Stoletju na novo izkrčenem svetu zunaj vaških 
obdelovalnih zemljišč. Najdemo jih praviloma na 
prisojnih delih štajerskega in dolenjskega gričev- 
ja. Zaokrožen kompleks izkrčenih in ponavadi na 
pasove razdeljenih vinogradov se je imenoval 
gora. Interesenti so dobili vinograde na gori v 
svobodni in dedni zakup. Zanj se niso potegovali 
samo kmetje, ne glede na pripadnost različnim 
fevdalcem, ampak tudi meščani in fevdalci, ki 
niso imeli svojih vinogradov. Zaradi tako pisane 
držube zakupno razmerje ni moglo ustvariti no- 
bene oblike osebne podiožnosti. Sogornike je po- 
vezoval interes, da časovno uskladijo svoje delo, 
skupno vzdržujejo poti in ograje na gori 1er po- 
treba, da skupaj rešujejo spore v zvezi z uži- 
vanjem gore. Temu se je pridružil še gospodov 
interes, da bi bila gora obdelana in da bi redno 
dobival rento. Ker je svobodni in dedni zakup po 
gorskem pravu ustvarjal razmerja, ki niso spa- 
dala pred nobeno obstoječe upravno in sodno 
oblaslvo, so se začele v okviru palrimonialncga 
sodstva zadeve v zvezi z gorami obravnavali na 
zborih sogornikov, imenovanih gorski zbori, ki 
jim je predsedoval gorski gospod. Zaradi po- 
manjkanja ustreznih pravnih norm so se za taka 
razmerja začeli razvijati posebni običaji.x2 

Izčrpncjše podatke o gorskem pravu najdemo 
šele za 16. stoletje. Takrat so kot rezultat spora 
med fevdalci in meščani na Štajerskem nastale 
gorske bukve. Izdane so bile leta 1543 in so 
urejale razmerja pri zakupu po gorskem pravu. 
Uporabljali so jih tudi na Dolenjskem. 

Na kranjskem so poskušali izvesti postopek 
za uzakonitev svojih gorskih bukev šele proti 
koncu 16. stoletja. Osnutek, ki so ga skoraj po- 
polnoma povzeli po štajerskih gorskih bukvah, 
sicer ni bil nikoli uzakonjen, kljub temu pa so ga 
včasih uporabljali v praksi.83 Za pravne zgodo- 
vinarje pomenijo dragocen vir slovenski prevodi 
gorskih bukev in pa ohranjeni zapisniki gorskih 
pravd.X4 

79 Vilfan, Soseske, sir. 60. 

80 
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84 

Ibid. 
Kavzalne   instance  so specialna sodišča,  ki  so hila  stvarno 
pristojna   v   posebnih   zadevah.   So   oblika   palrimonialncga 
sodstva /. ljudskim prisednišlvom. 
Več o pojmu gora in gorsko pravo gl.  pri:  Dolenc. Gorske 
bukve. Prim. Villan, Pravna zgodovina, sir. 184 s in 353 ss 1er 
id.. Soseske, sir. 66 ss. O gorskem pravu prim, ludi vrsto 
Goršićevih člankov v Pravniku (cit. jih Villan. Soseske, sir. 
69). 

Vilfan. Pravna zgodovina, str. 357 s. 
Kol  pravi  Dolenc  (Pravosodslvo  klevcvškc  in  bo.šlaiijske 
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Na gorskih zborih, imenovanih gorske veče 
(Bergtaiding), so sogorniki pod predsedstvom 
gorskega gospoda sklepali o skupnih zadevah in 
sprejemali določena pravila in obveznosti, ki naj 
bi veljala za vso skupnost. Sklepi o teh, ponavadi 
ne prav pomembnih zadevah, so se imenovali 
obča sodba (Gemeinurteil).xs Poleg avtonomno- 
pravnih funkcij, ki so jih izvrševali z. občo sodbo 
vsi prebivalci gorice, so bili gorski zbori pri- 
stojni tudi za reševanje civilnih in manjših ka- 
zenskih zadev. V slovenskih prevodih gorskih 
bukev se taki zbori imenujejo gorske pravde. Iz- 
raz pravda se je udomačil verjetno zalo, ker je 
bilo v času prevodov gorskih bukev odločanje 
celotne skupnosti najbrž že preneseno na ožji 
kolegij.86 

Kavzalnosl gorskih pravd se je kazala v dej- 
stvu, daje moral bili spor, ki gaje razsojala ome- 
njena instanca, v ozki zvezi z vinogorsko zem- 
ljo.X7 Med civilne zadeve gorskih pravd so torej 
spadali spori v zvezi z uživanjem vinogradov, 
med kazenske zadeve pa so po štajerskih gorskih 
bukvah spadali povečini premoženjski delikti 
(posek sadnega ali drugega drevja sosedu, odna- 
šanje prsti, izkop mejnikov, tatvina pridelkov, 
tatvina kolov, požig iz malomarnosti v škodo 
rastlin, posek trle). Poleg tega pa so sankcionirali 
še škodo, ki jo je povzročila živina, pa tudi na- 
silen vdor v tujo zidanico ali hram, ki mu je sle- 
dil osebni napad, upor proti rubežu, fizični na- 
pad, izpodkopavanje javnih poti in neplačilo 
kupnine. Kazni so bile predpisane skoraj izključ- 
no v vnaprej točno določenih denarnih globah. 
Telesni kazni sta bili alternativno z globo pred- 
videni le v primeru tatvine pridelkov (kaznova- 
nje z odrezanjem ušesa) in nasilnega vdora v tujo 
zidanico ali hram z osebnim napadom (kazno- 
vanje z. udarci). V mnogih primerih je bila poleg 
kazni določena še civilnopravna odškodnina.KX 

Gorskim zborom so bili podsodni vsi, ki so 
imeli v zakupu vinograd na vinski gorici. Obi- 
čajno so bili to poleg podložnikov gorskega gos- 
poda še kmetje drugih fevdalcev, meščani, du- 
hovniki in plemiči. Pristojnost gorskih pravd je 
bila torej glede oseb, ki so spadale v gorsko 
jurisdikcijo širša od patrimonialne, glede samih 
zadev pa ožja.89 Ko so se nakateri sogorniki 
naselili v hramu ali zidanici na gori, je gorska 

graïiine, sir. 174), je pravo, ki sc je uveljavilo na gorskih 
zborih imelo svojo formalno podlago v gorskih bukvah Fer- 
dinanda I. i/, lela 1543, materialno pa se je snovalo i/, pred- 
pisov slovenskih prevodov gorskih bukev, ki so uslre/ali obi- 
čajnemu pravu, kakršno se je izoblikovalo med ljudstvom v 
vcč' kol dveh stoletjih,  Prim.  Vilfan, Pravna zgodovina, sir. 
359. 

Prim. Vilfan, Pravna zgodovina, sir. 359 in id.. Soseske, sir. 
67. 
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pravda po načelu bivališča avtomatično razširila 
svojo pristojnost na vse njihove zasebnopravne 
in kazenske zadeve in je tako v omenjenem pri- 
meru dobila značaj navadnega patrimonialnega 
sodišča.90 

Na gorske zbore so morali prihajati vsi sogor- 
niki.91 Ker pa je v gorskih zadevah pod pred- 
sedstvom gorskega gospoda ali njegovega na- 
mestnika, običajno sicer ob navzočnosti celotne 
skupnosti, odločal le ožji krog prisednikov, se 
taka zasedanja v slovenskih prevodih, kot smo že 
omenili, imenujejo gorske pravde. Gorska prav- 
da je lep primer vmesne razvojne oblike med 
večo, kjer so o skupnih zadevah odločali vsi 
zbrani pripadniki določene skupnosti in pravde v 
najrazvitejšem smislu besede, ki je kol ožje telo 
zasedala in odločala brez navzočnosti skup- 
nosti.92 Obravnave avtonomnih zadev v obči 
sodbi so se torej morali udeležiti vsi sogorniki, 
pri presoji posameznih sporov, kar so imenovali 
"sedeti v srenji" ("im Ring sitzen"), pa je so- 
delovalo le določeno število, ponavadi 12, včasih 
7 ali celo 24 sogornikov kot sodnikov prised- 
nikov. Gorski pravdi je predsedoval gorski gos- 
pod ali njegov namestnik, ki je bil lahko ponekod 
župan določenega kraja, graščinski oskrbnik, pa 
tudi kak drug starešina.91 Priscdnike je povečini 
verjetno postavljal sam gospod, ob upoštevanju 
neformalnih predlogov sogornikov. Sestava pri- 
sedniškega kolegija je bila odvisna od sestave 
sogornikov na določeni gori. Zato se med pri- 
sedniki gorskih pravd poleg kmetov pojavljajo 
tudi župniki, plemiči in meščani. Če je bilo so- 
gornikov premalo, da bi zapolnili določen prised- 
niški kolegij, je gorski gospod po štajerskih 
gorskih bukvah lahko zasedel kolegij tudi s so- 
gorniki drugih gora. Zaradi kmečkega prised- 
ništva lahko štejemo zasedanja gorskih pravd 
med ljudsko sodstvo.94 

Gorske pravde so se na Štajerskem sestajale 
enkrat na leto, in sicer med veliko nočjo in bin- 
koštmi, na Kranjskem pa dvakrat na leto. Pri- 
sedniški zbor se je lahko za nekatere posamične 

Gl- spodaj, 
Dolenc. Pravosodslvo klevevške  in hošlanjske  graščine, str. 
IKS. 

Vilfan, Pravna zgodovina, sir. 357. 
Prim, Polec, Razpored sodnih inslant. sir. 124. 

90   Ibid. Prim Vilfan. Soseske, sir. 6X. 
Dolenc (Pravosodslvo cislcrcienškc opatije, sir. 15) v zvezi s 
subjekti gorskega prava ločuje pojma sogornik in mejaš in Irdi, 
da so bili sogorniki lisli posestniki vinogradov, ki so bili 
gorskemu gospodu osebno podložni, mejaši pa lisli, ki mu niso 
bili podložni. Vilfan (Pravna Zgodovina, sir. 345) pa ugotavlja, 
da lo ni dokazano nili z enim od doslej preverjenih virov. 
Razlika med obema nazivoma naj bi bila le v lem, da beseda 
mejaš včasih pomeni dobesedno sosede dveh parcel. 

92  Prim. Vilfan. Pravna Zgodovina, sir. 355. 
Prim. Dolenc. Pravosodslvo cislcrcienškc opatije. Mr. 14, 15, 
29, 31, 33 in id., Pravosodslvo klevevške in bošlanjskc gra- 
ščine, sir. 5, 167. If>8. 1X4. 

9 Nasploh je bilo sodstvo zemljiškega gospoda pogosto okvir l.i. 
avtonomnega sodstva. Glede ljudskega sodstva kritično: Vil- 
fan, Pravna zgodovina, str. 360 s. O dejstvu, da Valvasor ne 
omenja ljudskih sodišč prim.: Dolenc, Valvasor in slovenska 
ljudska sodišča, sir. ••-106 1er Vilfan, Pravna ureditev 

Kranjske, sir. 40 s. 



Članki in razprave ARMIVI XIX 19% 

/adeve sestajal ludi v času med dvema gorskima 
pravdama. Določena pravdna dejanja, kot na pri- 
mer obravnavanje tožbe za dediščino, jc mogel 
opravili celo gorski gospod sam.95 

O pritožbah na sodbe gorskih zborov jc od- 
ločal deželni kletarski mojster. Na Kranjskem se 
v praksi vsaj za časa Erberga (okoli leta 1700) 
pritožbe niso vlagale na to instanco, ker jc takrat 
ni bilo. Pritožbe so zato pošiljali deželnemu gla- 
varstvu kot končni instanci.'-"1 Po gorskih bukvah 
za Štajersko jc na zadnji instanci za gore, ki so 
bile last deželanov, odločal deželni glavar oziro- 
ma njegov namestnik, za dcžclnokncžjc gore pa 
vicedom.97 

2. Polšja pravda 

Polšje pravde so bile pristojne za reševanje 
sporov v zvezi z lovom na polhe. Glede njihove 
sestave jc veljalo pravo gorskih bukev in obi- 
čajno pravo." Po Vilfanu so polšje pravde po 
vsej verjetnosti organ teritorialnega zemljiškega 
gospoda, vezan na področje deželskega sodiš- 
ča.* Sodišču jc predsedoval zemljiški gospod, 
prisedniški zbor pa jc bil sestavljen podobno kot 
pri kvatrnih pravdah.100 

3. Sejemsko sodišče 

Za spore, nastale ob sejmih in proščenjih, so 
bila pristojna posebna semanja sodišča.101 V zve- 
zi s sejmi so se razvila posebna pravila za red in 
varnost ljudi in blaga. Taka pravila so nastajala 
že v srednjem veku in se imenujejo "sejemski 
mir".102 Ponavadi SO s strogimi kaznimi prepove- 
dovala kakršnokoli nasilje v času sejma. Sejem- 
sko sodišče jc imelo jurisdikcijo, ki je bila jasno 
omejena samo na čas in območje sejma. 

Tudi sejemsko sodstvo jc bilo spočetka v ro- 
kah javnih organov (krajinskega kneza), nato pa 
jc prešlo predvsem v roke teritorialnih zemljiških 
gospostev, ki so si morala to jurisdikcijo posebej 

95 

96 

97 
9X 
99 
100 
101 

Kadar jc gorski gospod hotel dediča odkloniti, jc moral sklicali 

sestanek prisednikov. Vilfan. Pravna zgodovina, sir. 357. 

Prim   Polcc. Zgodovina "Obravnanih gorskih hukev", sir. 89 

ss. 

Vilfan. Pravna zgodovina, sir. 357 s. 

Prim Dolenc. Slovenska ljudska sodišča, sir. 34 s. 

Vilfan. Pravna /godovina, sir. 361. 

Id.. Soseske, sir. 64 

Spori, ki so nastali /una] sejma, se na njih niso smeli obrav- 

navali Vilfan. Zemljiška gospostva, sir. 162. 
12 l/ra/ilcjšc pravne oblike jc imel sejemski mir le pri rednih 

sejmih, ki so se v vsakem kraju vršili le enkral na lelo. Vilfan, 

Pravna Zgodovina, sir. 152. Pozneje so določbe glede sejmov 

vključevali v slalule Posebno sejemsko sodišče / lastnimi. 

nezapriseženimi prisedniki po/na na primer Ptujski Statut. 

Vilfan. Pravna zgodovina, sir 162. O Ptujskem stallini prim 

V Simič, Civilno pravo po ptujskem statutu, sir 127-134 in J. 

Kranjc. Primerjava nekaterih civilnopravnih določil ptujskega 

stallila, sir XI-98. 

pridobiti.103 

C. IZREDNE INSTANCE 

1. Nepristransko sodišče (Unparteiisch Ge- 
richt, iudicium arbitrarnim vel delegatimi) 

Nepristransko sodišče je bilo izredno civilno 
sodišče, pristojno v sporih glede zemlje (ozi- 
roma pravic) med zemljiškim gospodom in nje- 
govimi podložniki 1er v sporih med podložniki 
dveh različnih gospodov.10* 

Za civilne zadeve podložnikov jc bilo sicer 
načelno pristojno zemljiško gospostvo, vendar bi 
v primeru spora med kmetom in zemljiškim 
gospodom slednji sodil v svoji lastni zadevi, kar 
bi bilo v nasprotju s procesnopravnim načelom 
Nemo iudex in sua causa.10* Zato so ponekod 
oblikovali nepristransko sodišče kot prvo instan- 
co v sporih med zemljiškimi gospodi in njiho- 
vimi podložniki. Taka sodišča so bila na Šta- 
jerskem znana pod imenom "urbarska pravda", 
obstajala pa so tudi na Kranjskem. Na Štajer- 
skem se jc podložnik lahko pritožil zoper svo- 
jega zemljiškega gospoda na deželnoglavarsko 
sodišče oziroma na notranjeavstrijsko vlado. Na 
Koroškem pa jc bil praviloma vsak zemljiški 
gospod pristojen tudi v lastni zadevi, čeprav bi 
morala v prvi polovici 16. stoletja vsaj za kupna 
zemljišča nastopiti na Koroškem enaka ureditev 
kot na Štajerskem. Na Primorskem, kjer ni bilo 
patrimonialnega sodstva, seje kmet lahko s svo- 
jim zemljiškim gospodom pravdal pred dežel- 
skim sodiščem. Pretirano samovoljnost zemlji 
škega gospoda jc tam v 16. stoletju omejevalo 
župansko prisedništvo.106 

Iz Dolenčevih raziskav nepristranskega sod- 
stva na Dolenjskem jc razvidno, da so v mnogih 
pravdah med zemljiškim gospodom in njegovim 
podložnikom dejansko sodila redna patrimo- 
nialna sodišča. Sklicevanje izrednih sodišč torej 
po vsej verjetnosti ni bilo obvezno inje temeljilo 
le na običaju.107 Dolenc je tudi ugotovil, da so 
mimo omenjenih sporov pred neprislransko so- 
dišče prihajelc tudi imenitne ali važne zadeve in 
posebno nujne pravde.108 

Nepristransko sodišče je bilo na Štajerskem 
sestavljeno iz enega advokata kot razsodnika in 
treh ali štirih drugih advokatov kot prised- 
nikov.109 Na Dolenjskem jc po Dolencu sodišče 
običajno  zasedalo  pod   predsedstvom   "določe- 

103 
104 
105 

106 
107 
I (IX 

Vilfan. Pravna /godovina. sir 162. 

Itcckmann, Idea iuris, sir. 1X4 in 544. 

Tudi  v  tožbah  med  podložniki  dveh  različnih  gospodov  v 

osebnih zadevah ("in personalibus <iiu*i%") bi praviloma moral 

soditi eden od zemljiških gospodov prizadelih strank, s čimer 

pa bi prišlo do nevarnosti pristranskega sojenja v prid njego- 

vemu podložniku. 

Villan. Zcinl|iška gospostva, str. 193. 

Dolenc. Pravosodslvo cislercienške opatije, sir  33. 

Ibid  in Dolenc, Slovenska ljudska sodišča, sir 36 s 

Polcc. RaZpOfCd sodnih instanc, sir   126 
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nega veljaka i/, sosednje gosposke, /upnika ali 
dvorskega sodnika". Število prisednikov ni bilo 
stalno, izbirali pa so jih ponavadi, vsaj v zgod- 
nejši dobi, izmed oseb, ki niso bile podsodne 
zemljiškemu gospodu. ' '" 

II. MKS INO IN TRŠKO SODSTVO 

1. Mestno sodišče 

Mestna sodišča so bila pristojna za kazenske 
in civilne /adeve prebivalcev mest in trgov. Pod- 
sodni so jim bili torej sami meščani, pa tudi v 
mestu bivajoči tujci ter plemiči, ki so v mestu 
opravljali meščansko obrt.111 

Sodišče je sestavljal mestni sodnik z notra- 
njim mestnim svetom.112 Mestnega sodnika je v 
odsotnosti nadomeščal mestni komomik ali kak 
drug član notranjega sveta. V trgih je sodil trški 
sodnik skupaj s svetniki."1 Mesta, ki so imela 
lastno, privilegirano deželskosodno oblast, so 
kazensko sodstvo izvrševala sama /. istimi organi 
kot civilno. Druga mesta so se morala po- 
služevati krvnega sodnika. 

V sodni knjigi mesta Kranj, nastali v letih 
1517 do 1520 se redno mestno sodišče (or- 
dentliches Gericht) pojavlja pod imeni "offen 
panlayding", "offen stalrcchten" in "Statrecht 
und panlayding".114 V tem rednem sodišču seje 
Združevalo posebno mestno sodišče za meščane 
Kranja s starimi sodnimi /bori {plačila), ki so se 
v •••••• /hirali šestkrat na leto. Po potrebi je 
sodišče določilo še dodatne pravdne dneve. 
Kranjski mestni sodnik ni opravljal le mestnega 
Sodstva, ampak je bil hkrati tudi de/.elski sodnik 
Kranjskega deželskega sodišča. Po navodilih 
de/elnokne/jih komisarjev iz leta 1509 je moral 
najmanj vsako četrtletje sklicati sodni /bor v 
Kranju. Imel je tudi pravico krvnega sodstva, ki 
si jo je pridobil od kranjskega deželnega gla- 
varja, vendar jo je pozneje izgubil. Območje nje- 
govega deželskega sodišča se je raztezalo od Ka- 
ravank na severu do Save na jugu 1er od Tržiške 
Bistrice na zahodu do Kokre na vzhodu.115 

Pritožbe proti sodbam mestnih sodišč je na 
Štajerskem reševal gospod in deželan, ki mu je 
tisto mesto ali trg pripadalo.116 Na njegovo 
odločbo se je bilo ponavadi mogoče pritožiti še 

na deželno glavarstvo. Na Koroškem in Kranj- 
skem je bil pritožbena instanca deželni vicedom, 
proti njihovim razsodbam pa je šla pritožba na 
notranjeavstrijsko vlado.117 

Mestna sodišča so kot instanca za meščane 
ostala skoraj nespremenjena vse do leta 1848. z 
izjemo mestnih sodišč v krajih, ki so pripadali 
Ilirskim provincam.1"* 

III. SODSTVO ZA PLEMIČE 

•. SPLOŠNK INSTANCE 

1.   Ograjno   sodišče   (Schrannengericht, 
forum nobilitim i 

Ograjno sodišče je bilo redna instanca, pri- 
stojna za civilne zadeve plemičev, ki so bili čla- 
ni stanovskega deželnega /bora (tako imenovani 
gospodi in deželam - Herren- und Landleute).119 

Bilo je tudi realna instanca /a /cmljišča, vpisana 
v imenjsko knjigo (Gültbuch). Zato so mu bili 
podsodni tudi ncdežclani, kadar sc je zadeva 
nanašala na takšno zemljišče.12" Ograjno sodišče 
V določeni deželi pa je lahko izvrševalo juris- 
dikcijo tudi nad tistimi plemiči, ki v dotični de- 
želi niso imeli niti stalnega bivališča niti svojega 
/cmljišča. in sicer: kadar so v deželi pod 
klavzulo "obče deželne obveze za škodo" (Land- 
schadenbund) sklenili pogodbo, iz. katere je 
izhajala določena obveznost; kadar je njihova 
tožba zadevala v deželi ležeče stanovsko zem- 
ljišče; če se jim je poziv vročil še v deželi in so 
šele nato odpotovali i/, nje; kadar so v deželi 
večkrat bivali, čeprav tam niso imeli stalnega 
bivališča.121 Poleg tega je bilo ograjno sodišče 
pristojno tudi za prelate in duhovnike, ki so imeli 
pravico sedeti v deželnem /boru, vendar le v 
tistih zadevah, ki niso spadale pred cerkveno 
sodišče, kot na primer tožbe zaradi stanovskih 
zemljišč, terjatev ali dediščine.122 

Ograjna sodišča so vsebovala dve instanci, 
imenovani "deželna" in "dvorna pravda". Vse do 
prenehanja delovanja ograjnih sodišč v 18. sto- 

llo 
lil "»lene. Pravosodstvo cistercienike opatije, sir. 33. 

Beckmann, Idea iuris, ••. 316. 
• pojmu in razvoju notranjega mestnega sveta gl : Vilfan, 
Pravna zgodovina, str 159. 

! !    frinì. Žonlar, Priročniki in karte, sir. 70. 
vsehino soilne knjige podrobneje prikazuje; Josef Žonlar, Das 

__ älteste Gerichts, umi Stadtbuch von Krainburg, sir. 186-200. 
Zontar, Das aiicsie Gerichts- und Stadtbuch von Krainburg, 

llf,Mr-.ltl7s 

Štajerska mesta in irgi so bili pasivno neposredno podsodni 
nolranjeavstrijski  vladi, ••/cn v  zadevah  slanovskih posesti 
(HerrengUlten), kjer so bili podsodni ograjnemu sodišču Rech- 
bach, Observaciones, sir. IX. Prim. Polec, Ra/pored sodnih 
'»slane. sir. 127 s. 

Na Koroškem in Kranjskem so hili vlcedomi predvsem fi- 
nančni organi deželnega kneza. Poleg drugega so bili zadol- 
ženi ludi za nadzor finančnega poslovanja dcžclnokncžjih mesi 
in irgov. i/ le nadzorstvene pravice se je najbrž razvila njihova 
apelacijska instanca v sodbah mestnih sodišč. Prim. Polec, 
Razpored sodnih instanc, sir. 127. op. 54 in Josip Žonlar. 
Kranjski deželni vicedom. sir. 277-3IX. 

I 1X Plim, Polec, Ka/porcd sodnih inslanc, sir. 140. 
O   ograjnih   sodiščih   izčrpno:    Wesencr.   Das   inneroster- 
rcichisehe Lamlschrannenvcrfahrcn  O ljubljanskem ograjnem 
sodišču: Dimil/. Das Lanclschranncngerichl in Laibach, Prim 
P.rberg. Observationen  1er  Luschin,  Geschichte  des  älteren 

Gerichtswesens, 
12 ' Polec, Razpored sodnih instanc, sir. 129. 
121 Brberg, Observaciones, pogl. IX. Prim. Polec. Ka/pored sodnih 

inslanc, str   129 in 134. 
122 Brberg, Observationen, pogl. Vili 
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letju sta sc instanci razlikovali v stvarni pri- 
stojnosti, zasedbi, postopku in različnem času se- 
stajanja.123 

"Deželna pravda" ("Landrechte") je nastala 
iz periodičnega sodnega zbora deželnih plemičev 
("Landthaiding", plachimi generale, tudi iudi- 
cium generale), ki se je sestajal pod pred- 
sedstvom deželnega gospoda ali njegovega 
namestnika.124 Deželna pravda je bila pristojna 
za reševanje tožb proti gospodom in dež.elanom 
glede lastnine (Eigen) in dednega nasledstva 
stanovskih zemljišč (Landgüter, landschaftliche 
Hcrrcngültcn) ter za tožbe izvirajoče iz pogodb 
in prestopkov zoper "varnost časti" (verbalne in 
realne injurijc). 5 V "deželni pravdi" pa SO se 
reševale tudi fevdne zadeve, razen na .Štajer- 
skem, kjer se je z njimi ukvarjalo posebno fev- 
dno sodišče.12" Poleg omenjenih sporov so se na 
Kranjskem pred tem sodiščem reševale nesporne 
zadeve gospodov in deželanov. Zanje je bila torej 
"deželna pravda" zapuščinsko in konkurz.no so- 
dišče, varstvena instanca, dovoljevalo je amorti- 
zacije ipd. Na Koroškem in .Štajerskem je bilo za 
nesporne zadeve gospodov in deželanov pri- 
stojno deželno glavarstvo.127 Na Štajerskem je 
ograjno sodišče obstajalo v obliki tako imeno- 
vane "sumarne pravde", ki je bila med drugim 
pristojna za pritožbe glede zadolžnic, zastav in 
pogodb, ki so bile potrjene z deželno obvezo za 
škodo.12« 

"Dvorna pravda" ("Hofrechtc", das ritter- 
liche Hofrecht) pa je nastala iz. sodnega zbora 
("Hofthaiding"), ki sc je sestajal po potrebi pod 
predsedstvom deželnega kneza ali njegovega 
dvornega sodnika kot zborno sodišče za ple- 
miče.12' V razviti stopnji je bilo pristojno za 
razsojanje v posestnih tožbah in tožbah zaradi 
nasilnega odvzema stvari ali nasilnega pregona z. 
zemljišča (Gewalt- und Spolienklagen).11" Po- 
sestne tožbe so že po svojem namenu zahtevale 
hitrejši postopek, zato jih niso reševali pred de- 
želno pravdo, ki se je po Valvasorjevem pri- 
čevanju lahko vlekla celo več kot deset let.111 

Postopek  v posestni  tožbi je bil  uveden pod 

125 

Več i) ra/liki gl   pri: Polcc. Razpored sodnih instanc, sir. Ill 
ss   in   Wcscncr.   Das   inncröstcrrcichischc   Landschranncn- 
verfahren. sir. 26 ss. 

12   Prim    Polcc,   Ra/pored   sodnih   inslanc.  sir.   ••   in   Vilfan, 
Pravna Zgodovina, sir 204 s 
Dimil/. Das Landschrannengcricht in Laibach, sir. 234. Val- 
vasor (Slava, knj IX. sir. 14) uvršča injurijc pod pristojnost 
"dvorne pravde", kranjski red /• ograjna sodišča i/, lela 1.571 
pa določa, naj se spori glede razžalitve tasti rtiujejo pred 
"deželno pravdo". Prim. Polcc, Ra/porcd sodnih instanc, str. 
130. 

' Polcc, Ra/porcd sodnih inslanc, str. 130. 
127 Ibid 

Žontar. Priročniki in karte, sir. 69. 
129 
130 

Polcc. Ra/porcd sodnih inslanc. sir. 130. 

vplivom rimskega prava.112 

Glede na naravo sporov, ki sta jih obravnavali 
obe instanci ograjnega sodišča, je "dvorna prav- 
da" veljala za "indicium possessorium", "dežel- 
na" pa za "iudicium petitorium"'.'" 

Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske na- 
vaja, da je bila "dvorna pravda" pristojna za 
posilstva in težje žalitve, pri čemer pa gre, kot je 
ugotovil Vilfan, za terminološki spodrsljaj ko- 
rektorja Lrazmusa Franciscija, ki si je izraz 
Gewallklagen (posestne tožbe) razlagal kot tožbe 
zaradi posilstva.114 

Ograjncmu sodišču je predsedoval deželni 
glavar kot "capul totius nobilitatis"'. Njegov na- 
mestnik v "deželni pravdi" je bil deželni upra- 
vitelj (Landesverweser, praetor provincial')^|"', v 
"dvorni pravdi" pa deželni upravnik (Landesvcr- 
vvalter). Sodišče je sestavljalo še 12 do 16, v 
začetku za vsako zasedanje posebej, izmed gos- 
podov in deželanov voljenih, pozneje pa stalno 
nastavljenih prisednikov.116 Stalni organ je bil 
tudi pisar ograjnega sodišča (Landschrannen- 
schreiber), ki je vodil zapisnike in sestavljal 
sodne listine. Važno vlogo v postopku so imeli 
tudi stalni zapriseženi advokati ograjnega sodišča 
(Landschranncnadvokatcn).117 Stalni in plačani 
organi sodišča so bili še komisarji za zasliše- 
vanje prič (Zcugcnvcrhorskommisarc), sodni iz- 
vršilni organi (Weisbotc) in dostavljala (Land- 
bote).138 

Pritožba proti sodbam v "dvorni pravdi" ni 
bila dopustna.11'' Stranka je lahko izprosila le 
revizijo.140 

Dimil/,  Das  Landschranncngcricht  in  Laibach,  sir.  234 
Polcc. Ra/porcd sodnih instanc, sir. 131. 

111 Valvasor. Slava. knj. IX. str  14. 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Preden sta se obe instanci združili v ograjno sodišče je po- 
stopek tekel pred dvornim sodnikom in je bil krajši in man) 
ohličcn od "deželne pravde". Prim Polcc, Ra/porcd sodnih 
instanc, str. 131. 
Lrbcrg, Observationcs, pogl. VII. Polcc, Ra/porcd sodnih in- 
stanc, sir   131 
Vilfan, Pravna ureditev Kranjske, sir. 38, Prim. Valvasor. Sla- 
va, knj IX. sir. 14 in 94. 
Vilfan ga v novejših delih imenuje deželni namestnik O 
terminologiji gl njegovo Ustavno ureditev Kranjske, sir 230 
Najprej jih je imenoval deželni /bor, po leni 1675 pa ograjno 
sodišče samo Polcc, Ra/porcd sodnih inslanc. str. 132. O 
asesorjih gl : Vilfan, Pravniki med Opcro/i, str. 76 ss. 
Naslavljalo jih je sodišče samo, imeli pa so pravico zastopstva 
pri vseh sodiščih in so služili procentualno po vrednosti spor- 
nega predmeta Polcc. Ra/porcd sodnih instanc, sir. 133 O 
odvetnikih gl : Vilfan, Odvetništvo na Slovenskem, str. 373 ss. 
Na Kranjskem sla bila dva komisarja /a zasliševanje prič, in 
sicer eden /a Gorenjsko in eden /a Dolenjsko Polet, Razpored 
sodnih inslanc, sir. 133. 
Valvasor (Slava, knj IX, str. 14 in 94) poroča, da so bili i/ieki 
tega sodišča dokončni. Proti njim ni bilo niti apclacijc, nili 
rcslitucijc. 
Polcc, Ra/porcd sodnih inslanc, sir. 131 s. O nadaljnjem 
razvoju ograjnega sodišča gl.: 'Ž.onlar, Priročniki in karte, str. 
X3ss 
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2.    Deželnoglavarsko    sodišče 
hauptmannschaftliches Gericht) 

(Landes- 

Deželni glavar je bil zastopnik deželnega 
kneza v posamezni deželi.111 Med njegove dol- 
žnosti je spadalo tudi predsedovanje sodišču, ki 
ga imenujemo deželnoglavarsko sodišče. Kot 
redna instanca je bilo pristojno za tiste civilne 
zadeve gospodov in deželanov. ki niso spadale 
pred ograjno sodišče ter za njihove male ka- 
zenske zadeve.142 

Med civilne zadeve, ki jih je reševalo de- 
želnoglavarsko sodišče so sodili zlasti spori 
glede malenkostnih zadev (res minutae),143 rc- 
traklnc pravice, posestne tožbe (če posest ni tra- 
jala več kot eno leto), tožbe proti gospodom in 
deželanom glede mezde, plačila pisarniških 
pristojbin, zdravniških in odvetniških honorarjev, 
funerary, zakupnine in podobno.111 Poleg legaje 
deželno glavarstvo odločalo o areslih in prepo- 
vedih proli gospodom in deželanom ter razsojalo 
v tožbah med zemljiškim gospodom in njegovim 
oskrbnikom. Reševalo je tudi pritožbe upravičen- 
cev in zavezancev glede desetinskih dajatev.1'1'' 

Kol kazenska instanca je bilo deželnogla- 
varsko sodišče v vseh deželah, razen na Koroš- 
kem, pristojno samo za lažja kazniva dejanja 
(tako imenovane male kazenske zadeve).11'' Ka- 
dar je sodišče spoznalo, da je gospod ali deželan 
zakrivil težje kaznivo dejanje, za katero je bila 
predpisana smrtna kazen, je moralo storilca izro- 
čiti mestnemu sodišču v Gradcu oziroma v Ljub- 
ljani, ki je formiralo proces in izreklo sodbo. 
Sodba ni bila dokončna. O njej je bilo treba 
poročati notranjeavstrijski vladi' V Gradcu.147 

-Smrtno obsodbo je moral nato potrdili še dvor. V 
kazenskih zadevah so bili deželnemu glavarstvu 
podsodni tudi župniki, beneficiati cesarske usta- 
nove in tuji "prepotujoči" plemiči.I48 

141 

142 

143 

144 
145 

146 

147 

I4X 

Kraiko (( razvoju iunkcijc deželnega glavarja gl.: Vilfan. Prav- 
na zgodovina, str. 206. 
Prim, Polec, Razpored sodnih instanc, sir. 134 s in Valvasor. 
Slava, knj. IX, str. 14 in 94. 
Polec (ibid.) prevaja res minutât' kol nialolnc zadeve, (o so 
lisic, pri katerih vrednost spornega predmeta ni presegala K) 
funtov (okrog leta 1700 je bi 1 funt I goldinar). 
Prim. lirbcrg. Observationes, pogl. X. 
Polec, Razpored sodnih instanc, str. 119. Prim, lirbcrg. Obser- 
vationes, pogl. IX 
Na Koroškem je bilo deželno glavarstvo pristojno tudi /a težka 
kazniva dejanja. Rcchhach, Observationes. str. 67. 
Nolranjcavstrijska vlada je bila na Kranjskem. Koroškem in 
Štajerskem tudi prva instanca za kazniva dejanja proti državi 
Urinici laesat Majeslalis). Ibid. Prav tako je bila prva in- 
stanca v sporih, kjer je bila ena od strank država (npr. pravde 
komornega prokuratorja - "Kammcrprokuralursachen"), pa tudi 
v '-"''evali, kjer so prihajali v poštev cesarski privilegiji. 1'olcg 
,cga je sodila članom vladincga kolegija m dvornim 
uradnike,,,, ¿• slednje jc bila tudi zapuščinska in varuška 
oblast. Polet. Razpored sodnih instanc, str 137. Prim. Planer. 
•••• und Richter, str 79 s. 
Kcchhach. Observationes. sir. 103. 

Po Valvasorju naj bi bila duhovščina na 
Kranjskem podsodna sodišču pod predsedstvom 
deželnega glavarja v vseh posvetnih zadevah.149 

Ta kranjska posebnost, v drugih deželah je bila 
namreč duhovščina podsodna vicedomu, naj bi 
temeljila na privilegiju nadvojvode Vilijcma iz 
leta 1399, po katerem naj bi bila duhovščina za 
manjše denarne zahtevke podsodna prelatom, za 
večje pa posvetnemu sodišču. Valvasor žal ne 
pojasni, kateri vrsti sodišč pod predsedstvom 
deželnega glavarja, dežclnoglavarskcmu ali og- 
rajnemu, je duhovščina odgovarjala v omenjenih 
zadevah.150 

Deželno glavarstvo jc bilo pristojno tudi za 
plemiče nedcželane (to jc za tiste plemiče, ki 
niso bili člani deželnih stanov) in za vse cesarske 
in državne uradnike, ki niso bili plemiči in 
dcželani. Sodišču so bili podsodni v vseh za- 
devah, razen v sporih, povezanih s stanovskimi 
zemljišči.151 Od jurisdikcije deželnega glavarja 
so bili izvzeti le tisti plemiči, ki so stanovali v 
meslih in so izvrševali meščansko obrt. Za njih je 
bilo pristojno mestno sodišče.152 

Posebnost med deželnoglavarskimi sodišči jc 
predstavljalo deželno glavarstvo na Goriškem, ki 
jc imelo zaradi zgodovinskega razvoja večjo 
sodno oblast od deželnih glavarstev v ostalih 
notranjeavstrijskih deželah.15' Kol sodišče sc jc 
ponavadi imenovalo "tribunal" inje bilo tudi pri- 
zivna instanca za vsa nižja sodišča, tudi za 
mestno sodišče v Gorici. Pristojno jc bilo za vse 
civilne in kazenske zadeve plemičev, tako deže- 
lanov kot nedeželanov.154 

Deželno glavarstvo jc zasedalo v vseh zade- 
vah kolegialno, pod predsedstvom deželnega gla- 
varja ali deželnega upravnika kol njegovega na- 
mestnika, v prisotnosti najmanj Ireh prisedni- 
kov.155 Vilfan glede na Valvasorjeve navedbe, da 
je bilo sodišče namenjeno razbremenitvi dežel- 
nega glavarja, sklepa, da jc šlo v primeru dežel- 
noglavarskih sodišč za vrsto pospešenega, su- 
marnega postopka, ki so ga opravili brez sicer 
obveznih formalnosti in morda brez prised- 
nikov.15'' Sodišče jc zasedalo ponavadi brez od- 
vetnikov. Kadar jc bilo kaznivo dejanje nolo- 
rično. je postopek stekel po uradni dolžnosti.157 

Zoper sodbe deželnega glavarstva v civilnih 
zadevah se jc bilo mogoče pritožiti na nolra- 
njeavstrijsko vlado v Gradcu. Proti njeni odločbi 

144 Valvasor. Slava, knj. IX. str. 94 s. 
150 Prim. Vilfan, Pravna ureditev Kranjske, str. 35 s 
151 Prim. Rechbach, Observationes, str. 45. 67, 102. 
152 Beckmann, Idea iuris, str. 17X. Prim   Polec. Razpored sodnih 

instanc, str. 136. 
"53 ibid. 
154 Rechbach. Observationes. str.  117 ss. Prim. Polec. Razpored 

sodnih instanc, str. 136 s. 
155 Polet. Razpored sodnih instanc, str. 135. 
15''Vilfan,  Pravna ureditev  Kranjske, str.  35.  Prim.  Valvasor, 

Slava, knj IX. str. 14 in 94. 
157 Polec,   Razpored   sodnih   instanc,  str.   135.   Prim    lirbcrg. 

Observationes. pogl IX 
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paje bila možna revizija pri vladarjevem tajnem 
svetu (Geheime Ratstelle).158 

•. POSEBNE INSTANCE (Kavzalne instan- 
ce) 

1. Nižji (krajevni) rudniški sodnik (Untcr- 
bergrichter) in višji rudniški sodnik (Obcr- 
bergrichter) 

Rudniško sodstvo je bilo predvsem kavzalno 
sodstvo, pristojno za spore, ki so nastali iz 
rudniških ali fužinskih razmerij. Začetki tega 
sodstva v notranjcavslrijskih deželah segajo že v 
14. stoletje. Posebno upravnosodno organizacijo 
za rudnike in fužine na naših tleh v tem zgod- 
njem obdobju izpričuje Jeseniški rudniški red, ki 
gaje leta 13X1 izdal teritorialni zemljiški gospod 
in imetnik deželskega sodišča, ortcnburški grof 
Friderik.154 

Na splošno lahko rečemo, da je bil od 15. 
stoletja naprej višji rudniški sodnik za deželo 
posebna kavzalna instanca za plemiče v vseh 
zadevah, ki so bile povezane z rudniki. Razvoj 
rudniškega sodstva pa je bil v 16. stoletju v 
posameznih avstrijskih deželah različen. Na 
Kranjskem je višji rudniški sodnik po tako ime- 
novanem Karolinškem rudarskem redu z začetka 
leta 1576 sodil kot prva instanca vse rudniške 
zadeve, razen težkih kaznivih dejanj.160 Volili so 
ga vsi rudniški mojstri, to je lastniki plavžev in 
kovačij, tako da so predlagali dva do tri kan- 
didate v izbiro vladarjevim organom. Višji rud- 
niški sodnik je moral štirikrat na leto objezditi 
vse obrate, ki so spadali pod njegovo pristojnost. 
Za posamezne obrate je kol svoje stalne na- 
mestnike imenoval nižje rudniške sodnike. V 
pritožbah zoper sodbe višjega rudniškega sod- 
nika je odločal deželni vicedom. Na njegovo od- 
ločbo se je bilo mogoče pritožiti še na nolra- 
njeavstrijsko vlado skupaj z dvorno komoro.""1 

Na Koroškem in na Štajerskem so imeli poleg 
višjega rudniškega sodnika, ki je sodil le 0 rud- 
niških zadevah deželnoknežjih rudnikov, za gos- 
postva z lastnimi rudniško-topilniškimi napra- 
vami posebno rudniško sodstvo. Na prvi stopnji 
so ga opravljali nižji rudniški sodniki. Pritožbena 
instanca pa je bil vrhovni rudniški sodnik 
(Obrist-Bcrgmcislcr)."'2 

2. Vieedomsko sodišče 

Deželni vicedom je imel jurisdikcijo nad 
gosposkami, ki so jih deželni knezi skupaj z 
deželskim sodstvom in drugimi regalnimi pravi- 
cami zastavili (tako imenovane zastavne gos- 
poske - Pfandschillingsherrschaften) kapitalsko 
močnim posameznikom in organizacijam, pred- 
vsem južnonemškim trgovskim hišam in druž- 
bam, pa tudi domačemu plemstvu in meš- 
čanstvu.Ir>1 Vicedomi SO sodili v sporih med pod- 
lož.niki deželnoknežjih gospostev (m.dr. zastav- 
ljenih gosposk) na eni in imetniki teh gospostev 
na drugi strani, pa tudi med samimi imetniki 
zastavljenih gosposk. Proti sodbam so se stranke 
lahko pritožile na vladarja ali njegovo spodnje- 
avstrijsko vlado. 

Vieedomsko sodišče je bilo pritožbena instan- 
ca proti odločbam patrimonialnih sodišč kame- 
ralnih gospostev, na Kranjskem in Koroškem pa 
tudi proti odločbam sodišč deželnoknežjih mest 
in trgov ter na Kranjskem še proti sodbam ru- 
darskih sodišč."'4 

Sodišče je sestavljal vicedom s prisedniki, ki 
so nosili naziv deželni svetniki (Landrate)."1'' 

3. Mešano   deželnoglavarsko-vicedomsko 
sodišče 

Tako kol vieedomsko je tudi to sodišče spa- 
dalo k deželnoknežjim organom. Pristojno je 
bilo za ložbe plemičev proli deželnoknežjim 
mestom in trgom ter obratno."''' 

Če je tožil imetnik zastavljene gosposke deže- 
lana ali pa gospod in deželan imetnika za- 
stavljene gosposke, so imeli sodstvo skupaj 
(conjunetim) vicedom in deželni glavar. V prvem 
primeru je šel vicedom k deželnemu glavarju in 
je oddal svoj glas za njegovimi prisedniki, v 
drugem pa deželni glavar k vicedomu in je oddal 
svoj glas za vicedomovimi prisedniki."'7 

Kranjski deželni sianovi so se upirali tovrstni 
pristojnosti vicedoma. Menili so, da bi bil 
odvzem stanovskega zemljišča deželami pred so- 
diščem deželnega glavarja in vicedoma groba 
kršitev deželnih svoboščin. Želeli so, da bi v 
sporih o lastnini zastavljenih stanovskih zemljišč 
sodilo ograjno sodišče, vendar niso uspeli.168 

I5X 

159 

160 

ifil 
162 

Notranjcavstrijska vlada je bila ludi rcvi/ijska instanca v 
ka/enskih zadevah proti sodbam dc/clskih in mestnih sodišč. 
Palec, Razpored sodnih instanc, str. 137. 
0 Jeseniškem rudniškem redu gl.: Vilfan, Pravna Zgodovina, 
str  191. 
Folce. Razpored sodnih instanc, sir. 137 s To naj bi bil 
Rudniški red /a Kranjsko in Goriško (/.a katerega pa Vilfan 
navaja letnico 1575). Prim. Vilfan, Fravna Zgodovina, str. 2X2 
Folce, Razpored sodnih instanc, str. 137 s, /. lit. v op. 116. 
Beckmann, Idea iuris. Mr. 40 s in Rechbach, Observation», 
str. 60 in 7X. Frinì Folce. Ra/pored sodnih instanc, sir I3X 1er 
Vilfan, Fravna zgodovina, str. 363. 

'   Frim Žonlar, Kranjski sodni red, str. 569. 0 viccdomih gl. op. 
117. 

"''' Žonlar, Priročniki m karte, str. 69. 
lf'5 Valvasor. Slava, knj. IX, str. 7X, 94. 

Vilfan.  Fravna   uredilev  Kranjske,   str.   36.  Frinì.   Valvasor, 
Slava, knj IX. str. 94. 

167 
I6X 

Folce. Ra/pored sodnih instanc, sir. 127, op. 54 
Već o leni: Žonlar, Kranjski sodni red. str. 573 s. 
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4. Stanovski odbor deželnega zbora (Ver- 
ordnete Sidle, Ausschuß)169 

Stanovski odbor je bil glavni kolegijski izvr- 
šilni organ deželnega /bora. Med drugim je skr- 
bel predvsem /a vodstvo finančnih zadev.'70 Za- 
to je bil pristojen za reševanje sporov o davkih, 
deželnih nakladah (dacu), milničnini in konlri 
bueiji.17' Na Koroškem je imel stanovski odbor 
tudi sodstvo "in omnibus causis" nad plačanimi 
deželnimi uradniki, ki niso bili deželani ali ple- 
miči m je bil njihova zapuščinska ter varstvena 
instanca. Prav tako je odločal v vseh zadevah, 
povezanih z izvršbo na stanovskih zemljiščih in 
jmenjsko knjigo (Güllbuch). Na Koroškem paje 
"»cl ludi sodstvo nad mestom Celovec. V 
Zadevab stanovskih zemljišč je bila proti odločbi 
stanovskega odbora dopustna revizija, ki jo je 
opravil deželni zbor, proti odločbi V civilnih 
stvareh deželnih uradnikov in mesta Celovca pa 
apelacija na notranjeavstrijsko vlado.172 
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paje bila možna revizija pri vladarjevem tajnem 
svetu (Geheime Ratstelle).158 

•. POSEBNE INSTANCE (Kavzalne instan- 
ce) 

1. Nižji (krajevni) rudniški sodnik (Unter- 
bergrichter) in višji rudniški sodnik (Ober- 
bergrichter) 

Rudniško sodstvo je bilo predvsem kavzalno 
sodstvo, pristojno za spore, ki so nastali iz 
rudniških ali fužinskih razmerij. Začetki tega 
sodstva v notranjcavslrijskih deželah segajo že v 
14. stoletje. Posebno upravnosodno organizacijo 
za rudnike in fužine na naših tleh v tem zgod- 
njem obdobju izpričuje Jeseniški rudniški red, ki 
gaje leta 1381 izdal teritorialni zemljiški gospod 
in imetnik deželskega sodišča, orlcnburški grof 
Friderik.159 

Na splošno lahko rečemo, da je bil od 15. 
stoletja naprej višji rudniški sodnik za deželo 
posebna kavzalna instanca za plemiče v vseh 
zadevah, ki so bile povezane z rudniki. Razvoj 
rudniškega sodstva pa je bil v 16. stoletju v 
posameznih avstrijskih deželah različen. Na 
Kranjskem je višji rudniški sodnik po tako ime- 
novanem Karolinškem rudarskem redu z začetka 
leta 1576 sodil kot prva instanca vse rudniške 
zadeve, razen težkih kaznivih dejanj.160 Volili so 
ga vsi rudniški mojstri, to je lastniki plavžev in 
kovačij, tako da so predlagali dva do tri kan- 
didate v izbiro vladarjevim organom. Višji rud- 
niški sodnik je moral štirikrat na leto objezditi 
vse obrate, ki so spadali pod njegovo pristojnost. 
Za posamezne obrate je kot svoje stalne na- 
mestnike imenoval nižje rudniške sodnike. V 
pritožbah zoper sodbe višjega rudniškega sod- 
nika je odločal deželni vieedom. Na njegovo od- 
ločbo se je bilo mogoče priložili še na nolra- 
njeavstrijsko vlado skupaj z dvorno komoro.161 

Na Koroškem in na Štajerskem so imeli poleg 
višjega rudniškega sodnika, ki je sodil le o rud- 
niških zadevah deželnoknežjih rudnikov, za gos- 
postva z lastnimi rudniško-lopilniškimi napra- 
vami posebno rudniško sodstvo. Na prvi stopnji 
so ga opravljali nižji rudniški sodniki. Pritožbena 
instanca pa je bil vrhovni rudniški sodnik 
(Obrisl-Bcrgmcistcr).I62 

2. Vicedomsko sodišče 

Deželni  vieedom je  imel jurisdikcijo  nad 
gosposkami, ki so jih deželni knezi skupaj z 
deželskim sodstvom in drugimi regalnimi pravi- 
cami zastavili (tako imenovane zastavne gos- 
poske - Pfandschillingsherrsehaften) kapitalsko 
močnim posameznikom in organizacijam, pred- 
vsem južnonemškim trgovskim hišam in druž- 
bam, pa tudi domačemu plemstvu in meš- 
čanstvu.163 Viccdomi so sodili v sporih med pod- 
lo/.niki deželnoknežjih gospostev (m.dr. zastav- 
ljenih gosposk) na eni in imetniki teh gospostev 
na drugi strani, pa tudi med samimi imetniki 
zastavljenih gosposk. Proti sodbam so se stranke 
lahko pritožile na vladarja ali njegovo spodnje- 
avstrijsko vlado. 

Vicedomsko sodišče je bilo pritožbena instan- 
ca proti odločbam palrimonialnih sodišč kame- 
ralnih gospostev, na Kranjskem in Koroškem pa 
tudi proti odločbam sodišč deželnoknežjih mest 
in trgov 1er na Kranjskem še proti sodbam ru- 
darskih sodišč.164 

Sodišče je sestavljal vieedom s prisedniki, ki 
so nosili naziv deželni svetniki (Landratc).165 

3.   Mešano 
sodišče 

deželnoglavarsko- vicedomsko 

Tako kot vicedomsko je tudi to sodišče spa- 
dalo k deželnoknežjim organom. Pristojno je 
bilo za tožbe plcmičev proti deželnoknežjim 
mestom in trgom ter obratno.166 

Ceje tožil imetnik zastavljene gosposke deže- 
lana ali pa gospod in deželan imetnika za- 
stavljene gosposke, so imeli sodstvo skupaj 
(conjunetim) vieedom in deželni glavar. V prvem 
primeru je šel vieedom k deželnemu glavarju in 
je oddal svoj glas za njegovimi prisedniki, v 
drugem pa deželni glavar k vieedomu inje oddal 
svoj glas za vicedomovimi prisedniki.167 

Kranjski deželni stanovi so se upirali tovrstni 
pristojnosti vicedoma. Menili so, da bi bil 
odvzem stanovskega zemljišča deželami pred so- 
diščem deželnega glavarja in vicedoma groba 
kršitev deželnih svoboščin. Želeli so, da bi v 
sporih o lastnini zastavljenih stanovskih zemljišč 
sodilo ograjno sodišče, vendar niso uspeli.168 

15X 

159 

160 

161 

162 

Notranjcavstrijska vlada je bila tudi revizijska instanca v 
ka/.cnskih zadevah proli sodbam deželskih in mestnih sodišč. 
Polec, Razpored sodnih instanc, str. 137. 
O Jeseniškem rudniškem redu gl.: Vilfan, Pravna zgodovina, 
str. 191, 
Folce, Razpored sodnih instanc, str. 137 s. To naj hi bil 
Rudniški red za Kranjsko in Goriško (za katerega pa Villan 
navaja letnico 1575). Prim. Vilfan, Pravna Zgodovina, str. 2X2. 
Polec. Razpored sodnih instanc, str. 137 s. z lit. v op. 116. 
Beckmann, Idea iuris, str. 40 s in Rechbach. Obscrvationcs, 
sir. 60 in 7X. Prim. Polec. Razpored sodnih instanc, sir. I3X ter 
Villan, Pravna zgodovina, .str. 363. 

• Plim. Žonlar, Kranjski sodni red, str. 569. O vicedomih gl. op. 
117. 

16-1 Žontar, Priročniki in karte, str. 69. 
165 Valvasor, Slava, knj. IX, str. 7X, 94. 
166 Vilfan,  Pravna ureditev  Kranjske, str.  36.  Prim.  Valvasor, 

Slava. knj. IX, str, 94. 
167 Polec, Razpored sodnih instanc, str. 127, op. 54. 

Več o leni: Žontar, Kranjski sodni red, str. 573 s. 
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4. Stanovski odbor deželnega /.bora (Ver- 
ordnete Stelle, Ausschuß)169 

Stanovski odbor je bil glavni kolegijski izvr- 
šilni organ deželnega zbora. Med drugim je skr- 
bel predvsem za vodstvo finančnih zadev.'70 Za- 
lo je bil pristojen za reševanje sporov o davkih, 
deželnih nakladah (dacu), mitničnini in konlri- 
buciji.171 Na Koroškem je imel stanovski odbor 
ludi sodstvo "in omnibus causis" nad plačanimi 
deželnimi uradniki, ki niso bili dcželani ali ple- 
miči in je bil njihova zapuščinska ter varstvena 
instanca. Prav iako je odločal v vseh zadevah, 
povezanih z izvršbo na stanovskih zemljiščih in 
imenjsko knjigo (Giillbueh). Na Koroškem pa je 
unel tudi sodstvo nad mestom Celovee. V 
zadevah stanovskih zemljišč je bila proti odločbi 
stanovskega odbora dopustna revizija, ki jo je 
opravil deželni zbor, proti odločbi v civilnih 
stvareh deželnih uradnikov in mesta Celovca pa 
apelaeija na notranjeavstrijsko vlado.172 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ORGANISATION DER GERICHTE AUF DEM 
GEBIET SLOWENIENS IM 16. JAHRHUNDERT UNTER 
BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG KRAINS 

Für das 16. Jahrhundert ist unter anderem auch die 
Vielfalt der Gerichte charakteristisch. Die Gerichtsbarkeit 
gliederte sich nicht nur nach der Standeszugehörigkeit 
(bäuerliche Untertanen, besondere Gruppen unter der 
bäuerlichen Bevölkerung. Bürger, Adlige), sondern auch 
nach der äußeren Organisationsform. Schwierigkeiten hei 
der Erforschung des Rcchtswcscns bereitet neben der 
erwähnten ständischen und territorialen Zersplitterung der 
Rechtssprechung auch der Mangel an Rcchtsqucllcn. 

Die vorliegende Forschungsarbeit stützt sich auf eine 
Übersicht über die Gcriehlsinstan/.cn in den slowenischen 
Landern, die Janko Folce im Jahre 1•27 zusammengestellt 
hat. I'olccs Arbeit wurden vor allem durch neuere 
Forschungsergebnisse sowie Angaben aus einigen Gerichts 
Ordnungen ergänzt. Bei der Erforschung der Gerichts 
struktur wurden auch iiltcrc Autoren berücksichtigt (Val- 
vasor, Beckmann, Rechbach, Erbcrg), die über diese 
Problematik geschrieben haben. 

Wegen unterschiedlicher Regelung und einer Anzahl 
von Besonderheiten - beinahe jedes Territorium wich von 
den allgemeinen Regeln etwas ab - ist es unmöglich, eine 
einheitliche Übersicht über die Gcrichtsstrukluren zu geben. 
Vielmehr ist in unserem Beitrag von einigen allgemeinen 
Regeln und Tendenzen die Rede, wobei auf einige be- 
deutendere Besonderheiten und Abweichungen hingewiesen 
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wird. Ein genaues Hild wird man ersi spater vermitteln 
können, wenn der Großteil des slowenischen Gebietes 
allmählich und eingehend vor allem im Lichte der alleren 
Dokumentation erforscht wird. Die Ergebnisse der vor- 
liegenden Abhandlung stellen also einen Umriß der 
ehemaligen Gerichtsordnung dar. 

SUMMARY 

THE ORGANIZATION OF COURTS IN THE 
SLOVENIAN LANDS IN THE 16• CENTURY. WITH 
SPECIAL REGARD TO CARNIOLA 

One of Ihc characteristics of Ihc Slovenian Lands in the 
16 century was also the diversity of courts. 'Hie judicial 
system of thai lime was organised according to diverse 
Classes of society; there were specific courts for serfs and 
Villeins, a well as for the burghers and for the nobility. 
Courts did not differ only  regarding to classes, but also 

according to Ihcir structure. Researching the judicial 
organisation is difficult not only because of Ihc class and 
tcrrilorial diversity of law but also because of the lack of 
legal sources. 

The paper is based on the survey of judicial institutions 
in the Slovenian Lands, written by Janko Polec in 1927. His 
work has been supplemented by the findings of more recent 
research and by dala gathered from the judicial statutes. In 
the present study, account has also been taken of the works 
of the older authors addressing this topic (Valvasor, 
Beckmann, Rechbach. Erbcrg). 

Due to the diversity of regulation and numerous 
peculiarities, nearly every territory slightly departed from 
general rules. It is therefore noi possible to prepare u 
uniform survey of judicial structures. We can only 
determine certain general tendencies and consequently point 
out some more important peculiarities and deviations. A 
more detailed picture of the judicial system will only be 
possible after a gradual and thorough research of old 
documents of ihc entire Slovenian territory. The findings of 
this paper can therefore only give an outline of ihc 16 
century judicial system. 

lb 

Šivanje hrbta Imcnjskc knjige za Kranjsko št. 5, nastale med leti 1619 in 1661 
na lesene vezice zaradi razpada vezave 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 
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Od ustvarjalca do uporabnika 
(Deželni zakoni konec 18. stoletja) 
IVANKA 7A.1C-C1ZEU 

Absolutistična država je z uvajanjem urad- 
niške uprave zmanjšala pomen deželnih stanov - 
bistveno zmanšanjc njihovega pomena je pome- 
nila že uvedba deželnih vlad in deželnih sodišč. 
Še pomembnejša pa je bila uvedba okrožnih 
uradov, ki so strogo nadzirali vse javnopravne 
posle, ki so jih še naprej opravljale zemljiške 
gosposke. Reforme, ki jih je začela Marija Tere- 
zija, je nadaljeval Jožef II.; v smislu reformi- 
stičnega razsvetljenstva je želel zagotoviti oseb- 
no svobodo podložnikov ter svobodo industrije 
in trgovine, ne pa tudi politične svobode. Od- 
pravil je vse pravice deželnih stanov v upravi in 
omejil posebne pravice katoliške cerkve. 

Zastavljene cilje je absolutistični monarh do- 
segel s tem, da je predpisal sredstva (zakonski 
predpisi) za dosego teh ciljev in obenem našel 
način, kako naj s svojo voljo seznani podložnike. 

Torej je moral deželni knez uredili poslovanje 
tako, da so bili podložniki redno seznanjeni s 
svojimi pravicami in dolžnostmi, kar je dosegel z 
ustreznim uradniškim aparatom. Svojo voljo in 
zahteve paje deželni knez razglašal kot zakonske 
predpise, ki so predstavljali izraženo in 
razglašeno voljo deželnega kneza, po kateri so se 
morali ravnati podložniki za splošno blaginjo 
države. ' 

Zakoni so se nanašali samo na bodoče 
ravnanje in niso imeli veljavnosti za nazaj. 
Izjema so bili le predpisi, ki v bistvu niso 
prinašali nobene novosti, ampak je šlo le za 
obnovitev starih pravic in dolžnosti. 

Zvrsti predpisov 

Deželni zakoni so se delili na: 
- državljanske (bucrgcrlichc) in 
- kazenske (peinliche). 

Državljanski zakoni so obravnavali podlož- 
nike nasploh in še posebej njihovo imetje, ka- 
zenski pa so se ukvarjali z javnimi hudodelstvi in 
kaznovanjem lc-tch. Tako državljanski kol ka- 
zenski zakoni so se dalje delili na: 
- splošne, obče (allgemeine) in 
- posebne, specialne (besondere). 

Splošni zakoni so se nanašali na vse dedne 

Ocslcrrcichs-Slaat.svcrfassung vereinbart mil ilen zusammen- 
gezogenen bestehenden Gesetzen zum Gebrauche der Staats- 
beamten, Advokaten, Ockononicn. Obrigkeiten. Magistraten; 
Geistlichen, Buerger und liauern; zum Unterrichte fuer 
angehende Gcschacflsmacnncr von Joseph Kropatschck, k.k. 
wirkt Hofkonzipisten, und ocffcntlichcn Professor der 
Gesetzkunde und Krcisamlspraksis bei der k.k. Arciercn= 
Leibgarde gallizischcr Abteilung; I. del; str. 263; Dunaj 1794, 

dežele, posebni pa so bili tisti, katerih veljavnost 
je bila omejena samo na določeno deželo ali 
pokrajino. Nadalje so bili zakoni lahko: 
- napisani (geschriebene) in 
- nenapisani (ungeschriebene). 

Za napisane zakone so veljali tisti, s katerimi 
so se podložniki seznanili preko patentov, okrož- 
nic ipd., med nenapisane zakone pa so spadale 
tiste navade in običaji, ki so bile zakonsko spre- 
jemljive in so se nanašale na preteklo obnašanje 
in dejanja. 

Napisane predpise so delili na: 
- dvorne sklepe (Hofcschlissungcn) 
- priročna pisma (Handbillettc) 
- privilegije (Privilegium) 
- odredbe, cesarske odloke (Reskripte) 
- razglase (Rdiklc) 
- splošne predpise in javne listine (Generalien 

und Patente) 
- odredbe, ukaze (Verordnungen) 
- okrožnice (Zirkularien) 
- poročila, obvestila (Nachrictcn) in 
- pozive, vabila (Ruf).2 

Dvorni sklepi in odloki so nastali na predlog 
dvorne pisarne in v določeni točki tudi pred- 
sedstva inje o njih odločal deželni knez. 

"Ilandbillel" je bilo vladno pismo, ki ga je 
deželni knez poslal v uradni stvari predsedu- 
jočemu šefu urada. 

Dcžclnokncžja odredba, s katero so določeno 
stvar ali osebo izvzcli iz občega prava, sc je 
imenovala privilegij. V danem primeru ne gre za 
strogo zakonski predpis, čeprav je Ic-ta imel 
lastnosti zakona. V privilegijih so bile zajele 
stvarne ali osebne svoboščine; prve so se nana- 
šale na stvar ali zadevo, druge pa na osebo. 
Osebni privilegiji so bili dodeljeni določeni osebi 
in niso bili dedni; njihova veljavnost je trajala do 
smrti osebe ali do takrat, ko sc je spremenila 
lastnost, zaradi katere je bil privilegij dodeljen. 
Stvarni privilegiji so bili povezani z določeno 
stvarjo in jih je užival tisti, ki je stvar posedoval; 
torej so se lahko dedovali. Stvarni privilegij je 
prenehal, ko je prenehala z delovanjem ustanova, 
ki ga je dodelila, ali ko je stvar, ki ji je bil pri- 
vilegij dodeljen, propadla - takoj pa, ko je bilo 
vzpostavljeno prejšnje stanje, so bile obnovljene 
tudi svoboščine. Privilegiji pa so bili lahko ča- 
sovno omejeni že ob samem nastanku in so svojo 
veljavo izgubili v roku, ki ga je določil deželni 
knez v oprostitvenem pismu. 

"Reskript" je bila najvišja odredba (ukaz), ki 

Isto kot zgoraj, str. 2X9,290. 
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se ni i/dajala v imenu določenega urada, ampak 
v imenu deželnega kneza in se je začela z 
njegovim imenom. 

"Edikt" je bila odredba, ki je vsebovala ozi- 
roma izpovedovala predmet strank, zato edikti 
niso imeli zakonodajne, ampak samo sodno ve- 
ljavo. Razglašala so jih sodišča tako, da so jih 
nabila na oglasno desko, na mestna vrata ipd. ali 
objavila v časopisih. Glede na vsebino so se 
razglasi delili na: sklienc (Konvokazionsediktc), 
pozivne (Vorrufungs= Edikte), dražbenc (Feil- 
bietungs= Edikte) in tiralice (Steckbriefe). Edikte 
s<> pisali na vnaprej tiskane formularje, v katere 
SO vnesli podatke o strankah in obravnavanem 
predmetu. * 

Generalije in patenti so bili tisti tiskani za- 
koni, ki so se nanašali na vse dežele ali na posa- 
mezne province. Izdajali so se samo v monar- 
hovem imenu in v več izvodih. 

Odredbe (Verordnungen) so bile pokrajinski 
zakoni, ki so bili razglašeni v imenu deželnega 
urada. Začetna in zaključna formula sta bili 
izpuščeni - tako se je predpis začel: "Verordnung 
des - Guberniums ..."•' 

Okrožnice SO bili predpisi, ki jih je dvorni ali 
deželni urad poslal na vse podrejene oblasti. 
Izraz okrožnica pride od glagola krožiti, kar 
Pomeni, da so morale le odredbe potovati od 
gosposke do gosposke. 

¡'oročila, obvestila so bili natančni opisi na 
novo vpeljanih naprav (zavodov) oziroma pri- 
mernih sprememb določenih stvari. 

Pozivi so se imenovala tista obvestila, ki so 
"líela na koncu dodano: "Sage es einer dem 
andern".5 

Kazglašcvanje predpisov 

Da pa so vsi sprejeti predpisi tudi dosegli svoj 
namen, jih je bilo potrebno razglasiti in seznaniti 
z njimi tiste, zaradi katerih so bili sprejeti - 
posvetne, cerkvene in sodne oblasti 1er podlož- 
nike. 

Državna dvorna pisarna je predpis (zakon) kot 
Patent ali kot dvorni dekret posredovala dcžcl- 
n'm uradom, ki so preko obstoječih okrožnih 
uradov seznanili z njimi gosposke in podložnike. 
Patenti so na deželne urade prišli v predpisanem 
Številu ali samo v enem izvodu in so potrebne 
izvode, ki so se nanašali na določeno deželo, kjer 
SO poleg uradnega uporabljali še deželni jezik, 
natisnili v dveh kolonah - v eni koloni je bil 
nemški tekst, v drugi pa tekst v deželnem jeziku. 

Zakoni so se okrožnim uradom pošiljali preko 
deželne politične oblasti. Prejetim predpisom ni- 
so smeli ničesar dodajali ali jih po svoje raz- 
'agati. V primeru, če česa niso razumeli, so se 
'»orali poučiti še preden je bil predpis razglašen. 

4     '^o kol ¡(gonj, str. 267-274. 
j     Isto km zgoraj, Mr. 292. 

Isto koi zgoraj, Mr. 292. 

Vsak okrožni urad je bil razdeljen na več 
glavnih okrajev in je moral vsako deželno od- 
redbo kopirati najmanj v toliko izvodih, kot je 
bilo okrajev, če že iz dežele ni dobil zadostnega 
števila izvodov (glede na predpis). Za vsak po- 
samezni okraj je moral imeti nastavljen fascikcl 
in poštno knjigo ter torbo, ki so jo zaklenili in s 
tem preprečili izgubo dokumentov. Ključ je po- 
sedoval tudi vsak prejemnik. Tiskani dokumenti 
so morali biti kopirani v toliko izvodih, kot je 
bilo v posameznem okraju prevzemnikov, pisne 
pa je moral vsak prevzemnik zase prepisali. 
Okrožni dragonar je prevzel zaklenjeno torbo in 
dokumente zapečatene z okrožnimi insignijami, 
da bi se preprečila izguba ali zloraba. Dragonarji 
so odnesli pošto samo v osem do deset najbližjih 
uradov, nato pa je ta potovala s slugami na ostale 
dominije in krajevne gosposke po vrstnem redu, 
kol je bilo zabeleženo v poštni knjigi. Ko je 
prejemnik dobil dokument, je moral vpisati v 
posino knjigo podatke o sprejemu; ostale doku- 
mente in poštno knjigo pa je znova zaklenil v 
torbo in poslal naprej. V poštno knjigo so vpi- 
sovali tudi čas odprave in eventualne spremembe 
oziroma, če se je našel ali je manjkal kakšen 
dokument... 

Koje poštna torba skupaj z registrom prispela 
do zadnjega kraja v distriktu, so jo po isti poti 
poslali nazaj. Pri vračanju so lahko upravni 
uradi, magistrati in lare poslali na okrožni urad 
zapečatena poročila in vloge in vse to posebej 
dokumentirali v poštni knjigi. 

Vsak posamezen dominij je moral dcžclno- 
knežje patente in odredbe razglasiti tako, da jih 
je kol okrožnico poslal od občine do občine in 
nanjo sta morala rihtar in dva porotnika potrditi 
pravilen prejem in izvedbo razglasa. 

Odredbe so morali občinski rintani takoj raz- 
glasiti in niso smeli čakati na tiste dni, ko so 
prišli podložniki na obračun svojih obveznosti - 
na ta dan so navadno seznanili podložnike z no- 
vimi dežclnokncžjimi predpisi in osvežili stare. 

Sicer pa je razglašcvanjc potekalo v glavnem 
in večjih mestih tako, da je magistrat deželno 
knežje Odredbe dal nabiti na cerkvena vrata, kjer 
se je lahko vsak seznanil z njimi. V deželnih 
mestih so odredbe razglašali zbranemu meščan- 
stvu ob nedeljah po popoldanski službi božji, in 
sicer ob prisotnosti župnika in župana ter pred 
mestnim fizikom. V vaseh, ki so premogle žup- 
nika, je krajevni rihtar ali šolnik razglasil prejeti 
predpis v občinski sobi v prisotnosti župnika; 
kjer pa dušnega pastirja ni bilo, je moral biti 
prisoten porotnik in po možnosti župnik tisle 
fare, v kalero je spadala vas. Na isli način so 
razglašali odredbe tudi v tistih mestih, ki niso 
bila direktno pod magistratom, ampak pod po- 
sebnim rihtarjem in predstojnikom. 

Po razglasitvi so odredbe tudi v deželnih 
mestih in vaseh nabili na cerkvena vrata. 

Predpisi, ki so bili namenjeni samo advo- 
katom, niso bili tiskani, temveč so jih seznanili z 
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odredbo preko razglasa, ki je bil nabit na 
oglasnem mestu v sodnem poslopju in na pravni 
fakulteti. 

Odredbe, ki so bile namenjene duhovščini, so 
poslali preko deželnega urada neposredno ško- 
fom (*dvorni dekret 17/3-1791 in 11/10-1791); ti 
pa so bili zadolženi, da jih dobesedno, brez ka- 
kega spreminjanja, posredujejo naprej. Vsi samo- 
stanski predstojniki so morali voditi knjigo dc- 
želnokncžjih odredb, vanjo so vpisali vse od- 
redbe in jo pustili v jedilnici, da je bila na raz- 
polago vsakemu redovniku. Predpise so morali 
tudi razglasiti pred konventom in dan razgla- 
šcvanja vpisati v knjigo. Obenem so morali vsa- 
ko leto obnoviti razglaševanje, da bi si predpise 
bolje vtisnili v spomin in dokumentirali tudi to 
dejanje. V primeru pa, ko je deželna oblast ugo- 
tovila kakršnokoli nepravilnost, so morali plačati 
kazen v znesku 1(X) dukatov, ki so bili namenjeni 
revežem. 

Knjigo in register deželnoknežjih odredb so 
vodile tudi vse fare, in sicer je bila namenjena 
prostemu vpogledu in poduku kuratom in kapla- 
nom. Zadolženi so morali skrbeti za točno vo- 
denje in vzdrževanje knjige; kontrolirali so jih 
okrožni nadzorniki ob letnih vizitacijah. 

Vse najvišje odredbe, ki SO se nanašale na 
dušne pastirje, so morali obravnavati in jih pred- 
staviti študirajoči duhovščini pri predavanjih pa- 
storalne teologije.6 

O vseh, v šolskih zadevah, na okrožni urad 
poslanih zakonih in odredbah je moral biti ob- 
veščen okrožni šolski komisar. 

O zdravstvenih odredbah in predpisih, ki so se 
ukvarjale s skrbjo za zdravje ljudi in živali, sta 
morala bili obveščena okrožni fizik in kirurg 
(ranocelnik), ki sta bila dolžna opažene nepra- 
vilnosti takoj pisno sporočiti okrožnemu uradu, v 
nujnih primerih pa ustno poročati. 

V primeru, ko se je predpis nanašal samo na 
medicinsko fakulteto, je morala biti ta z njim 
seznanjena neposredno. 

Na ovire, ki so lahko nastale pri razglaševanju 
odredb in predpisov, je opozorila notranje- 
avstrijska deželna pisarna 29. oktobra 1791; 
manjkalo je lastnih občinskih sob in občinskih 
rihtarjev, ki bi bili pismeni ali znali vsaj brati, 
primanjkovalo  pa je  tudi   učiteljev.   Tako  so 

ponekod razglašali predpise po dopoldanski služ- 
bi božji, drugje pa so si pomagali s pomočjo kje 
v bližini zaposlenih uslužbencev. Z dvornim de- 
kretom 2. decembra 1791 pa so zadolžili okrožne 
urade, da poiščejo za razglaševanje v krajih, kjer 
ni bilo možno dobiti ustreznega razglaševalca, 
nekoga pismenega in ga pošljejo v tisti kraj. V 
nobenem primeru pa deželnoknežjih odredb niso 
smeli razgla.ševati oblastni gospodarski uradi.7 

Zakoni so stopili v veljavo takoj po razgla- 
sitvi, če ni bilo drugače predpisano. 

ZUSAMMENPASSUNG 

VON DER SCHAFFUNG DER GESETZE BIS ZU IHRER 
ANWENDUNG (LANDESGESETZE VOM ENDE DES 
18. JAHRHUNDERTS) 

Der absolutistische Monarch mutile zur Erreichung 
seiner Ziele Mittel vorschreiben bzw. ¡inordnen, zugleich 
aber die entsprechende Art und Weise linden, um den 
zuständigen Behörden und Untertanen seinen Willen 
kundzutun. Seinen Willen und seine Forderungen gab der 
Landcsfürst in Form von Gesetzesvorschriften heraus, über 
den Beamtenapparat sorgte er dagegen dafür, daß die 
Untertanen regelmäßig über ihre Rechte und Pflichten 
informiert wurden. 

SUMMARY 

FROM TUE CREATOR TO TUE USER (PROVINCIAL 
LAWS AT THE END OF THE I8TII CENTURY) 

In order to achieve his goals, the absolute monarch had 
to determine the means by which to achieve them and find 
the means by which he could impose his will upon the 
appropriate authorities and his subjects. '1•• landgraves 
issued their will and requirements through edicts. A system 
of state officials ensured that the monarch's subjects were 
kept informed of their rights and duties on a regular basis. 

Isto kot zgoraj, str. 281-283. Isto kol zgoraj, sir. 2X0. 
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Deželni odbor 
SAŠA SERŠE 

Druga polovica 19. stoletja je čas, ko sta 
¡igrama in tehnična revolucija povzročili zaton 
fevdalizma in razcvet kapitalizma, nastali so no- 
vi družbeni sloji, politične stranke, prebujati seje 
začela nacionalna zavest. Na območju monarhije 
so tem spremembam sledile tudi upravne. 

Za to obdobje je značilno, da se je poleg 
državnega aparata, ki je upravljal dežele v imenu 
dunajske vlade in ministrstev, razvila še tako 
imenovana deželna avtonomija. 

Z reorganizacijo državne uprave, s februar- 
skim patentom -26. februar 1861 - je dobila 
habsburška monarhija tisto upravno strukturo, ki 
se je ohranila tja do konca obstoja monarhije. Z 
omenjenim patentom so bili ukinjeni deželni 
Stanovi, ki so že dolga leta životarili, njihovo 
premoženje in področje dela je prevzel deželni 
zbor in njegov izvršilni organ deželni odbor. Na 
Kranjskem je po letu 1861 predstavljal avtono- 
mijo na deželni ravni Deželni zbor in odbor za 
Kranjsko. 

Organizacijo in delo Deželnega zbora in od- 
bora sta določala Deželni red za vojvodino 
Kranjsko1 in Deželnozborski volilni red za voj- 
vodino Kranjsko.2 Natančneje pa sta urejala po- 
slovanje zbora in odbora Opravilni red deželnega 
zbora vojvodstva Kranjskega3 in Opravilni red 
deželnega odbora.4 

Ohranjeno arhivsko gradivo Deželnega zbora 
¡n odbora, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, 
kaže na izredno visok nivo takratnega pisarni- 
škega poslovanja, hkrati pa je s svojo bogato 
vsebino odsev takratnega družbenopolitičnega in 
gospodarskega življenja na Kranjskem. Je edino 
arhivsko gradivo avtonomnega organa na deželni 
ravni, ki ga hrani nek slovenski arhiv, saj je 
arhivsko gradivo enakih avtonomnih organov 
Štajerske, Goriške in Prckmurja v avstrijskih, 
'talijanskih in madžarskih arhivih, saj so imele 
vsc omenjene dežele, razen Kranjske, svoja dc- 
zclna glavna mesta in z njimi tudi upravna sre- 
dišča zunaj današnje državne meje. 

Deželni red /¡i vojvodino Kranjsko: 
ROB, 1861/20 (26. febniar 1861); 
KGH, 1873/40 in 41 (2. april 1X73); 
LOB, 1908/4 (26. avgusi 1908). 
Deželnozborski volilni rod /a vojvodino Kranjsko: 
LCi». 1898/40(5. november 1898); 
LGB, 1908/15 (26. avgust 1908). 
(>pravilni red deželnega /hora vojvodine Kranjske je bil i/dan 
na podlagi de/clno/borskih sklepov, in sicer 2X. in 29. janu- 
arja 1X63. nalo 3. oklobra IX6X in zadnji 26. avgusla 1908. 
Oba opravilna reda deželnega odbora sla bila i/dana ludi na 
P'Hllagi dežclno/borskili sklepov, in sicer prvi II. in 13. leb- 
marja 1X63 (Obravnave. 2.. 13, in 14. seja) in drugi II. de- 
cembra 1909 (Obravnave. 47). 

Fond Deželnega zbora in odbora za Kranjsko 
je najobsežnejši in najbolje ohranjen fond nekega 
urada deželne avtonomije, obsega 404 knjige in 
2260 tehničnih enot spisovnega gradiva. Skupaj 
je to 280 tekočih metrov gradiva za obdobje 
1861-1918. 

O Deželnem zboru za Kranjsko, deželnih 
financah in premoženju ter pisarniškem poslova- 
nju urada deželnega odbora je bilo že mnogo 
napisanega tako v Kroniki kot v Arhivih.-'' zato 
bo v tem prispevku več o samem deželnem odbo- 
ru, njegovem delovanju, uradih in uradnikih. 

Položaj, področje in način poslovanja dežel- 
nega odbora je določal že omenjeni deželni red, 
natančnejše določbe pa je vsebovalo navodilo za 
poslovanje deželnega odbora, ki je bilo sprejeto z 
dežclnozborskim sklepom 11. februarja 1863. 
Nov poslovnik paje bil sprejet 16. januarja 1908. 
Staro navodilo za poslovanje deželnega odbora 
in nov poslovnik sta se razlikovala le deloma po 
vsebini, predvsem pa po številu poglavij in para- 
grafov.6 

Slaro navodilo je imelo 28 paragrafov in je 
bilo razdeljeno v dve poglavji. 

Nov poslovnik je imel 59 paragrafov inje bil 
razdeljen v tri poglavja. 

Oba sta v svojih paragrafih vsebovala navodi- 
la o sestavi, delovanju in poslovanju odbora, le 
daje bil novi poslovnik obsežnješi in natančnejši 
v svojih navodilih. 

Po vseh treh omenjenih aktih je bil deželni 
odbor upravni in izvršni organ deželnega zbora. 
ki mu je predsedoval deželni glavar. Od tod so 
izhajale tudi njegove naloge in dolžnosti. Sprva 
je odbor štel le štiri člane, po spremembi dežel- 
nega reda leta 1908 pa seje njihovo število pove- 
čalo na pel članov.7 Vsi deželni odborniki so 
stanovali v Ljubljani in so iz deželnih sredstev 
prejemali letno odškodnino, ki jo je določil de- 

5 Jelka Melik. Kranjske deželne finance. Kronika 21/1973. Mr. 
160-165; Deželno glavarstvo in deželni odborniki na Kranj- 
skem 1X61-1918, Zgodovinski časopis 2X/1974, sir. X5-93; 
.Skladi kranjskega deželnega premoŽenja, Kronika 24/1976. 
sir. 165-171. 
S. S.. Deželni zbor in odbor za Kranjsko, Arhivi XI/I-2. Lju- 
bljana I9XX. sir 67-70; Gradivo Kranjskega deželnega odbora 
in lelo I9IX, Arhivi XIII/I-2. Ljubljana 1990. sir. 95-100; De- 
želni /bor in odbor za Kranjsko. Arhivi XVI/I-2, Ljubljana 
1993. sir. 124-127. 

'' Jelka Melik. Kazensko sodstvo na Slovenskem 1919-1929, 
Ljubljana 1994, sir. 14: "Da bi se i/ognili nepotrebni /medi, 
smo obdržali ludi oba iz•a /a dele zakonov: arlikle in para- 
grafe, saj so se sprva artikli slovenili kol členi, kasneje pa SO se 
lako prevajali paragrafi " 

7      V Ç 11 deželnega reda in V § I poslovnika. 
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želni zbor.8 

Delokrog odbora je natančneje obravnaval 
Poslovnik v posebnem drugem poglavju. Kot 
organ deželnega zbora je bil odbor dolžan va- 
rovali ustavne pravice in celovitost dežele, skrb- 
no upravljali in branili deželno imovino, sklade 
in zavode, ki so mu bili izročeni v varstvo. Vodil 
in nadziral je uradnike, oficíale, sluge in druge 
uslužbence, ki so mu bili podrejeni.10 Deželni 
odbor je bil zboru odgovoren za vse naloge, ki 
mu jih je ta zaupal." 

Deželni odbor je imel natančen pregled nad 
vso deželno imovino, zaradi preglednosti lc-lc je 
sestavljal in vodil inventarje. Vzdrževal je vsa 
deželna poslopja, jih po potrebi dajal v najem in 
jih protipožarno zavaroval.12 

Nadzoroval je blagajniško poslovanje in skr- 
bel za blagajniško gotovino ter ostanke, ki jih je 
nalagal in varoval. V njegov delokrog je spadalo 
ludi deželno knjigovodstvo. 

Vsako leto je odbor podal računsko poročilo o 
gospodarjenju z deželnim imetjem, z depoziti in 
posameznimi skladi, ker mu je bilo zaupano gos- 
podarjenje z deželnim imeljem, skladi in zavo- 
di. Pri gospodarjenju z deželnim premoženjem je 
bil odbor vezan na proračun, ki gaje potrdil zbor 
na svojih vsakoletnih sejah, hkrati pa je bil 
deželni odbor pooblaščen, da je v nujnih pri- 
merih lahko porabil I(XX) gid. (kasneje 2(XX) K), 
vendar je moral dobiti potrditev deželnega zbora 
na naslednjem zasedanju. Z novim poslovnikom 
je lahko deželni odbor na lastno odgovornost 
prekoračil proračun, vendar je moral kljub vsemu 
dobiti odobritev zbora na naslednji seji. Vsi 
računski zaključki13 in proračuni14 deželnih skla- 
dov in zavodov so morali biti predloženi dežel- 
nemu zboru pred pričelkom dcžclnozborskcga 
zasedanja. .S lem so poskrbeli, da so bili podatki 
o gospodarjenju pravočasno pripravljeni za zase- 
danje zbora. 

Le pri gospodarjenju s skladom zemljiške od- 
veze in s skladi ostalih deželnih zavodov je bil 
odbor vezan na veljavne (starejše) zakone.1"' 

Deželni odbor je prevzel skrb tudi za nekda- 
nja zastopstva stanov in stanovskega odbora, ki 
niso prešla v roke drugih organov ali so prene- 
hala  delovali,  zaradi   družbenopolitičnih   spre- 

jj      V § 1S deželnega reda in v § 6 poslovnika 
V §§ X J<> 32 Opravilnega rcila jo obravnavan delokrog od- 
bora. Navodila so področje delovanja odbora obravnavala v 
prvem poglavju v § I do 17; 
§§ X. 9 in 10 Opravilnega reda uslrc/ajo po vsebini $§ 27, 13. 
2X. 20, 29 Deželnega reda. 

10 

12 

13 

V K. $ in 9. S poslovnika. 
V 26. § deželnega reda in v 9. § poslovnika. 
V 10.. II., 12. § poslovnika. 
Računski zaključki so morali biti narejeni /a preteklo leto do 
meseca marca - poslovnik § 12. 
Proračun je moral bili pripravljen najkasneje do oktobra peri- 
odičnega leta - poslovnik § 12. 
§§ 13. 14, 15 Opravilnega reda ustrezajo §5 .40, 31 in 26 de- 
želnega reda. 

memb.16 

Odbor je pripravljal vse, kar je bilo potrebno, 
za seje deželnega zbora, hkrati je skrbel, opremil 
in vzdrževal prostore, in sicer za seje zbora in za 
podrejene urade.17 

O deželnih stvareh je poročal zboru in je bil 
hkrati upravičen dajati predloge in nasvete za 
deželne zakone,lx saj je zastopal deželo v vseh 
pravnih stvareh.1'' Kadar seje potegoval za prav- 
ne zadeve dežele, je lahko najel pravnega izve- 
denca. Na podlagi posebnih zakonskih določb je 
skrbel tudi za vse občinske, stavbne, cestne in 
druge zadeve.20 

Deželni odbor je reševal zadeve na skupnih 
posvetovanjih. V starem navodilu ni bilo dolo- 
čitve o številu sej deželnega odbora, ki jih je 
navadno določal deželni glavar.21 Nov poslovnik 
je uvedel obvezno sklicevanje sej enkrat na 
teden. V nujnih primerih je zadeve rešil odbor z 
okrožnico, ne da bi sklical sejo. Manj važne za- 
deve je opravil kar brez posebnega posvetovanja 
inje kasneje poročal na seji. 

Referenti so morali pravočasno pripraviti spi- 
se (z zaznamki) za sejo in jih predati pred- 
sedniku. Poročila, ki so bila nujna, so lahko pri- 
pravili tudi neposredno pred ali med sejo. Ob- 
širna poročila in predlogi o važnih stvareh so 
morala biti oddana deželnemu glavarju in osta- 
lim odbornikom pred sejo. 

Da bi bil sklep veljaven, je bila nujna prisot- 
nost vsaj treh odbornikov poleg predsednika. 
Odločala je absolutna večina glasov. Ob enako 
razdeljenih glasovih je odločal glas predsednika. 
Cc nobeno od mnenj ni doseglo absolutne večine 
glasov, je bil predmet posvetovanja odložen in 
prepuščen v razsodbo deželnemu zboru. 22 

Deželni glavar je imel pravico in dolžnost 
ustaviti izvajanje sklepa, ki ni bil v skladu z ob- 
stoječimi zakoni, in ga predati v presojo de- 
želnemu predsedniku." 

Ob vsakem posvetovanju so pisali poseben 
zapisnik z bistvenimi točkami, mnenji posamez- 
nih volilecv in končnimi sklepi. Sejne zapisnike 
so hranili v arhivu in so bili na voljo vsakemu 
odborniku deželnega zbora.24 

Vsak poročevalec in votant je bil za svoje po- 
ročilo in svoj oddani glas odgovoren deželnemu 
zboru osebno. Zaradi splošne koristi in obve- 
ščenosti je moral deželni odbor skrbeti za pri- 
merno razglašanje sklepov. Odbornik je moral 
odstopiti pri posvetovanju, kjer so obravnavali 

15 

V 29 § deželnega reda in V 21. § poslovnika. 
V 30, u deželnega reda in v 2X. § poslovnika, 

i x V 25. § deželnega reda, v poslovniku od $$ 33 do 51, kjer so 
določene tudi kompctcncc deželnega glavarja. 
V 28. § deželnega reda in v IX. § poslovnika. 

20 V 19. u poslovnika. 
21 Poslovnik 38. S. 
22 S§ 18, 19 in 20 navodila in po • 42 deželnega reda. 

I'D 42 § deželnega reda in po 42. § in 43. S poslovnika. 
V 23. § navodila in ludi v 45. (j poslovnika, vendar z. dodat- 
kom, da zapisnik vodi uradnik, ki ga je določil glavar. 
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neposredno koristi njegovih sorodnikov do če- 
trtega kolena. Nov poslovnik je bil bolj pri- 
lagojen razmeram, zato odbornik ni smel sode- 
lovati pri posvetovanju, ko so obravnavali sorod- 
stvo do drugega kolena.25 

Funkcijska ali poslovna doba deželnega od- 
bora in odbornikov se je ujemala z volilno dobo 
de/clncga /bora, le da je bila podaljšana za to- 
liko časa, da je novoizvoljeni deželni zbor izvolil 
nove odbornike. Tisti odbornik, ki je izstopil iz 
deželnega zbora, je izstopil tudi iz odbora.26 

Odborniki so imeli pravieo do dopusta, in 
Sicer je navodilo dovoljevalo le štirinajstdnevni 
dopust, medtem ko je novi poslovnik dovoljeval 
enomesečni dopust.27 

Deželni odbornik je moral svojo odsotnost 
pravočasno sporočiti deželni pisarni, ta je sporo- 
čila deželnemu glavarju.2X Tako so lahko pravo- 
časno uredili poslovanje, da ni prišlo do zastojev. 
V času odsotnosti so odbornike nadomeščali na- 
mestniki. 

Za lažje opravljanje nalog, ki so bile zaupane 
odboru, so bili pri odboru uradi, ki so bili ne- 
posredno podrejeni deželnemu glavarju. 

Skozi čas se je delokrog deželnega odbora 
S|ril in z njim pripadajoči uradi. Ti so bili: pi- 
sarna - tajništvo, pomožna pisarna, deželno raču- 
novodstvo, deželna blagajna, deželni stavbni 
Urad, prisilna delavnica, deželni dobrodelni ura- 
di, deželni muzej. 

Uradi so bili načelno urejeni po veljavnih do- 
ločbah, ki so veljale tudi za podobne državne 
urade. 

Za boljše delovanje svojih uradov je odbor 
Pripravil dve navodili. Prvo je bilo Navodilo za 
Poslovanje deželnih uradov "(11. februar 1863), 
dfUga pa je bila Službena pragmatika za urad- 
"'ke, pisarniške oficíale in sluge deželnega od- 
bora in zavodov, ki so v neposredni deželni upra- 
V| iz leta 1908. 

Nova službena pragmatika se je od starega 
navodila za deželne uradnike - uslužbence razli- 
kovala glede vsebine in oblike. 

Navodilo (1863) je imelo 68 paragrafov, raz- 
porejenih v dve poglavji. Prvo poglavje je obse- 
galo sedem oddelkov od (I. do 31. paragrafa), 
dnigo poglavje pa šest oddelkov (od 32. do 68. 
Paragrafa). 

Nova pragmatika je bila razdeljena na 7 
P°glavij z 80 paragrafi: 

• oddelek: splošne določbe s paragrafi od 1 do 3 
"• oddelek: nameščanje v deželni službi s para- 

grafi od 4 do 23 
•- oddelek: službene dolžnosti s paragrafi od 24 

do 44 
v- oddelek: službene pravice s paragrafi od 45 

25 

26 

27 

28 

do 54 
V. oddelek: disciplinarni predpisi - kazni s para- 

grafi od 55 do 72 
VI. oddelek: o prenehanju službenega razmerja s 

paragrafi od 72 do 80 
Pragmatika je obsegala določbe o nameščanju 

deželnih uradnikov, pisarniških oficialov, slug: 
določala o njihovih službenih dolžnostih in pra- 
vicah, disciplinskih postopkih in prenehanju 
službenega razmerja.2'' Ta pragmatika ni veljala 
za dninarje in za osebe, ki so bile najete za 
opravljanje začasnih del. 

Vsi deželni uradniki uslužbenci so bili pod- 
rejeni deželnemu odboru.30 Ti so morali v uradu 
in zunaj njega opustili vse, kar bi utegnilo zmanj- 
šati zaupanje v njihovo uradovanjc ali spošto- 
vanje njihovega stanu.11 Med seboj so morali 
uradniki občevati razumno in potrpežljivo. S 
strankami so morali biti vljudni in dostojni. De- 
želni uslužbenec ni smel niti posredno niti 
neposredno sprejemali daril. Uradniki so se stro- 
go držali uradnih ur, v primeru navala strank so 
morali uradovati preko uradnih ur.32 

Deželni odbor je izpraznjena delovna mesta 
deželnih uradov in zavodov na podlagi javnega 
in internega razpisa objavil v javnih občilih.11 

Prosilec, ki se je na razpis prijavil, je moral 
oddati prošnjo z dokazili, da izpolnjuje vse po- 
goje razpisa.14 Imeti je moral vsaj 18 let in ne 
več kol 40.35 Sprva ni bilo natančnih navodil, 
kakšno izobrazbo naj bi imeli prosilci, vendar je 
bilo že V pragmaliki natančno določeno, kakšno 
izobrazbo mora imeti prosilec. Koneeptni urad- 
nik je moral imeli končano pravno in državno- 
znanslvcno fakulteto z. dobrim uspehom, narejen 
teoretični državni izpit in izpit za politično 
poslovanje ali sodni izpit. Odvetniški izpit je 
nadomeščal praktični izpil. 

Koneeptni uradniki, ki so delali kot finančni 
uradniki, so morali poleg navedenih teoretičnih 
izpitov narediti še finančni izpit, ki so ga oprav- 
ljali tudi državni finančni uradniki. 

Za praktikanta je zadostovalo, da je končal 
pravne študije in prestal vse 3 državne izpite. 

Mesto deželnga inženirja so lahko podelili le 
tistemu, ki je končal tehnične študije. Izpolnje- 
vati je moral enake pogoje, kot so bili potrebni 

29 

30 

32 
33 

H 24, 25 in 26 navcxlil  imajo enako vsebino kol 44.   § 
poslovnika. 
P° § 14 deželnega reda. § 4 poslovnika 
pO S 15 deželnega reda, ü 7 poslovnika 
S 49 poslovnika. 

34 

35 

Pragmatika I. $ 
Pragmatika 24. §. 
Pragmatika 12. S. 
Poslovnik od 27. § do 33. §. 
Poslovnik 23. §. 
Pragmatika 12. §. Za pridobitev deželne službo sprva v navo- 
dilih ni bilo konkretnih določil O razpisanih pogojih glede de- 

lovnih mesi. Pragmatika je vsebovala določbo o javnem sploš- 
nem natečaju. Kasnejša določila, ki so jih sprejeli na osmi seji 
deželnega /bora (16 januarja 1908), pa so dovoljevala ludi in- 

lerni ra/pis delovnega mesta 
Pogoji, ki jih je moral prosilec izpolnjevali, so bili navedeni v 

pragmaliki v paragrafih 4 in 7. 
Pragmatika 4. I}. Kasneje, v času slarc Jugoslavije, seje zaradi 

daljše življenjske dobe la meja dvignila na 60 lei. 
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za enako mesto v državni stavbni službi. Za po- 
delitev nižjega mesta v pisarni je zadostovalo 
dokazilo, da je prosilec z dobrim uspehom kon- 
čal vsaj nižjo gimnazijo ali realko. 

V pisarniški službi je moral prosilec imeti 
končano srednjo šolo. Za druga mesta v deželnih 
zavodih je moral imeti prosilec dokazilo o popol- 
ni strokovni usposobljenosti za določeno delovno 
mesto. Za mesto pisarniškega oficiala je moral 
imeti vsaj tri- letne primerne delovne izkušnje. 
Za mesto sluge je bilo zahtevano znanje branja 
in pisanja in dopolnjeno 25. leto starosti ter 
dveletno prakso.3" 

Za podelitev uradniškega mesta pri račun- 
skem uradu je bilo treba dokazati, daje prosilec 
končal z dobrim uspehom višjo gimnazijo ali 
realko ali kak drug enakovredni zavod in daje z. 
dobrim uspehom opravil izpit iz računstva. Pri 
deželnem knjigovodstvu - računovodstvu, bla- 
gajni in dobrodelnih zavodih so zahtevali zre- 
lostni izpit iz državnega računovodstva. Deželni 
blagajnik je moral položiti kavcijo, ustrezno 
enoletni plači v papirjih javnega dolga. Kavcijo 
je dobil ob koncu leta povrnjeno, povrnjeno je 
dobil tudi v primeru prekinitve delovnega raz- 
merja. 

Seveda pa so listi, ki so ustrezali gornjim 
pogojem, morali obvladali nemški jezik, imeli 
avstrijsko državljanstvo, zaželeno je bilo tudi 
znanje deželnih jezikov, fizična sposobnost in 
neoporečnost." Nezaželeni so bili tisti, ki so 
zagrešili kako kaznivo dejanje in listi, ki so imeli 
sorodstvene vezi med uslužbenci do tretjega 
kolena.38 

Deželni odbor je nakazoval plače''' in ostale 
sistemizirane prejemke deželnim uradnikom, ofi- 
cialom in slugam. Določal je tudi nagrade za 
izvedence in za pomožno osebje, če deželni zbor 
ni kako drugače sklenil.40 

Prosilec, ki je dobil delovno mesto, je ob 
svoji prvi namestitvi in tudi ob vsakem povišanju 
ali premestitvi dobil dekret, s katerim mu je bilo 
dodeljeno delovno mesto in z njim povezani do- 
hodki." Mesečne plače so deželni uradniki do- 

36 Pragmatika 7. §. 
37 Pragmatika 4. 8. 
3X  Pragmatika 5., 6. §. 
• Pragmatika 11.8 Natančnejše določbe o personalnem in pla- 

čilnem Statusu deželnih uradnikov, oflCialoV in slug in O nji- 
hovem pomikanju na višje plačilne slopnjc je vseboval sklep o 
reorganizaciji deželnih uradov deželnega zbora ž dne 16. janu- 
arja 1909. 
Pri vstopu V deželno službo je moral vsak nameščene priseči 
svojo zvestobo in pokorščino Aspiranti in praktikanti so pri- 
segli šele po uspešno opravljeni enoletni poskusni dobi - prag- 
matika IK. 8. Uslužbencu, ki je enkarat prisegel, ob napredo- 
vanju ni bilo Ireba znova priseči, le opomne se ga na že dano. 
To prisego zavezanec ludi podpiše s pripombo, da je seznanjen 
s službeno pragmaliko - pragmatika 21). 8 Oh prisegi se sc- 
slavi ludi zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni, 

bivali vnaprej. Letne doklade pa so dobivali 31. 
januarja, 30. aprila, 31. julija in 31. oktobra.42 

Deželni uslužbenci so že v letih 1863, 1865 in 
1868 v deželnem zboru ugotovili, da imajo urad- 
niki in služitclji v deželni službi slabe plače. 
Sklenili so, da bo deželni odbor z. dodelitvijo 
remuneraci^ in pomoči izboljšal plače. Finančni 
odsek je v letu 1871 predlagal, da bi rcmimc- 
racijc ukinili in raje povečali plače. V ta namen 
SO predlagali petletnice, ki naj bi nadomestile 
remuneracije in naredile konec prošnjam in ne- 
skončnim tožbam zaradi prenizkih plač, saj so 
bili deželni uradniki prav zaradi njih in zvišanih 
cen v slabem gmotnem stanju. 

Deželni uradniki so si ves čas monarhije že- 
leli in seveda tudi pričakovali izenačenje plač z. 
državnimi uradniki, vendar se ni prav nič spre- 
menilo. Do višjih plač bi bili upravičeni, saj so 
imeli enake kvalifikacije in sposobnosti kol dr- 
žavni uradniki, bili pa so bolj obremenjeni, saj so 
bili poleg vsakdanjih administrativnih opravil 
vsako leto dodatno obremenjeni s pripravami na 
zasedanja deželnega zbora. 

Poleg redne plače je imel vsak uslužbenec z 
nastopom službe pravico do naturalnega stano- 
vanja. Deželni uslužbenci, ki so uživali natural- 
no stanovanje, so dobivali le polovico doklad.43 

Za strokovna in upravna potovanja so deželni 
uradniki na podlagi plačilnih razredov dobivali 
povrnjene tudi potne stroške, in sicer: I. plačilni 
razred 20 K, II. - 18 K, III. - 16 K, IV. - 14 K, V. 
- 12 K, VI. - K) K, VII. - 8 K, VIII. - 6 K. 

Pri potovanjih čez. deželno mejo so zaračunali 
potne stroške dvojno." 

Tako kot plače in polni stroški je bila ludi 
dolžina dopusta, ki gaje vsak deželni uslužbenec 
imel pravico izrabiti v času od I. maja do 30. 
septembra, določena na podlagi plačilnih razre- 
dov, in sicer: I. - II. 6 tednov, III. - IV. 5 tednov, 
V. - VI. 4 tedne, VII. 3 tedne in VIII. razred le 2 
tedna. 

Deželni odbor je lahko dovolil uslužbencem 
ludi daljše dopuste. 

Seznam dopustov so vodili predstojniki ura- 
dov. Seznam dopustov je predložil deželnemu 
glavarju ravnatelj deželnega urada. Dopuste paje 
odobril deželni glavar. 45 

Koje deželni uradnik zaključil svoje delovno 
razmerje je deželni odbor na podlagi njegove 
prošnje odločil o njegovi začasni ali stalni upo- 
kojitvi. 

Deželni uradniki, njihove vdove in sirote so 
imeli pravico do pokojnine oziroma preskrbnine 
v smislu veljavnega pokojninskega pravilnika.46 
Deželni odbor je po poslovniku nakazoval svo- 
jim  prejšnjim  uradnikom  pokojnine,  provizije. 

411 Poslovnik 25. 8. 
41   Pragmatika 17. 8- 

42 Pragmatika 47. 8. 
43 Pragmatika 4X. •. 
44 Pragmatika 51. §. 
45 Pragmatika 8 52. 

Poslovnik 25. 8 in pragmatika 54. 8 o pokojnini. 
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začasne pokojnine in alimenlacijske pristojbine. 
Vdovam in sirotam pa je dodeljeval posmrtno 
četrt, pokojninske, provizijske prejemke in 
v/gojnino. Glede pokojnin in ravnanja z njimi je 
prinesel natančnejša določila pokojninski pravil- 
nik, ki gaje potrdil deželni zbor.47 

Posebno poglavje v pragmatiki je namenjeno 
disciplinskim predpisom, ki so obravnavani v pa- 
ragrafih od 55 do 71. 

Deželni odbor je vodil tudi disciplinske pre- 
iskave.11* Uradnike, oficíale in sluge, ki so kršili 
službene dolžnosti, so doletele kazni ali dis- 
ciplinske ka/.ni. 

Kazni sta bili opomin in graja. Opomin je bil 
izrečen ustno in proti njemu je bila možna pri- 
tožba. Graja je bila pisna. Prizadetemu usluž- 
bencu je bila dana možnost, da se opraviči, pre- 
den mu je bila izročena. 

Disciplinske ka/.ni so bile hujše. Ukoru so 
navadno sledile disciplinske kazni, kot so one- 
mogočeno napredovanje, začasna ali stalna upo- 
kojitev in v najslabšem primeru odpust iz službe. 

Pri odmeri disciplinske kazni so upoštevali 
velikost krivde, prekrška in nastale škode. Lahko 
S(> jo izrekli le na podlagi disciplinskega po- 
stopka. Postopek se je začel s preiskavo, ki je 
morala biti opravljena svojemu namenu primer- 
no. Obdolženca je bilo treba o vseh ovadbah in 
dokazih popolnoma natančno obvestiti in zasli- 
šali. Dovolili so mu, da se je zagovarjal. Proti 
disciplinski razsodbi deželnega odbora je bila 
možna pritožba na deželni zbor. Vsako disci- 
plinsko kazen so vpisali v stanovski izkaz usluž- 
benca. Po preteku 3 let seje na prošnjo uradnika 
lahko zbrisala, če se je ta v tem času primerno 
obnašal.49 

Zadnji oddelek pragamtike pa je namenjen 
Prenehanju delovnega razmerja. Službeno raz- 
merje - delovno razmerje je prenehalo, ko sc je 
"radnik začasno ali stalno upokojil ali je podal 
prošnjo za odpoved, prav tako je delovno raz- 
merje prenehalo v primeru smrti. Najbolj ne- 
ugodno prenehanje delovnega razmerja paje bilo 
v primeru, če je bil uradnik zaradi izrečene 
disciplinske kazni odpuščen i/, službe brez ka- 
kršnih koli sredstev.50 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER LANDESAUSSCHUSS 

Der Beitrag setzt sich mit der Zeil der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts auseinander, als durch die Re- 
organisation der Staatsverwaltung, durch das Februarpatenl 
vom 26. Februar 1861 die Habsburger Monarchie jene 
Verwaltungsstruktur erhielt, die bis zum Untergang der 
Monarchie erhalten blieb. Mit dem erwähnten Patent 
wurden die Landstände aufgelöst, ihr Vermögen und ihr 
Tätigkeitsbereich wurden aber vom Landtag und seinem 
Vollzugsorgan, dem Landesausschuß, übernommen. Das 
erhaltene Archivgui des Landesausschusses und seiner 
Ämter zeigt ein hohes Niveau der damaligen Amtsführung, 
was eindeutig Zeugnis ablegt von Beflissenheit und guter 
Bildung der Beamten, aber auch von den auf der Vorlage 
der Landesordnungen gut vorbereiteten Anweisungen zur 
Amts- und Geschäftsführung. 

SUMMARY 

THF. PROVINCIAL COMMUTEE 

The article deals with the second half of the 19th 
century when the Hapsburg monarchy reorganised its 
administration by means of (he so-called February Patent, 
issued on February 26. 1861. through which it established 
Ihc administrative structure which remained unchanged until 
the fall of ihc monarchy. The February Patent of 1861 
abolished Ihc provincial diets, and Ihcir property and 
activities were taken over by Ihc Provincial Council and ils 
executive body, the Provincial Committee. The preserved 
materials of the Provincial Committee and its offices reveal 
a high level of administration. This high level of efficiency 
can be ascribed lo diligent and well-educated clerks, and 
well-thoUght-OUt instructions for office administration and 
working conditions based on provincial laws. 

47 
4X  1'oslovnik 24. in 25. §. 
4y  Poslovnik 24. §. 
50 F>raen»aUka §S 55,56 in 57. 

Pragmatika §S 72.75.77.79. 
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Okrožno sodišče v Mariboru in Koroška pod jugoslovansko 
upravo pred plebiscitom leta 1920 
EMICA OGRIZEK 

I. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU IN 
SODNA UPRAVA NA KOROŠKEM PO 1. 
SVETOVNI VOJNI DO PLEBISCITA 

1.1. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU DO 
KONCA 1. SVETOVNE VOJNE 

Po nastanku nove sodne organizacije v habs- 
burški monarhiji leta 1849 je Maribor imel samo 
okrajno sodišče, sedež okrožnega sodišča je 
dobilo Celje. Med letoma 1874 in 1898 je imel 
Maribor okrajni sodišči Maribor-dcsni breg in 
Maribor-lcvi breg, na katera sc je razdelilo 
prejšnje okrajno sodišče.1 Mariborska mestna ob- 
čina si je za sedež okrožnega sodišča prizadevala 
od 70. let 19. stoletja, prispevati je bila pri- 
pravljena del finančnih sredstev in zemljišče za 
sodno stavbo. Po pogajanjih s državnim erarjem 
je to tudi storila.2 

Okrožno sodišče je začelo poslovati 1. janu- 
arja 1898 na podlagi ukaza pravosodnega mini- 
strstva na Dunaju z dne 5. 6. 1897.-* Njegov 
delokrog je takrat obsegal sodne okraje Marcn- 
berg. Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Ljutomer, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Gornja Radgo- 
na in Maribor, kjer sta se sodna okraja Maribor- 
lcvi breg in desni breg ponovno združila. Kot 
večina drugih okrožnih sodišč je tudi mariborsko 
prevzelo funkcije trgovskega sodišča, medlem ko 
je pristojnosti rudarskega sodišča obdržalo 
Okrožno sodišče v Celju. Okrožno sodišče v 
Mariboru je prevzelo tudi vodenje zemljiške 
knjige za terilorij mestne občine Maribor.4 

1.2. KOROŠKA SODIŠČA NA SLOVENSKEM 
ETNIČNEM PROSTORU 

Koroška je sicer imela do leta 1849 sedež 
apelacijskega sodišča za notranjc-avsrijske de- 
žele v Celovcu, po sodni reformi pa je njegovo 
mesto prevzelo Višje deželno sodišče v Gradcu 
in ga obdržalo do padca monarhije. Celovec je 
po lclu 1849 sedež deželnega sodišča, obdržal pa 
je še sodstvo v rudarskih zadevah tudi za druge 
dežele. Sodni okraji, ki so tudi po avstrijskih 
šleljih prebivalstva in kljub upoštevanju obče- 
valnega jezika in hudi germanizaciji še poseljeni 

Ulca/. pravosodnega ministrstva / dne 16. 4.  1X74, R. g. b. 
XI/1X74. 
Mariborski   koledar.   Nabavljalna   zadruga   državnih   usluž- 
bencev v Mariboru. Maribor, 1931. 

3    R. g. b. LXIII/1897. 
Fond Okrožno sodišče Maribor, popis tehničnih enol. 

S Slovenci pred 1. svetovno vojno, so bili: Šmo- 
hor, Celovec, Borovljc, Podklošler, Rožek, Tr- 
biž, Beljak, Plibcrk, Dobrla vas, Vclikovec, Že- 
lezna Kapla, Št. Pavel v Labolski dolini.5 Pod 
oblasl Narodne vlade SMS v Ljubljani so prišla le 
okrajna sodišča, v katerih je sodil sodnik posa- 
meznik, imela so nasploh majhno število usluž- 
bencev. Vodja sodišča je bil lahko tudi edini 
sodnik, na primer v Železni Kapli in Rožeku.6 

1.3. ORGANIZACIJA PRAVOSODJA V SLO- 
VENIJI PO PREVRATU 

Narodna vlada SMS v Ljubljani je novembra 
1918 izdala Naredbo o prehodni upravi na 
ozemlju, ki je pod njeno pristojnostjo. Pover- 
jeništvo za pravosodje je dobilo pristojnosti biv- 
šega justičnega ministrstva na Dunaju, ustanov- 
ljeno je bilo Višje deželno sodišče v Ljubljani 
kot najvišja instanca, primerljivo z dunajskim 
vrhovnim oziroma kasacijskim sodiščem.7 Ta 
položaj je obdržalo do nastanka Stola sedmorice 
- oddelka • v Zagrebu novembra 1919.x Šesta 
naredba Narodne vlade za Slovenijo je predpisala 
sojenje v imenu zakona namesto v imenu nje- 
govega veličanstva cesarja.9 Višje deželno so- 
dišče je bilo tudi disciplinsko sodišče za sodne 
svetnike in druge sodnike sodišč, neposredno 
podrejenih njemu, poleg tega pa še pritožbena 
instanca za pritožbe zoper odločbe disciplinskega 
senata odvetniške zbornice.10 V veljavi je ostala 
avstrijska kazenska in civilna zakonodaja," ki so 
jo zelo počasi nadomeščali z uredbami vlade in 
srbskimi zakoni, razširjenimi na celotno jugoslo- 
vansko ozemlje. Tako je ministrski svet Kralje- 
vine SHS 25. februarja sklenil, da se razširi IX. 
in X. poglavje srbskega kazenskega zakonika. 
Poglavji sankcionirata hudodelstva in pregreške 
zoper domovino,  vladarja in ustavo (IX.) 1er 

5 Special Oris- Rcpertoriuni vom Kärnten. Wien 1894 in 1914, 
po štetjih v letih 1890 in 1910. 
Konkretal Status der gerichllisch.cn und slaatsanwalt-schaft- 
lischcn Personales des Oberlandes Cicrichtsprcngcls Cira/ fur 
Jahr 1914, Graz, Verlag des k. k. Obcrlandcsgcricht-Prc- 
/idiums, 1914. 

7 Uradni list Narodne vlade SMS v Ljubljani, št. II, 21. II. 
1918. 

X      Uradni list Deželne vlade /a Slovenijo št.  177, 2X.  11. 1919, 
Sergij Vilfan. Pravna Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1961. 
Uradni list Narodne vlade SUS /a Slovenijo, št. I, I9IX. 
Uradni list Narodne vlade SUS /a Slovenijo. XXXIV, H). I. 
1919. 
Jelka Melik, Ka/.cnsko sodstvo na .Slovenskem  1919-1929. 
Ljubljana. 1994. 

KI 
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zoper zakon, oblastvo in javni red (X.).12 Za 
izvršitev lega ukaza je Ministrstvo pravde 27. 5. 
1919 izdalo posebno naredbo, s katero so med 
drugim uskladili tudi pojme, npr. robija - težka 
ječa, denarne kazni pa so naša sodišča še naprej 
določala v kronah. Sicer pa tako vlada kot pover- 
jcništvo za pravosodje svoje uredbe in sklepe 
Utemeljujeta v avstrijskih zakonih in cesarskih 
ukazih. 

Prevratu je sledila tudi precejšnja menjava in 
selitev državnih uslužbencev, tudi v pravosodju. 
Menjave in odstavitve predstojnikov sodišč in 
sodnikov pa so bile po slovenskih pokrajinah 
različno temeljite, pač glede na prejšnje narod- 
nostne razmere. Narodna vlada SHS se je pri 
vprašanju ohranitve ali odslovitvc sodnih usluž- 
bencev sprva ravnala predvsem po izjavi usluž- 
benca, da je pripravljen služiti Državi SHS. 
Praviloma so tako pripravljenost izražali Slovcn- 
ei, medtem pa so neposredno po razpadu Avstro- 
Ogrskc nemški sodni uslužbenci izvajali prisego 
Nemški Avstriji.11 Na Koroškem je bilo še slab- 
še. Primer je Velikovec, ko po zasedbi mesla in 
Po prihodu slovenskih sodnikov ni bil pripravljen 
na sodišču delali noben prejšnji uslužbence.1"1 

Gotovo je nemške uslužbence prizadelo neznanje 
slovenskega jezika, saj je po predpisih nove dr- 
žave dovoljeno uporabljati nemški jezik le stran- 
oj, poslovanje pa mora biti v slovenščini, sloven- 
ščino mora uporabljati tudi strankin zastopnik, 
Četudi sla morda oba Nemca, vloge morajo biti 
ludi v slovenščini oziroma v drugem jugoslo- 
vanskem jeziku.Is 

Večje spremembe je zaradi prejšnje nemške 
usmerjenosti vodstva sodišča doživelo ludi mari- 
borsko okrožno sodišče, mariborski Slovenci so 
83 imeli za oporo nemštva, zlasti vodjo sodišča 
Franca Hočevarja pl. Kondclhcima. Neposredno 
Po Maistrovem prevratu je odredil, da se sodišče 
ravna po jezikovnih uredbah ministra Aloisa Pra- 
zaka, a sedaj je bilo za zadovoljitev slovenskih 
zahtev u> jirepoz.no. Poleg tega je Narodni svel za 
spodnjo Štajersko izvedel, da so vsi nemški sod- 
¡Mlfj na tajnem shodu prisegli Nemški Avstriji. 
tako je bila menjava vodstva sodišča le še vpra- 
šanje časa. Dne 28. novemba, po uspešni raz- 
x-rSf'lv' Schuf/.wchra in po zahvalni maši v fran- 
čiškanski cerkvi, je zastopstvo Narodnega sveta z. 
Maisn-om zahtevalo od Hočevarja, da preda 
sodišče Tomažu Cajnkarju. Hočevar se je uklo- 
•ti Tomaž Cajnkar je postal začasni vodja 
^krožnega s°diS5a Maribor. Podobno pot so 
Ubrali tudi pri Državnem pravdništvu v Maribo- 
ru- '  Skupaj  je  bilo   v  Sloveniji   po   prevratu 

l3   Uradni lisi Deželne vlade za Slovenijo, I. 7. 1919. 
••••• Slavic. Državni prevral v Mariborski oblasti. Zbornik 

|4   Slovenci v desetletju 1918-1928, Ljubljana, I92X. 
1'rcds 1/4/19 . Velikovec, Sk. 715, fond Okrožno sodišče Ma- 

IS  r|hor. |»••. 

lf)   Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, št. 1,4. 11. 1918. 
Hudolf Maister, Marburger Sthut/wchr - mariborska varnostna 

odslovljcnih okoli 150 sodnih uslužbencev, od 
teh polovica sodnikov in državnih pravdnikov.17 

1.4. UREDITEV SLOVENSKE UPRAVE IN 
SODSTVA NA KOROŠKEM, VPLIV VOJA- 
ŠKIH AKCIJ IN BOJEV 

Med prvimi organi Narodne vlade SHS v Lju- 
bljani je bila tudi komisija za mirovno konfe- 
renco s pisarno za zasedena ozemlja, s čimer so 
bila ob nastanku mišljena sicer predvsem 
ozemlja, ki jih je zasedla Italija, a tudi Koro- 
ška.111 Dne I. novemba je vlada imenovala stol- 
nega vikarja dr Franca Smodeja za komisarja 
slovenskega dela Koroške. Ncmško-slovcnska 
razmejitev se ni oblikovala po prejšnjih upravnih 
mejah. Tako je šele Malgajcva zasedba Veli- 
kovca vključila v jugoslovansko ozemlje mesto, 
ki je ludi sedež okrajnega glavarstva, vendar pa 
je velik del ozemlja velikovškega okrajnega gla- 
varstva ostal pod Nemško Avstrijo, enako velja 
za okoliš okrajnega sodišča. Dne 30. novembra 
je Narodna vlada SHS odstavila nemškega okraj- 
nega glavarja v Velikovcu in postavila sloven- 
skega vodjo dr. Matijo Kakla. V Borovljah pa je 
oblikovala ekspozituro za dele celovškega, šmo- 
horskega in beljaškega okrajnega glavarstva, ki 
so prišli pod njeno oblast. Glede občin se ludi na 
Koroškem uveljavlja praksa postavljanja geren- 
tov namesto prejšnjih voljenih, a nacionalno 
nesprejemljivih županov. Tudi Velikovec je do- 
bil slovenskega župana Jerneja Caria, pod ured- 
ništvom Srečka Punccrja je izhajal Jugoslovanski 
Korotan. Prav Srečko Punccr je primer, kako so 
si svojo vlogo na Koroškem predstavljali častniki 
iz. Celja, ki so prišli s Franjom Malgajem - ne le 
vojaško, tudi kulturno-prosvetno delo za koroško 
prebivalstvo. Glede sodne uprave je značilno, da 
so pod slovensko upravo prišla le južnokoroška 
okrajna sodišča. Narodna vlada SHS je no- 
vembra 1918 sklenila, da pripadala okrajni so- 
dišči Dobrovljc in Rožck Deželnemu sodišču v 
Ljubljani, okrajna sodišča Dobrla vas, Pliberk in 
Železna Kapla pa Okrožnemu sodišču v Mari- 
boru.19 Prvi slovenski sodnik v zahodnem delu 
Koroške je postal dr. Sitar 9. decembra 1918 v 
Rožcku. Kot vidimo, so prvi sklepi Narodne 
vlade SHS upoštevali ozemlje južno od Drave, o 
Velikovcu še ni govora, saj je upravljanje le-tcga 
kot tudi Št. Pavla, Labuda in Dravograda postalo 
aklualno z. vojaškimi akcijami Franja Malgaja in 

straža, Lojze 1'cnit. Koncs avstrijske oblasti v Mariboru, oboje 
Spominski  Zbornik  ob  60-lclniei  bojev  za  severno  mejo. 
Maribor. Matija Slavit, cil. 

'7   Milan Skcrlj. Pravosodje v Sloveniji v prvih desetih letih po 
/edinjenju. Zbornik Slovenci v desetletju, Ljubljana I92X. 

18   Lovro  Bogataj.  Uprava  v  Sloveniji  od  prevrata   191H  do 
i/.vršilvc Vidovdanske ustave. Zbornik Slovenci v desetletju 
191X-I92X. Ljubljana, I92X. 

'^   Uradni   list   Narodne   vlade   SHS   /a  Slovenijo  v   Ljubljani. 
XVIII/IX. 
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Štajerskega obmejnega poveljstva. 
Franjo Malgaj jc krenil z vojaki 87. oziroma 

Celjskega pešpolka iz Celja na pobudo predsed- 
nika Narodnega sveta za Me/.iško dolino Andreja 
Oseta.20 Ta narodni svet se ni bal le Nemcev in 
njihovih vojaških okrepitev iz. Celovca, ampak 
tudi rudarjev. Mežiški dolini jc namreč zaradi 
velike koncentracije delavstva grozil socialni 
spopad zaradi velikega pomanjkanja ob koncu 
vojne, prihajalo jc do plenjenj trgovin, skladišč. 
Franjo Malgaj je najprej ukrepal proti rudarjem. 
Uspelo mu je pa tudi prehiteti nemške okrepitve 
iz Celovca in od 6. novembra dalje je zapovrstjo 
zasedal kraje v Mežiški dolini, 7. novembra 
Dravograd, 8. novembra Prcvaljc in Guštanj, 23. 
novembra jc vkorakal v Plibcrk, 30. novembra v 
Velikovcc."21 

Tej vojaški akciji jc sledila menjava nemških 
županov s slovenskimi gerenti, prevzem gospo- 
darskih obratov (rudniki v Mežiški dolini) in 
sodišč, ki jih prevzamejo slovenski sodniki dr. 
Rado Kušej v Plibcrku, januarja 1919 dr. Alek- 
sander Poznik v Velikovcu. Dne 30. decembra je 
bil velikovškemu okrajnemu glavarstvu priklju- 
čen še sodni okraj Št. Pavel, dokler ga Nemci 
niso dobili nazaj.2* Dne 15. januarja sta prišla v 
Velikovcc slovenska sodnika dr. Aleksander 
Poznik in dr. Fran Schaubach. Schaubach jc bil 
pozneje eden od treh koroških predstavnikov v 
Začasnem narodnem predstavništvu v Beogradu. 
Pred njunim prihodom jc slovenska vojaška 
oblast sodišče zaprla, slovenska sodnika sta s 
pretnjo uporabe sile dobila ključe in blagajno od 
prejšnjega nemškega predstojnika dr. Riharda 
Tscheche in začela s slovenskim poslovanjem.23 

Medtem ko je bila nova sodna uprava v Pli- 
bcrku in Velikovcu rezultat vojaške akcije, pa v 
Dohrli vasi in Železni Kapli ni prišlo dp tako 
korenite menjave vodstva in osebja. V Železni 
Kapli je tudi po prevratu ostal vodja sodišča 
Gregor Krištof, do smrti, v Dobrli vasi sodnik 
Alojzij Ehrlich, služboval jc do obnove jugoslo- 
vanske uprave po jugoslovanski protiofenzivi v 
začetku junija 1919. St. Pavel v Labotski dolini 
jc bil v jugoslovanskih rokah premalo časa, da bi 
lahko prišlo do postavljanja nove sodne oblasti, 
območje Dravograda, ki je prej pripadalo sod- 
nemu okraju Št. Pavel, pa jc v praksi prevzelo 
okrajno sodišče v Plibcrku, kar jc razvidno iz 
spisov.24 

Okrajno sodišče v Velikovcu, ki jc glede 
osebja doživelo najbolj korenite spremembe, jc 

20   Lojze Ude, Boj za severno mejo 1918/1919, Maribor, 1977, o 
slovenskih  cnolah   in   njihovih   preimenovanjih   -  Jane/.  1. 
Švajnccr, Slovenska vojska 1918-1919, Ljubljana, 1990. 
Lojze Ude. cit., Viklor Andrcjka, Razvoj vojaštva in vojaški 
dogodki «HI prevrata do danes, Zbornik Slovenci v desetletju... 
Lovro Bogataj, cit. 

23   Prcds   1/3/19,  Velikovcc,  šk.  715,  fond  Okrožno  sodišče 

21 

bilo, sodeč po poročilih, najbolj dosledno pri 
uporabi slovenščine v tako v zunanjem kot no- 
tranjem uradnem poslovanju. Pisne vloge v nem- 
ščini so sicer sprejemali, a jih rešili v slo- 
venščini, zastopnikom so dovolili uporabljati 
nemščino, razprave na sodišču so bile v slo- 
venščini, zastopnikom pa niso prevajali. Drugače 
je bilo v Dobrli vasi in Železni Kapli. Poročilo o 
rabi jezika iz Železne Kaple navaja, da je bilo 
uradovanjc v slovenščini pred prevratom prepo- 
vedano, zalo jc tudi sedaj težko preiti na popol- 
noma slovensko poslovanje. Stranke lahko upo- 
rabljajo nemški jezik, v jeziku razpravljanja pi- 
šejo tudi zapisnike, vloge na avstrijska sodišča 
sestavljajo v nemščini, do nemške ofenzive pa ni 
prišlo do posredovanja kakšnega zastopnika pred 
sodiščem, zato tudi niso mogli v poročilo zapi- 
sati o jeziku zastopnikov ničesar.25 

Položaj na Koroškem sc jc od oktobra 1918 še 
zelo spreminjal, tako da seje trajnejša slovenska 
uprava lahko oblikovala po jugoslovanski ofen- 
zivi junija 1919, poprejšnji uspehi Nemcev v 
majski ofenzivi pa so povzročili pravi beg skoraj 
vseh nosilcev slovenske uprave, ne samo iz ko- 
roških, ampak tudi bližnjih štajerskih krajev; 
nekatere so v resnici Nemci tudi zasedli.2'' Maja 
1919 se jc tako vrnila ncmško-avslrijska sodna 
oblast, v glavnem sestavljena iz sodnikov, ki so 
na koroških sodiščih službovali prej, pa so se po 
prevratu opredelili za Nemško Avstrijo, starešine 
pa je določilo višje deželno sodišče v Gradcu. 
Višji deželnosodni svetnik Higersperger je takrat 
vodil dve okrajni sodišči - v Dobrli vasi in 
Železni Kapli.27 

Prvi dnevi nemške zasedbe so bili precej kri- 
tični za sodne stavbe in inventar sodišč, pred- 
vsem zaradi ropanja in uničevanja inventarja ter 
celo spisov, kar so vodje sodišč popisali v svojih 
poročilih, ko so se vrnili na svoja službena me- 
sta. Vsa sodišča niso doživela enako težke usode, 
več škode jc bilo tam, kjer jc vse sodno osebje 
zbežalo, kol na primer v Velikovcu, zelo malo pa 
v Železni Kapli. Dne 28. maja 1919 so to 
območje napadli Jugoslovani s topovi iz. Jezerske 
smeri, po 8-urncm obstreljevanju so Nemci iz 
Železne Kaple odšli. Značilno pa jc previdno 
poizvedovanje, kako se jc vedlo osebje, ki je 
ostalo na Koroškem. Poročilo oficianla Stögerja 
iz. Železne Kaple o sodišču pod Nemci jc bilo za 
sodnika Jurija Krištofa, ki jc tam ostal, ugodno. 
Po ofenzivi pa ni bil več v jugoslovanski službi 
sodnik Alojzij Ehrlich iz. Dohrle vasi, vendar v 
gradivu ni natančnih podatkov, zakaj.2X Pač paje 
po   plebiscitu   služboval   v   Železni   Kapli   kol 

24 
Maribor. 
Vr VIII 134/19. šk. 60, fond Okrožno sodišče Maribor. 

25   Prcds 33/2/19. Železna Kapla, šk. 71, lond Okrožno sodišče 
Maribor. 

'   Prcds 646/26/19. dosje Spisi o evakuaciji koroškoh sodišč, šk. 
15, fond Okrožno sodišče Maribor. 

27 Prcds 237/26/19. Železna Kapla, šk. 14, fond Okrožno sodišče 
Maribor. 

28 Prcds 646/26/19, šk. 15. cit. 
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sodnik v civilnih zadevah.29 

Okrajno sodišče v Vclikovcu so v času nem- 
ške zasedbe vodili prejšnji nemški uslužbenci, ki 
P° 15. januarju 1919 niso zapustili mesta, ampak 
so čakali, uradovali so do 29. maja. nato pa so 7. 
junija 1919 mesto zapustili. V tem, prehodnem 
obdobju je prišlo do plenjenja civilnega prebi- 
valstva v sodni stavbi, nato pa so 7. junija to 
počeli še jugoslovanski vojaki."' Stavba in in- 
ventar Okrajnega sodišča v Vclikovcu sla bila po 
poročilu sodnika Aleksandra Rožnika precej 
poškodovana zaradi topniških obstreljevanj. Ko 
SO se uslužbenci vrnili, so našli v stavbi še 
jugoslovansko vojaštvo. Na inventarju in spisih 
p» so se poznale še posledice majskih plenjenj. 
Uslužbenci so našli izpraznjeno blagajno, razbite 
instalacije, razmetane spise, nepoškodovani so 
ostali le registri in zemljiška knjiga. Izginili so 
Corpora delicti, oprema okrajnega zapora. " V 
poročilih so predvidevali tudi porast kazenskih 
primerov zaradi ropanj po začetku nemške za- 
sedbe maja 1919, istočasno so pa tudi sami 
Opažali, da strogo preganjanje prevratnih latvin, 
ropov in kupovanj uplenjenega blaga povzroča 
nejevoljo in odpor prebivalstva do jugoslovan- 
skih oblasti. Višja sodna oblastva se vseeno niso 
Odločila za kakšno obliko splošne abolicije." 

• jugoslovanski ofenzivi od 28. maja do 6. 
junija 1919 je jugoslovanska vojska zasedla Ko- 
roško do Gospe Svete in tudi Cclovce, kjer je bil 
postavljen začasni civilni komisar, konec julija 
so jugoslovanske čete Celovec zapustile. Celotna 
jugoslovanska uprava, tako tudi sodišča, je mo- 
rala sedaj upoštevati, da upravlja ozemlje, kjer se 
o izvedel po sklepu mirovne konference ple- 

biscit. Plebiscitno ozemlje je ločevala demarka- 
C|jska črla, presekala je tudi ozemlja starih sod- 
ili okrajev. 

Cona • je dobila dele celovškega okrajnega 
?0~šua, o katerih se je bilo potrebno odločiti, 
Kako jih uredili. Razmišljali so o več možnih 
rešitvah - da ustanovijo novo okrajno sodišče v 
"etnnju ali da pripojijo kraje obstoječim okraj- 
niin sodiščem, za mnenje je bilo zaprošeno tudi 
"krožno in koroška okrajna sodišča, prevladala je 
uniga opcija. Poročila koroških okrajnih sodišč 
vsebujejo predloge glede na prometne povezave 
'Porušen most pri Borovljah), velikost oziroma 
'lla.l(

nriost središč sodnih " okrajev.11 Septembra 
li vJc poverjenišlvo za pravosodje z odloki 

določilo pripadnost posameznih občin.34 Pod 
jugoslovansko upravo je prišel tudi celoten veli- 
Kovski sodni okraj, ki" pa je zaradi velikega na- 

29 
M) 

.ii 

12 
.1.1 

34 

Cg la »XO/29, šk. 454, fond Okrožno sodišče Maribor. 
Pretiš 211/4/19, Vclikovce. šk. 715, lomi Okrožno sodišče 
Maribor. 
Preds 772/4/19. šk. 714, fond Okro/no sodišče Maribor. 
l^reds 1199/26/19, šk. 14. fond Okro/no sodišče Maribor. 
|,[eds 965/26/19, šk. 14, fond Okro/no sodišče Maribor. 
Preds 231/3/19 in 274/3/19, šk. 7IX. fond Okro/no sodišče 
Maribor. 

predovanja germanizacije v zadnjih letih avstro- 
ogrske države prispeval velik delež k izgub- 
ljenem plebiscitu. 

Prav zaradi plebiscita se je od uradništva 
pogosteje kot drugod v Sloveniji zahteval ko- 
rekten odnos do prebivalstva. Tako so sodišča že 
lela 1919 dobila priporočilo, naj občinskih ge- 
reniov, ki so praviloma povsod zamenjali stare 
(nemčurske) župane, ne kličejo preveč k raz- 
pravam, da si ne pridejo navskriž s krajani in da 
imajo čas za plebiscit. Za poslovanje koroških 
sodišč je bilo značilno večje število t.i. uradnih 
dni, to je tistih dni, ko sodnik posluje zunaj se- 
deža okrajnega sodišča, rešuje enostavnejše pri- 
mere in sprejema vloge; enako velja za notarje.1'' 
Okrajna sodišča so poskušala dokazovali, da 
uvajanje novih krajev za poslovanje zunaj sre- 
dišča ni potrebno, vendar so uradne dneve dobili 
kraji sodnih okrajev Plibcrk in Velikovec, kol so 
Libeliče, Prcvaljc, PuStrica, Djckšc...17 Okrajno 
sodišče v Dobrli vasi je izvajalo uradne dneve v 
Galiciji, sodišče v Železni Kapli pa jih ni imelo. 
Nove zahteve pa je tudi pred sodišča postavila 
Medzavezniška plebiscitna komisija, ko je prišla 
v Celovec. 

1.5. MEDZAVEZNIŠKA PLEBISCITNA KO- 
MISIJA IN POSLOVANJE SLOVENSKIH SO- 
DIŠČ NA KOROŠKEM 

S Sangermainsko pogodbo je mirovna konfe- 
renca prepustila odločitev o pripadnosti Koroške 
plebiscitu oziroma odločitvi prebivalstva, da se 
izjasni za državo, v kateri želi živeti. Zaradi več 
novih držav, kjer ležav z razmejitvijo tudi ni 
manjkalo, je prihajalo do plebiscitov tudi drugje, 
vendar je bila izpeljava drugačna kol na Ko- 
roškem.- x Na koroški plebiscit se nanašajo členi 
49 in 50 Sangermainske mirovne pogodbe, ki so 
plebiscitno ozemlje razdelili na dve coni, iz. 
njega pa je ostalo izvzetih nekaj območij, ki so 
pripadala nekdanji deželi Koroški kot so Ka- 
nalska, Ziljska dolina. Jezersko in Mežiška doli- 
na. Plebiscit naj se izvede 3 mesece po tem, ko 
stopi mirovna pogodba v veljavo, lo je po 16. 
juliju 1920. Takrat so se iz. urejanja evropskih 
zadev že umaknile ZDA, ki so leto poprej z 
Milcsovo komisijo krepko posegle v razmejit- 
vene probleme med Kraljevino SMS in tedaj še 
Nemško Avstrijo. Tako so tudi Medzavezniško 
plebiscitno komisijo sestavljali Italijan, Anglež, 
Francoz in predstavnika prizadetih držav. Sedež 
je imela v Celovcu. Jugoslovanski delegat je bil 
Jovan Cvijič, namestnik pa Jovan Jovanovič. Pri 
svojem delu nista bila navezana na odredbe 
najvišjih slovenskih upravnih in sodnih oblaslev. 

'"   Preds 1190/26/19, šk. 14, fond Okro/no sodišče Maribor. 
16 Milan Škcrlj, eil. 
17 Preds 204/7/19. šk. 727, fond Okro/no sodišče Maribor. 

•"*    Ivan Tomšič. Plebiscit na Koroškem s pravne sirani. Koroški 
zbornik. DZS. Ljubljana. 1946 
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.Sklepe medzavezniške komisije sla jugoslovan- 
skim organom plebiscitnega ozemlja lahko 
sporočala neposredno in tako zaobšla ustaljeno 
komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi 
oblastvi.39 

Čeprav ta komisija ni imela upravnih pristoj- 
nosti, lc-te so ostale Kraljevini SHS in Avstriji, 
vsaki za svojo cono, pa je zato, da bi zagotovila 
nepristranskost in svobodno glasovanje, vendarle 
omejila jugoslovansko oblast na Koroškem. 
Koroške se tako ni več dalo upravljati povsem v 
skladu z jugoslovansko zakonodajo, do česar je 
Kraljevina SHS sicer imela pravico. Te omejitve 
so čutila tudi sodišča. Za temo le razprave je 
pomembnih več sklepov Medzavezniške plebi- 
scitne komisije: prepoved cenitev premoženja 
zaradi zapuščinskih pristojbin, prepoved odpove- 
dovanja najemnih pogodb - zaradi tega, da se 
upravičenci do glasovanja ne bi zaradi ekonom- 
ske nuje selili s Koroške, prepoved odpeljati 
obdolženca s plebiscitnega ozemlja zaradi pre- 
iskovalnega postopka, prepoved kazenskega in 
policijskega postopanja zoper begunec, ki se 
vračajo na plebiscitno ozemlje, razen če gre za 
umor, požig ali rop.40 

Nasploh naj bi bila krajevna oblaslva čim 
manj odgovorna oblastvom zunaj Koroške; ncko- 
roske uradnike, npr. orožnike, naj bi v čim večji 
meri nadomestili domačini. V primeru sodišč se 
to ni zgodilo, ker domačih sodnikov in drugega 
uredništva ni bilo na razpolago. S pomočjo 
okrajnih svetov - Distrikts Counsils naj bi Mcd- 
zavezniška plebiscitna komisija izvajala nadzor 
nad plebiscitnim ozemljem. Bili so štirje, v 
Pliberku, Vclikovcu, Rožcku in Borovljah. 
Okrajni sveti so dobili precej pristojnosti in 
pooblastil, njihova sestava pa je vplivala na to, 
da so svoje pravice izvajali v korist Avstrije. 
Dobili so pravico vpogleda v vse akte sodišč v 
tako v kazenskih kol civilnih zadevah, pravico do 
pojasnila pri jugoslovanskih oblastvih, pravico 
do suspenza izvršitve sklepov do odločitve 
plebiscitne komisije, lahko so preprečili izvršitev 
sodbe. Poleg beguncev, ki so v času jugoslo- 
vanske ofenzive leta 1919 zbežali na avstrijsko 
stran, pred plebiscitom pa so se začeli vračali, so 
pred jugoslovanskimi sodišči poskušali zavaro- 
vali tudi druge preiskovance.41 Z demarkacijske 
črte so se 3. avgusta morali umaknili orožniki in 
finančna straža. Odprtje demarkacijske črte je 
olajšalo nemško agitacijo, naraščalo je število 
sporov z jugoslovanskimi oblaslvi in nemško- 
slovcnskih spopadov, v katerih je lahko nemška 
stran računala na podporo od plebiscitne komi- 
sije  postavljenih   organov,   s  katerimi   so   pri 

'"   Prcdscdslvcni spisi Okrajnega sodišča Dohrla vas, II, šk.  I. 

/birka Koroški plebiseut. 1'AM. 
Prcdscdslvcni spisi Okrajnega sodišča Železna Kapla, I, šk. I. 
/birka Koroški plebiscil. 

Prcdscdslvcni spisi Okrajnega sodišča Dobrla vas, III, Sk.  I, 
/birka Koroški plebiscil. 

svojem poslovanju imela opraviti ludi sodišča. 
Odpravljeno je bilo državno nadzorstvo nad ve- 
leposestvi in velikimi obrati, ki so bili praviloma 
v nemški lasti. Tako na Koroškem ni bilo 
mogoče izvajati zakona z. dne 25. 2. 1919, s ka- 
Icrim se je na celo ozemlje Kraljevine razširil 
srbski zakon iz leta 1915 o premoženju tujih 
državljanov iz sovražnih držav42 in je v drugih 
delih države pomagal omejevali nemško in mad- 
žarsko gospodarsko prevlado iz obdobja pred 1. 
svetovno vojno. 

1.6. USTANOVITEV OKRAJNEGA SODIŠČA 
V PREVALJAH, UREDITEV ZADEV S SO- 
DIŠČEM V PLIBERKU 

Sodno osebje je po plebiscitu odšlo iz Pli- 
berka v Prevaljc, tako da je sodišče v lem kraju 
poslovalo že pred naredbo ministrstva pravde o 
ustanovitvi Okrajnega sodišča v Prcvaljah," 
uporabljalo je še žig Okrajnega sodišča v Pli- 
berku in se tako še tudi imenovalo.44 

Po preselitvi je sodišče čakalo precej primo- 
predajnih zadev z nemško-avstrijskim sodiščem 
v Pliberku zaradi spisov in evidenc, ki jih je 
osebje prineslo v Prevaljc. Za prenos depozitov 
za zavarovanje vlog varovancev in skrbljcncev 
Mežiške doline je sodišče v Prcvaljah zadolžilo 
bivšega notarja v Pliberku dr. Dušana Sciičarja in 
privatnega uradnika Janka Rozmana. Ti depoziti 
so bili naloženi v Mestni hranilnici v Pliberku, 
njena zelo nemškonacionalno obarvana uprava 
pa je med 1. svetovno vojno vplačala za tak 
denarni zavod nenormalno visoke vojne kredite, 
del denarja pa je imela naloženega tudi v Mestni 
hranilnici Ptuj. Mestna hranilnica v Ptuju je ko- 
nec leta 1920 poslovala pod vodstvom vladnega 
komisarja dr. Otona Pirkmaicrja, po naročilu pre- 
valjskcga sodišča ni smela izplačati denarja 
Mestni hranilnici v Pliberku prav zaradi zava- 
rovanja vlog varovancev. Dvestoštiriinosemdesct 
hranilnih knjižic varovancev in skrbljcncev iz 
Mežiške doline je vzelo sodišče s seboj, jugo- 
slovanski sodni in depozitni urad v Pliberku paje 
23. oktobra poslal še vse sodne depozite, se- 
zname, listine in kontne liste. Našteto dokumen- 
tacijo so hranili po prenosu s plebiscitnega 
ozemlja na županstvu Prevaljc, davčnem uradu v 
Slovenj Gradcu in župnemu uradu v Prcvaljah. 
Del te dokumentacije je zahtevalo deželno 
finančno ravnateljstvo v Celovcu nazaj. Povcr- 
jeništvo za pravosodje je vračanje prepovedalo, 
kajti ta dokumentacija v jugoslovanskih rokah je 
tudi avstrijska sodišča primorala, da so pokazala 
pripravljenost urediti zadeve ob novi meji. Tako 
se je predaja knjig in vpisnikov po predhodnih 
dogovorih, kdo bo obdržal izvirnik in kdo pre- 

Uradni lisi Dc/clnc vlade /a Slovenijo, šl. XK. 2X. 7. 1920. 42 

'   Uradni lisi Dc/clnc vlade /a Slovenijo, šl. 150, 31. 12. 1920. 
• • 

Prcdscdslvcni spisi Okrajnega sodišča Plibcrk IV, šk. I, /birka 
Koroški plebiscil. 
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pisal potrebne podatke, izvedla 14. avgusta 1921 
na meji v Dolgem Brdu. Nekaj pupilarnih in 
varstvenih spisov je Okrajno sodišče v Prcvaljah 
moralo dobiti tudi'i/. Okrajnega sodišča Št. Pavel 
(Dravograd).4* 

Ob uradni ustanovitvi Okrajnega sodišča Pre- 
valse se uvede še eno notarsko mesto za Prevalje. 
Z isto naredbo ministrstva je občina Jezersko 
tudi uradno prešla k sodnemu okraju Kranj. 

1-7. VOJAŠKO SODSTVO NA SLOVENSKEM 
PO PREVRATU 

Njegova organizacija in poslovanje je važno 
za razpravo zaradi gradiva, ki je prešlo v fonde 
Civilnih sodišč, tudi v fond Okrožno sodišče Ma- 
ribor. Takoj po prevratu je Narodna vlada SHS 
Objavila amnestijo za civilne osebe v avstrijski 
v°jaški službi, ki so zagrešila kazniva dejanja ža- 
litve cesarske hiše ali zločin proti vojni sili dr- 
Žave.46 Poverjcništvo za narodno obrambo pa je 
amnestijo razširilo še na del kaznivih dejanj 
vojaških oseb - listih, ki so bila opisana v 2. delu 
vojaškega zakonika, obrambnem zakonu in zako- 
nu o vojnih dajatvah.47 Za vojake in nižje častni- 
kc je amnestijo ponovno objavil prestolonasle- 
dnik 3.3. 1920. 

Za "nove" vojaške zločine je Narodna vlada 
•'HS ustanovila vojaško sodišče v Ljubljani, 
Postojno za celotno slovensko ozemlje in za vse 
vojake razen antantnih. V Mariboru je bilo 
ustanovljeno še vojaško sodišče Štajerskega 
obmejnega poveljstva, z naredbo decembra 1918 
Pa je bilo opuščeno, le stotnika vojaškega 
sodišča Dragotina Pcstevška so še pustili kot 
izvrševalca poslov preiskovalnega sodišča 4X ter 
za kratek čas vojaško sodišče v Borovljah. Na- 
Sleta sodišča so nadomestila prejšnja divizijska 
ln brigadna sodišča. Pregon je od začetka sep- 
N ha V ••|<•• posebnega vojaškega pravdnika 
Narodne vlade SUS, podrejenega poverjeništvu 
za obrambo.4« 

Vojna na Koroškem je maja 1919 prinesla 
slrožji red. Tako so z naredbo osrednje vlade v 
'pogradu določene izjeme od veljavne zakono- 
ij'je, ki zadevajo tisk, zborovanja, društva.50 

ustanovljen je "prcki sod", navodila so od 30. 
J«« in 16. maja 1919, ureditev teh sodišč je 
Podpisala komanda Dravske (IV.) divizijske 
'"'asti, pristojnosti se z vojaških razširijo tudi na 
Civilne osebe.5! Pred tem je "prcki sod" razglasil 

• • rnaja poverjenik za notranje zadeve Golia za 
okrajna glavarstva Slovenj Gradec. Celje. Mari- 

45 
rTCtls 343/3/20, /¡Kleve prehoda, Okrajno sodišče Plibcfk, IV, 

4g «• I .zbirka Koroški plebiscit 
47 Urailni H*l Narodne vlade .SUS St. 2. 
4X Uradni list Narodne vlade SHS šl. 9/18. 

49 uradni list Narodne vlade SMS XXIII. 17. 12. 1918. 
S|) Uradni list Narodne vlade SHS šl   14/IX. 
51  ur:»lni list Deželne vlade za Slovenijo Si. XCIII. 2X. 5. 1919. 

Uratlni list Dc/clnc vlade /a Slovenijo, šl. XCVII. 24. 5. 1919. 

bor, Radovljica.52 "Prcki sod" pozna le smrtno 
kazen. Vojaško sodišče v Ljubljani je imelo 
sedež na Poljanski cesti; leta 1919 po ofenzivi je 
bil vodja major dr. Mirko Kresnik.53 Sodišče 
poveljstva za vzhodno Koroško je po jugoslo- 
vanski ofenzivi na Koroškem imelo sedež najprej 
v Pliberku, nato v Vclikovcu. Vodja Sodišča 
poveljstva za vzhodno Koroško je bil dr Maks 
Dobaj.54 S kraljevim ukazom se 19. avgusta 
1919 razširijo dotedanji vojni zakoni kraljevine 
Srbije na vso državo.55 

1.8. NOTARJI OB PREVRATU IN KOROŠKA 

Notarska služba je bila urejena po notarskih 
zakonih, prvi po uvedbi nove sodne organizacije 
leta 1849 je bil notarski zakon z. dne 29. sep- 
tembra 1850, ob prevratu pa je bil za slovenske 
dežele še veljaven notarski zakon z dne 25. 
decembra 1876. Število notarskih okrajev in no- 
tarskih mest je predpisalo ministrstvo za pra- 
vosodje. Notarski okraji so se praviloma ujemali 
s sodnimi okraji, manjši kraji so dobili eno 
notarsko mesto na okraj, večji okraji, z večjimi 
mesti, pa več. Štajerska je tako leta 1850 dobila 
60 notarskih okrajev in 73 notarskih mest. Takrat 
je imelo Celje 2 notarja, Maribor pa 3.5'' Lahko 
pa je bilo notarsko mesto tudi nezasedeno, če je 
šlo za majhen sodni okraj in je en notar posloval 
za dva notarska okraja. Tako je bilo npr. pred L 
svetovno vojno v Železni Kapli in Dobrli vasi.57. 
Za notarje je bilo združevanje v notarsko zbor- 
nico obvezno. Ob prevratu sla na ozemlju Na- 
rodne vlade SHS v Ljubljani delovali dve no- 
tarski zbornici - v Celju in Ljubljani, dokler se 
nista združili v eno - ljubljansko. Postavljanje 
notarjev in notarskih namestnikov na območju 
Okrožnega sodišča v Mariboru, torej tudi na delu 
Koroške, je bilo v pristojnosti celjske notarske 
zbornice, seveda poleg Narodne vlade SHS in 
Poverjcništva za pravosodje. 

Narodna vlada je 10. februarja 1919 odredila, 
da vsi notarji zaprosijo za potrditve. Potrditev za 
nadaljnje delo je dobilo 11 notarjev, ostalim pa 
jo je vlada odrekla, v glavnem iz nacionalnih 
razlogov, upoštevali pa je treba, da več nemških 
ali nemškutarskih notarjev za potrditev niti ni 
hotelo zaprosili. Ta vladni ukrep je poslovenil 
službo, saj so morale biti ludi listine v slo- 
venščini. Na Štajerskem je od Nemcev obdržal 
notarsko službo le ptujski notar Franz Stralcila, 
ki je že prej upošteval oba jezika in ga je 
Okrožno sodišče v Mariboru tudi priporočilo za 
potrditev. Značilno pa je, da vlada ni upoštevala 

52 Uradni lisi Deželne vlade za Slovenijo, št. XCII. 14. 5. 1919. 
53 |/ Vr X 227/21. šk. 70, tond Okrožno sodišče Maribor. 
54 I/ Vr X 294/21. šk. 71. fond Okrožno sodišče Maribor. 
55 Uradni lisi Deželne vlade ¡• Slovenijo, St, 154, I. 10. 1920. 
5" Deželni zakonik /• kronovino Štajersko, •••/50, 
57 1'rcds 309/13/19 - Železna  Kapla. šk. 702, dond Okrožne 

sodišče Maribor. 
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Sklepe medzavezniške komisije sta jugoslovan- 
skim organom plebiscitnega ozemlja lahko 
sporočala neposredno in tako zaobšla ustaljeno 
komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi 
oblastvi.39 

Čeprav ta komisija ni imela upravnih pristoj- 
nosti, lc-le so ostale Kraljevini SHS in Avstriji, 
vsaki za svojo cono, pa je zalo, da bi zagotovila 
nepristranskost in svobodno glasovanje, vendarle 
omejila jugoslovansko oblast na Koroškem. 
Koroške se tako ni več dalo upravljali povsem v 
skladu z jugoslovansko zakonodajo, do česar je 
Kraljevina SUS sicer imela pravico. Te omejitve 
so čutila tudi sodišča. Za temo le razprave je 
pomembnih več sklepov Mcdzavezniške plebi- 
scitne komisije: prepoved cenitev premoženja 
zaradi zapuščinskih pristojbin, prepoved odpove- 
dovanja najemnih pogodb - zaradi tega, da se 
upravičenci do glasovanja ne bi zaradi ekonom- 
ske nuje selili s Koroške, prepoved odpeljali 
obdolženca s plebiscitnega ozemlja zaradi pre- 
iskovalnega postopka, prepoved kazenskega in 
policijskega postopanja zoper begunec, ki se 
vračajo na plebiscitno ozemlje, razen če gre za 
umor, požig ali rop.40 

Nasploh naj bi bila krajevna oblaslva čim 
manj odgovorna oblastvom zunaj Koroške; ncko- 
roške uradnike, npr. orožnike, naj bi v čim večji 
meri nadomestili domačini. V primeru sodišč se 
to ni zgodilo, ker domačih sodnikov in drugega 
uradništva ni bilo na razpolago. S pomočjo 
okrajnih svetov - Distrikts Counsils naj bi Mcd- 
zavezniška plebiscitna komisija izvajala nadzor 
nad plebiscitnim ozemljem. Bili so štirje, v 
Pliberku, Vclikovcu, Rožcku in Borovljah. 
Okrajni sveti so dobili precej pristojnosti in 
pooblastil, njihova sestava pa je vplivala na to, 
da so svoje pravice izvajali v korisl Avstrije. 
Dobili so pravico vpogleda v vse akte sodišč v 
tako v kazenskih kot civilnih zadevah, pravico do 
pojasnila pri jugoslovanskih oblaslvih, pravico 
do suspenza izvršitve sklepov do odločitve 
plebiscitne komisije, lahko so preprečili izvršitev 
sodbe. Poleg beguncev, ki so v času jugoslo- 
vanske ofenzive leta 1919 zbežali na avstrijsko 
stran, pred plebiscitom pa so se začeli vračati, so 
pred jugoslovanskimi sodišči poskušali zavaro- 
vati tudi druge preiskovance.41 Z demarkacijske 
črte so se 3. avgusta morali umaknili orožniki in 
finančna straža. Odprtje demarkacijske črte je 
olajšalo nemško agitacijo, naraščalo je število 
sporov z jugoslovanskimi oblastvi in nemško- 
slovcnskih spopadov, v katerih je lahko nemška 
stran računala na podporo od plebiscitne komi- 
sije   postavljenih   organov,   s   katerimi   so   pri 

•• 
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l'rcdscdstvcni spisi Okrajnega sodišča Dobrla vas, II, šk.   I, 
/birka Koroški plebiscut, •••. 
Predsedstvom spisi Okrajnega sodišča Zcle/na Kapla, I, šk. I, 
/birka Koroški plebiscit. 
Predscdstvcni spisi Okrajnega sodišča Dobrla vas, III, šk.  I, 
/birka Koroški plebiscit. 

svojem poslovanju imela opravili tudi sodišča. 
Odpravljeno je bilo državno nadzorstvo nad vc- 
leposestvi in velikimi obrati, ki so bili praviloma 
v nemški lasti. Tako na Koroškem ni bilo 
mogoče izvajati zakona z. dne 25. 2. 1919, s ka- 
terim se je na celo ozemlje Kraljevine razširil 
srbski zakon iz. leta 1915 o premoženju tujih 
državljanov iz, sovražnih držav42 in je v drugih 
delih države pomagal omejevali nemško in mad- 
žarsko gospodarsko prevlado iz. obdobja pred I. 
svetovno vojno. 

1.6. USTANOVITEV OKRAJNEGA SODIŠČA 
V PREVALJAH, UREDITEV ZADEV S SO- 
DIŠČEM V PLIBERKU 

Sodno osebje je po plebiscitu odšlo iz Pli- 
berka v Prevalje, tako da je sodišče v tem kraju 
poslovalo že pred naredbo ministrstva pravde o 
ustanovitvi Okrajnega sodišča v Prcvaljah,• 

uporabljalo je še žig Okrajnega sodišča v Pli- 
berku in se tako še tudi imenovalo.41 

Po preselitvi je sodišče čakalo precej primo- 
predajnih zadev z. ncmško-avslrijskim sodiščem 
v Pliberku zaradi spisov in evidenc, ki jih je 
osebje prineslo v Prevalje. Za prenos depozitov 
za zavarovanje vlog varovancev in skrbljencev 
Mežiške doline je sodišče v Prcvaljah zadolžilo 
bivšega notarja v Pliberku dr. Dušana Senčarja in 
privatnega uradnika Janka Rozmana. Ti depoziti 
so bili naloženi v Mestni hranilnici v Pliberku, 
njena zelo ncmškonaeionalno obarvana uprava 
pa je med I. svelovno vojno vplačala za tak 
denarni zavod nenormalno visoke vojne kredite, 
del denarja pa je imela naloženega ludi v Mestni 
hranilnici Ptuj. Mestna hranilnica v Ptuju je ko- 
nec leta 1920 poslovala pod vodstvom vladnega 
komisarja dr. Otona Pirkmaierja, po naročilu pre- 
valjskega sodišča ni smela izplačali denarja 
Mestni hranilnici v Pliberku prav zaradi zava- 
rovanja vlog varovancev. Dvestoštiriinosemdeset 
hranilnih knjižic varovancev in skrbljencev iz 
Mežiške doline je vzelo sodišče s seboj, jugo- 
slovanski sodni in depozitni urad v Pliberku paje 
23. oktobra poslal še vse sodne depozite, se- 
zname, listine in kontne liste. Naštelo dokumen- 
tacijo so hranili po prenosu s plebiscitnega 
ozemlja na županstvu Prevalje, davčnem uradu v 
Slovenj Gradcu in župnemu uradu v Prcvaljah. 
Del te dokumentacije je zahtevalo deželno 
finančno ravnateljstvo v Celovcu nazaj. Pover- 
jeništvo za pravosodje je vračanje prepovedalo, 
kajti ta dokumentacija v jugoslovanskih rokah je 
tudi avstrijska sodišča primorala, da so pokazala 
pripravljenost urediti zadeve ob novi meji. Tako 
se je predaja knjig in vpisnikov po predhodnih 
dogovorih, kdo bo obdržal izvirnik in kdo pre- 
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pisal potrebne podatke, izvedla 14. avgusta 1921 
na meji v Dolgem Brdu. Nekaj pupilarnih in 
varstvenih spisov je Okrajno sodišče v Prevaljah 
moralo dobiti tudi iz Okrajnega sodišča Št. Pavel 
(Dravograd).45 

Ob uradni ustanovitvi Okrajnega sodišča Prc- 
valje se uvede še eno notarsko mesto za Prevaljc. 
Z isto naredbo ministrstva je občina Jezersko 
tudi uradno prešla k sodnemu okraju Kranj. 

1.7. VOJAŠKO SODSTVO NA SLOVENSKEM 
PO PREVRATU 

Njegova organizacija in poslovanje je važno 
za razpravo zaradi gradiva, ki jc prešlo v fonde 
civilnih sodišč, tudi v fond Okrožno sodišče Ma- 
ribor. Takoj po prevratu je Narodna vlada SHS 
objavila amnestijo za civilne osebe v avstrijski 
vojaški službi, ki so zagrešila kazniva dejanja ža- 
litve cesarske hiše ali zločin proti vojni sili dr- 
žave.46 Povcrjcništvo za narodno obrambo pa je 
amnestijo razširilo še na del kaznivih dejanj 
vojaških oseb - tistih, ki so bila opisana v 2. delu 
vojaškega zakonika, obrambnem zakonu in zako- 
nu o vojnih dajatvah.47 Za vojake in nižje častni- 
ke jc amnestijo ponovno objavil prestolonasle- 
dnik 3. 3. 1920. 

Za "nove" vojaške zločine jc Narodna vlada 
SHS ustanovila vojaško sodišče v Ljubljani, 
pristojno za celotno slovensko ozemlje in za vse 
vojake razen antanlnih. V Mariboru je bilo 
ustanovljeno še vojaško sodišče Štajerskega 
obmejnega poveljstva, z. naredbo decembra 1918 
pa jc bilo opuščeno, le stotnika vojaškega 
sodišča Dragotina Pcstevška so še pustili kot 
izvrševalca poslov preiskovalnega sodišča 48 ter 
za kratek čas vojaško sodišče v Borovljah. Na- 
šteta sodišča so nadomestila prejšnja divizijska 
in brigadna sodišča. Pregon jc od začetka sep- 
temba v rokah posebnega vojaškega pravdnika 
Narodne vlade SHS, podrejenega poverjeništvu 
za obrambo.49 

Vojna na Koroškem jc maja 1919 prinesla 
strožji red. Tako so z naredbo osrednje vlade v 
Beogradu določene izjeme od veljavne zakono- 
daje, ki zadevajo tisk, zborovanja, društva.50 

Ustanovljen jc "preki sod", navodila so od 30. 
aprila in 16. maja 1919, ureditev teh sodišč je 
predpisala komanda Dravske (IV.) divizijske 
oblasti, pristojnosti se z vojaških razširijo tudi na 
civilne osebe.51 Pred tem je "preki sod" razglasil 
13. maja poverjenik za notranje zadeve Golia za 
okrajna glavarstva Slovenj Gradec, Celje, Mari- 

45   1'reds 345/3/20, zadeve prehoda. Okrajno sodišče Pliberk. IV, 
šk. I, zbirka Koroški plebiscit. 
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bor, Radovljica.52 "Preki sod" pozna le smrtno 
kazen. Vojaško sodišče v Ljubljani jc imelo 
sedež na Poljanski cesti; leta 1919 po ofenzivi jc 
bil vodja major dr. Mirko Krcsnik.51 Sodišče 
poveljstva za vzhodno Koroško jc po jugoslo- 
vanski ofenzivi na Koroškem imelo sedež najprej 
v Plibcrku, nato v Vclikovcu. Vodja Sodišča 
poveljstva za vzhodno Koroško jc bil dr Maks 
Dobaj.54 S kraljevim ukazom se 19. avgusta 
1919 razširijo dotedanji vojni zakoni kraljevine 
Srbije na vso državo.55 

1.8. NOTARJI OB PREVRATU IN KOROŠKA 

Notarska služba jc bila urejena po notarskih 
zakonih, prvi po uvedbi nove sodne organizacije 
leta 1849 jc bil notarski zakon z. dne 29. sep- 
tembra 1850, ob prevratu pa jc bil za slovenske 
dežele še veljaven notarski zakon z dne 25. 
decembra 1876. Število notarskih okrajev in no- 
tarskih mest jc predpisalo ministrstvo za pra- 
vosodje. Notarski okraji so se praviloma ujemali 
s sodnimi okraji, manjši kraji so dobili eno 
notarsko mesto na okraj, večji okraji, z. večjimi 
mesti, pa več. Štajerska jc tako leta 1850 dobila 
60 notarskih okrajev in 73 notarskih mest. Takrat 
jc imelo Celje 2 notarja, Maribor pa 3.56 Lahko 
pa jc bilo notarsko mesto tudi nezasedeno, če jc 
šlo za majhen sodni okraj in je en notar posloval 
za dva notarska okraja. Tako jc bilo npr. pred L 
svetovno vojno v Železni Kapli in Dobrli vasi.57. 
Za notarje je bilo združevanje v notarsko zbor- 
nico obvezno. Ob prevratu sta na ozemlju Na- 
rodne vlade SHS v Ljubljani delovali dve no- 
tarski zbornici - v Celju in Ljubljani, dokler se 
nista združili v eno - ljubljansko. Postavljanje 
notarjev in notarskih namestnikov na območju 
Okrožnega sodišča v Mariboru, torej tudi na delu 
Koroške, jc bilo v pristojnosti celjske notarske 
zbornice, seveda poleg Narodne vlade SHS in 
Povcrjcnišlva za pravosodje. 

Narodna vlada jc 10. februarja 1919 odredila, 
da vsi notarji zaprosijo za potrditve. Potrditev za 
nadaljnje delo jc dobilo 11 notarjev, ostalim pa 
jo jc vlada odrekla, v glavnem iz nacionalnih 
razlogov, upoštevati pa jc treba, da več nemških 
ali nemškutarskih notarjev za potrditev niti ni 
hotelo zaprosili. Ta vladni ukrep jc poslovenil 
službo, saj so morale biti tudi listine v slo- 
venščini. Na Štajerskem jc od Nemcev obdržal 
notarsko službo le ptujski notar Franz Strafella, 
ki je že prej upošteval oba jezika in ga jc 
Okrožno sodišče v Mariboru tudi priporočilo za 
potrditev. Značilno pa jc, da vlada ni upoštevala 

49   Uradni lisi Narodne vlade SHS šl. 1-4/1 S. 
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52 Uradni lisi Deželne vlade /a Slovenijo, šl. XCII, 14. 5. 1919. 
53 I/. Vr X 227/21, šk. 70, fond Okrožno sodišče Maribor. 
54 I/. Vr X 294/21, šk. 71, fond Okrožno sodišče Maribor, 
55 Uradni lisi Deželne vlade za Slovenijo, šl. 154. I. 10. 1920. 
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57 Predi 309/13/19 - Železna Kapla, šk. 702, dond Okrožno 
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pozitivnega mnenja okrožnega sodišče glede 
notarja Valentina Schwarzla, notarja v Pliberku, 
ki je prej oskrboval tudi Železno Kaplo in Dobrlo 
vas, bil pa je Nemec.58 Na Koroškem ni ostal 
noben notar izpred prevrata. Bivši notar v Veli- 
kovcu Hans Rabitseh pa je veljal za vcliko- 
nemca, čeprav je bil slovenskega rodu.''''' 

Notarska mesta na Koroškem so zasedali no- 
tarski namestniki, te so pa izbirali iz vrst no- 
tarskih kandidatov, ki so se organizirali v po- 
sebno društvo in opozarjali na prazna notarska 
mesta. Notarski namestniki so polagali običajno 
kavcijo; ta je bila leta 1919 ponavadi 2000 
kron/'0 Stalncjšc zapolnitve notarskih mest s 
Slovenci so se izvedle po jugoslovanski ofenzivi. 
Notarsko službo na Koroškem so opravljali no- 
tarski namestniki Anton Zevnik - Dobrla vas in 
Železna Kapla, dr. Dušan Senear - Rliberk, 
Anton Kolšek - Vclikovcc. 

H. ARHIVSKO GRADIVO, KI SE NANAŠA 
NA KOROŠKO PRED PLEBISCITOM 

II. 1. FOND OKROŽNO SODIŠČE MARIBOR, 
1898-1941 

Okrožno sodišče Maribor je predalo Pokra- 
jinskemu arhivu Maribor vse gradivo do leta 
1941. Čas obstoja ustvarjalca pomeni čas od 
ustanovitve Okrožnega sodišča Maribor do 
ukinitve s strani nemškega okupatorja oziroma 
Šefa civilne uprave za Spodnjo Štajersko, ki je 
vpeljal sodno organizacijo po zakonih nemške 
države.61 Po količini ohranjenega gradiva obsega 
fond 1158 arhivskih škalcl oz. 155,75 tekočih 
metrov. Tu so vključeni tudi spisi trgovskega 
registra in zemljiškoknjižne listine za območje 
mestne občine Maribor, saj je zemljiško knjigo 
za mesto do leta 1930 vodilo Okrožno sodišče 
Maribor. Vse gradivo fonda je ustrezno tehnično 
opremljeno - je v arhivskih škatlah, razen knjig 
trgovskega registra. Vodita se dva popisa, oba 
računalniška. Popis tehničnih enot je dokončan, 
vsebina je enaka vsebini na arhivskih tablicah, s 
katerimi so opremljene arhivske škatle. 

Računalniški popis arhivskih enot je zaradi 
obsežnosti fonda dolgoročna naloga. Arhivska 
enota je sodni spis, tako za kazensko kot civilno 
področje sodnega poslovanja, ne glede na to, 
kako obsežecn je, oziroma koliko je od njega 
ostalo po izločanjih, tudi če je le sklep ali sodba. 
Tako arhivsko enoto praviloma določa črkovna 
oznaka, zaporedna številka, leto nastanka in 
številka   sodnega   oddelka.   Pri   predsedstvenih 

58 Uradni lisi Deželne vlade /a Slovenijo, si.  I.XXXIV, 2(>   1 
1•19. 

59 Prcds 276/13/19, šk. 702, fond Okrožno sodišče Maribor. 
60 I'rcds 308/13/19, Vclikovcc, šk. 702, fond Okrožno sodišče 
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1   Verordnung*- und Amtsblau des Chef der Zivilverwaltung in 
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spisih ali spisih sodne uprave je arhivska enota 
predsedstvena zadeva za vsako leto po določilih 
sodnih poslovnikov. Lc-ti so leta 1897 in 1930 s 
številkami opredelili vsebino zadev sodne upra- 
ve. N. pr.: vsi spisi jetniških zadev iz leta 1920 
bodo ena arhivska enota (Preds. 16/20). Velikost 
fonda je otežila ureditev gradiva po vrstnem redu 
in zaporednih letnikih. Zaradi več prevzemov je 
bilo gradivo do leta 1993 na več lokacijah. Brez 
računalnika bi se bilo najbolje odločili za karto- 
tečni način popisovanja gradiva, računalniški 
popis, ki omogoča iskanje podatkov z različnimi 
deskriptorji, nam prihrani zamudno prelaganje 
gradiva. 

Podatki o prevzemih gradiva Okrožnega so- 
dišča Maribor so nam na razpolago od leta 1949 
(leto osamosvojitve arhiva od muzeja)''2 najprej 
le po akcesijski knjigi. Prevzem se je vpisal v 
akcesijsko knjigo, ostala dokumentacija pa je šla 
med akte po delovodniku, v akcesijski knjigi se 
je napravila opomba. V t. i. dosjeju fonda - to je 
v prilogah k registru fonda, pa so prevzemni 
zapisniki od leta 1973, od prej pa le še pogodba o 
prevzemu spisov o konkurzih, 1917-1940. 

Okrožno sodišče Maribor ni predajalo le svo- 
jega gradiva, ampak tudi gradivo drugih ustvar- 
jalcev. Predalo je stare gospoščinske zemljiške in 
druge knjige, ki so prešle leta 1850 k okrajnim 
sodiščem, notarski arhiv, del gradiva Državnega 
tožilstva Maribor 1898-1941. 

Predaje: 17. 2. 1959: kazenske zadeve v zvezi 
z vojaškim uporom v Mariboru leta 1919-2 spisa 
sodišča Štajerskega obmejnega poveljstva oz. Vr 
VII 2216/20 

30. 4. 1959: kazenski spisi Vr, našteti po regi- 
stralurnih oznakah, zadeve političnega značaja, 
med njimi spisi Sodišča Poveljstva za vzhodno 
Koroško 

6. 1. 1961: prevzetih 676 spisov in 155 sodb 
Vrin Kzp 1898-1932 

24. 6. 1961: predsedstveni in drugi spisi 
1898-1941 z nekaj gradiva Okrajnega sodišča 
Dobrla vas 

24. 12. 1965: stečajni spisi, strokovne knjige 
in uradni listi 

12. 2. 1973: prevzet največji del gradiva kol 
celóla in v skladu s prvotno ureditvijo 

24. II. 1982: prevzeto gradivo trgovskega 
registra. 

II.2.   GRADIVO  ZA   KOROŠKO,   NASTALO 
MED REDNIM  POSLOVANJEM OKROŽNE 
GA SODIŠČA 

Ker je Narodna vlada za Slovenijo ob pre- 
vratu pustila v veljavi stare uredbe, se je ob 
nastanku nove države največ spremenilo glede 
uradnega jezika na sodiščih in sestave osebja. 
Sodišča so postala slovenska, pravico do svojega 
materinega jezika so obdržale le stranke, njihovi 

62 Anioša Leskov«, Ob 50 letnici IWM. Katalogi. 
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P'avni zastopniki pa ne več. Ko je poslalo 
Okrožno sodišče v Mariboru pristojno tudi za 
okrajna sodišča na v/hodnem Koroškem, so po- 
stale sestavni del njegovega poslovanja ludi "ko- 
roške zadeve" v listih zadevah, za katere jc pri- 
sojno okrožno sodišče. Spisi, ki se nanašajo na 
Koroško, so vključeni med ostale spise V skladu 
S sodnim poslovnikom, tako kol so prihajale na 
sodišče. Tako najdemo med kazenskimi spisi Vr 
ludi primere s koroškega, medtem pa se v letu 
1920 že po/na vpliv odločb Medzavezniške ple- 
biscitne komisije. Koroška problematika je pri- 
sotna v predsredstvenih spisih, odvisno od lega, 
kaj se je na Koroškem dogajalo, malo primerov s 
Koroške je med pravdnimi spisi. V kazenskih 
zadevah za leto I•19 jc postopek običajen; 
orožniška ali kakšna druga prijava okrajnemu 
•sodišču. Državno pravdnišlvo v Mariboru odredi 
uvodne preiskave, prva zaslišanja opravi okrajno 
sodišče, sledi preiskovalni zapor in postopek v 
Mariboru, obtožnica, razprava in sodba. Koroške 
kazenske zadeve pri odlaganju in oblikovanju 
spisov nimajo kakšnega posebnega položaja, so 
kazenske zadeve kol vse druge. Po prihodu Med- 
Zayezniske plebiscitne komisije ni več preisko- 
valnega zapora in zaslišanj v Mariboru, ker 
Preiskovancev oziroma osumljencev ne smejo 
Vcc odpeljati s plebiscitnega ozemlja. 

gA, GRADIVO OKRAJNIH SODIŠČ, KI JE 
1 KISLO Z USLUŽBENCI S KOROŠKE 

. O gradivu koroških sodišč zvemo mimogrede 
['• poročila Okrožnega sodišča v Mariboru Viš- 
jemu deženemu sodišču v Ljubljani/'' kam so šli 
uslužbenci iz. Koroške. Med drugim se navaja, da 

I !h'is! Ivan Humar, ki je prišel iz Velikovca po 
Plebiscitu, ureja predsedstvenc spise Okrajnega 
sodišča v Velikovcu na Okrožnem sodišču Mari- 
er, da se pa sklepali, da ludi predsedstvenc spi- 
se drugih koroških okrajnih sodišč, ki so jih 
uvrsiih med predsedslvcnc spise Okrožnega 
s°dišča  Maribor,  in so v  PAM  tudi  popisani. 
vedno s prislavkom, za kalero okrajno sodišče 
•. Boji leta 1919 in prehod sodišč iz enih rok v 
(    Mi,,    .      ....... ' ..... 

"»•ige se vidi tudi v spisih, v spremembi jezika, 
zaporedne številke pa gredo naprej, ker le gre še 
vedno za enak način poslovanja. Do ponovne 
Jugoslovanske osvojitve niso vsa sodišča ":,; 

'"enjala nemškega žiga in nemškega imena 
im/!1 ,sodi§ea. Tak primer jc Železna Kapla. 
"na slovenski žig šele od 7. 6. 1919. 

H-4. USTAVLJENE KAZENSKE ZADEVE LE- 
I •   Kni TA 192 

Poseben sklop kazenskih zadev predstavlajo 
»    ' ./a katere je sicer pristojno okrožno sodišče, 
rJ° Jln P° Prihodu plebiscitne komisije morala 

sevati okrajna sodišča, ker osumljencev niso 

smeli odpeljali s plebiscitnega ozemlja. Po pri- 
javi kaznivega dejanja so okrajna sodišča na- 
daljevala postopek po odredbi Državnega pravd- 
nišiva v Mariboru. Nedokončane zadeve, ki jih 
po plebiscitu dokončati ludi ni bilo mogoče, je 
državno pravdništvo ustavilo 31. januarja 1921, 
okrožno sodišče jih jc uvrstilo med kazenske 
zadeve lela 1921, oddelek X in IX, spise so 
pustili lakšne, kot so bili, preko slarc oznake Z so 
napisali oznako Vr. 

II.5. VOJAŠKE ZADEVE 

Leta 1921 so del kazenskih spisov predala 
civilnim sodiščem ludi vojaška sodišča. Ta 
predaja se jc izvršila 28. 9. 1920, ker so bila 
vojaška sodišča pri odpuščenih vojakih pristojna 
le glede kršenja vojaških službenih dolžnosti v 
času vojaške službe, na pa za civilne prcgrc.škc v 
času vojaščine, če so jih že odpustili iz vojske. 
Državno pravdništvo v Mariboru jc te zadeve 
prekinilo 14. 1. 1921, v kolikor se ni odločilo za 
kazensko postopanje. V zadevah, kjer jc bil po- 
stopek proli vojakom ustavljen, se jc to zgodilo 
zalo, ker so se vrnili v civilno življenje. Okrožno 
sodišče v Mariboru jc spise uvrstilo med 
kazenske spise Vr, oddelek X, pri večini jc v 
resnici prekinjeno postopanje s strani državnega 
pravdnika. Kazniva dejanja vojakov so se 
zgodila na ozemlju, ki jc bilo pod jugoslovansko 
upravo leta 1919 in 1920. V razpravo so 
vključeni le spisi, ki obravnavajo dejanja, ki so 
se zgodila na Koroškem. Ti kazenski spisi so 
dobrodošel vir zaradi siceršnje nedostopnosti vo- 
jaških virov, vendar pa nam ne morejo dati 
celovite podobe obnašanja vojakov do civilnega 
prebivalstva na Koroškem in drugih dejanj, ker 
jc Okrožno sodišče v Mariboru prejelo le spise o 
vojakih, pristojnih na Štajerskem, in nekaj redkih 
primerov iz drugih slovenskih pokrajin. O ob- 
dobju neposredno pred plebiscitom nam tO gra- 
divo ne more dati informacij, ker jc vojska zapu- 
stila plebiscitno ozemlje na zahtevo Medzave- 
zniške plebiscitne komisije. 

116 ARHIVSKO GRADIVO V ZBIRKI 
KOROŠKI PLEBISCIT 

Zbirka Koroški plebiscit obsega 3 arhivske 
škatle, največ pa jc propagandnega gradiva iz 
predplebiseitnega obdobja, tako jugoslovanskega 
kot avstrijskega. Med gradivom je največ 
letakov, potem so različni plakati, razglednice, 
nalepke. Našteto gradivo jc urejeno, popisano ter 
objavljeno.64 Med neobjavljenim gradivom so še 
nepopolni koroški časopisi. Gradivo, ki se nanaša 
na akcijo Pranja Malgaja v Mežiški dolini, je bilo 
/brano'ali je nastalo ob 20-letnici jugoslovanske 
države, pri čemer se jc angažiral Andrej Osct, 

63 
Prede. 1204/4/20, Sle .715. 

M   Zbirka Koroški plebiscit - nalepke, razglednice, plakali, letaki, 
Katalogi IV, PAM. 1990. 
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predsednik Narodnega sveta za Mc/.iško dolino 
iz leta 1918. V zbirko je prišlo še gradivo 
koroških sodišč. Iz vpisov v akecsijski knjigi se 
da sklepati, da je bilo v zbirko vneseno na- 
knadno, po predaji arhivu. Sodno gradivo v zbir- 
ki je iz okrajnih sodišč Železna Kapla, Dobrla 
vas, Plibcrk in Prcvaljc, ki je sicer vključeno v 
fond Okrožnega sodišča Maribor. Po obsegu gre 
za majhno količino, približno 1/4 škatle, doku- 
menti pa vsebujejo pomembne informacije o 
predplebiscilnem obdobju in deloma tudi poja- 
snjujejo rezultat plebiscita. V strukturi sodnih 
fondov pripada omenjeno gradivo predsed- 
stvenim spisom in to zadevam št. 3, 16 in 26. Ob 
dokončni ureditvi fonda Okrožno sodišče Ma- 
ribor bodo priključeni ostalim spisom v skladu z 
načelom provenience in neločljivisti fondov. 

SUMMARY 

THE CARINTHIAN PLEBISCITE OI; 1920 IN THE 
LIGHT Ol- Tili; MATERIALS Ol" THE DISTRICI 
COURT OF MARIBOR 

'The  article  deals  with  the  status  of courts  and  the 
implementation of judicial power on the part of Carinthia, 
which was under the jurisdiction of Yugoslavia during the 
period after the fall of Austro-llungary up until the 
plebiscite. It is mainly based on the materials from the fond 
of the District court of Maribor, under whose jurisdiction 
the local courts of eastern Carinthia were, and on the 
collection '"The Carinthian Plebiscite" from the Regional 
Archives of Maribor. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE KÄRNTNER VOLKSABSTIMMUNG 1920 IN DEN 
UNTERLAGEN DES BEZIRKSGERICHTS MARIBOR 

Der Beitrag setzt sich mit der Lage der Gerichte und mit 
der Vollstreckung der Gcrichtsgcwalt in jenem 'Teil 
Kärntens auseinander, der in der Zeit vom Zerfall Öster- 
reich-Ungarns bis zur Volksabstimmung unter jugosla- 
wischer Verwaltung stand. Er stützt sich vor allem auf das 
Material aus dem Fond des Bezirksgerichts Maribor, dem 
die Krcisgcrichtc Ostkarntcns unterstellt waren, sowie auf 
die Sammlung Die Kammer Volksabstimmung (Koroški 
plebiscit) des Rcgionalarchivs Maribor (Pokrajinski arhiv 
Maribor). 
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Zakonik o sodnem kazenskem postopku iz leta 1929, 
njegova načela in zgodovina 
JELKA MELIK 

Današnji čas na Slovenskem zaznamujeta že- 
lja in potreba po ponovnem vključevanju v kul- 
turo Zahodne Evrope na vseh področjih člove- 
kovega udejstvovanja. To velja tudi za pravo, 
sistem pravil, ki urejajo sožitje ljudi v neki 
družbi, in še prav posebej za ka/.ensko pravo, ki 
predstavlja v nekem smislu jedro celotnega pra- 
va. Pogoj /a razumevanje in ocenitev sedanjega 
stanja ter načrtovanja v prihodnosti je pozna- 
vanje preteklosti, predvsem temeljnih dejavni- 
kov, ki so na razvoj vplivali. Arhivi kot velike 
shrambe spomina morajo odbrati in ohraniti tiste 
dokumente, ki bodo pri poznavanju podrobnih 
zgodovinskih dejstev kar najbolj koristili in bodo 
v kar največji meri predstavili resnico. 

Zelo pomemben v razvoju kazenskega prava 
jc čas pred drugo svetovno vojno. Ta doba 
Predstavlja zaključek dolgega razdobja, v kate- 
rcrn je na .Slovenskem veljalo kazensko pravo, ki 
Jc bilo, vsaj po zasnovi in vodilnih načelih, 
enako kazenskemu pravu najrazvitejših in pravno 
najbolj urejenih držav. Leta 1994 smo v Arhivih1 

v kratkem podali sliko kazenskega materialnega 
Prava, sestave pravnih pravil, s kalerimi so dolo- 
cena kazniva dejanja, kazni in drugi ukrepi za 
storilce kaznivih dejanj ter pogoji za njihovo 
Uporabo. Kazensko materialno pravo jc le del 
bazenskega prava neke države. Pravni predpisi 
Omogočajo, da se to pravo izvaja, da stopi v živ- 
yenje, da se uporabi v stvarnih (konkretnih) pri- 
merih. Kadar je bilo neko kaznivo dejanje sto- 
rjeno, pa sestavljajo kazensko procesno ali po- 
stopkovno pravo. To pravo jc vsebovano pred- 
vsem v zakonu o kazenskem postopku, delno pa 
« v uslavi, zakonih, ki določajo sestavo in dc- 
'ovanjc organov, ki v kazenskem postopku nasto- 
pajo, 1er v meddržavnih pogodbah. 

V zadnjih desetih letih kraljevine Jugoslavije, 
Od leta 1930 naprej, je na Slovenskem veljal Za- 
kon o sodnem kazenskem postopku z dne 16. 
'coruarja 1929. Zakon je bil izdelan na podlagi 
"rvasko-slavonskcga kazenskega postopnika iz 
lcUl 1X7.5 in je bil zelo veren posnetek avstrij- 
skega Kazenskopravdncga reda iz. leta 1873.2 Lc- 
Ul Je nastal s predelavo avstrijskega kazenskega 
Procesnega zakona iz leta 18.50, ki je že vpeljal 
nekatera še danes v Zahodni in osrednji Evropi 
Vc|javna načela, kol akuzatorno ali obtožno nače- 

Jelka Mclik. Ka/cnsko materialno prav» na Slovenskem 1930- 
l94l, Arhivi XVII/I994, str. 43-45. 
Zgodovinski oris jc sestavljen predvsem p»: Nikola Ogorelica, 
K'i/ncno procesualno pravo. Zagreb 1X99, str 3-73 in Vla- 
dimir Mayer. Kazneno postupovno pravo. Zagreb 1943. 

lo, načelo uslnosti, javnosti, svobodne presoje 
dokazov, načelo iskanja materialne resnice. Ta 
postopnik jc koreninil na eni sirani v francoskem 
kazenskem postopniku, sprejetim leta 1808 in na 
drugi sirani v avstrijskem inkvizilorncm kazen- 
skem postopniku iz leta 1803. Omenjeni fran- 
coski zakon o kazenskem procesnem pravu jc 
nosil v sebi poleg starega francoskega predvsem 
prvine angleškega kazenskega procesnega prava. 
Avstrijski kazenski proces iz leta 1803 pa jc bil 
potomec nemškega inkvizilornega kazenskega 
postopkovnega prava, ki jc bil zopet naslednik 
starega germanskega plemenskega prava in spre- 
jema, na rimskem ter kanonskem pravu temelje- 
čega prava italijanskih mest 15. in 16. stoletja. 
Tako je torej kazenski postopek iz. leta 1929 no- 
sil v sebi dosežke avstrijskega, nemškega, an- 
gleškega, francoskega, italijanskega, kanonskega 
in rimskega prava. 

Poglejmo, kako je v grobem potekal razvoj 
določb in načel kazenskega postopka. Rimsko 
pravo jc v dobi republike poznalo kazenski po- 
stopek, ki se jc začel izključno le na zahtevo 
upravičenega tožilca. V postopku, posnetem po 
civilnem pravdnem postopku, sta nastopala kot 
stranki tožilec na eni strani in obdolženec na dru- 
gi, sodišče jc opravljalo le nalogo sojenja. Katere 
dokaze jc bilo potrebno zbrali za obsodbo, pravi- 
loma ni bilo določeno, lem več je bilo sodnikom 
prepuščeno, da o dokazni moči zbranih dokazov 
odločajo po svobodnem preudarku. V kasnejši 
dobi, v dobi cesarstva, so se že pojavili zametki 
ustanov, katerih razvoj in izroditev bomo sprem- 
ljali skozi stoletja: potrebnost soglasne izpovedi 
dveh neoporečnih prič, da se neko dejstvo smatra 
za dokazano; dopuščanje torture za pridobitev 
priznanja; tajnost postopka; pravno sredstvo pri- 
ziv. Pojavi se tudi naziranjc, da kaznivo dejanje 
ne oškoduje le privatnih, temveč tudi družbene, 
javne dobrine, kar se je odrazilo v spremenjenem 
položaju sodnika, ki mora kot organ oblasti 
zastopati javno korist, če lega ne storijo stranke. 

Na temelju rimskega in kanonskega kazen- 
skega prava sta glosatorska in postglosatorska 
šola ki sta delovali na prvi pravni fakulteti v Ev- 
ropi'od konca 11. do srede 15. stoletja. Ustvarili 
sta ka/.ensko procesno pravo, ki so ga uporabljala 
italijanska svetna sodišča. Tako so se določene 
ustanove rimskega kol kanonskega prava, ki ga 
je ustvarila cerkev, izvršujoč kazensko oblasl na 
podlagi rimskega prava od 10. stoletja dalje, raz- 
vijale naprej v praksi teh sodišč. Ze omenjenim 
ustanovam rimskega prava, ki so krepko zazna- 
movale kazenski postopek dolgih stoletij, se jc 
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priključila ustanova kanonskega prava, ki je bila 
zasnovana kot izjema in ne kot pravilo: inkvi- 
zicijski kazenski postopek. Akuzatorni postopek 
rimskega prava namreč ni mogel v celoti zado- 
voljiti potrebe po zatiranju kriminalitete. 

V dobi renesanse je prišlo do recepcije 
rimsko-kanonskega materialnega in formalnega 
prava najprej v delnih nemških zakonih in nato v 
času Karla V. v zakoniku za celo cesarstvo leta 
1532, ki je nosil latinsko ime Constitulio Crimi- 
nalis Carolina (CCC). Predstavljal je spojitev 
rimsko-kanonskega kazenskega prava, kol so ga 
razvila sodišča italijanskih mest, s starim ger- 
manskim pravom. Na Slovenskem je CCC veljal 
le kot dopolnitev krajevnih in deželnih pred- 
pisov, torej drugovrstno, pomožno.' Recepcija 
tujega prava se je v nemškem cesarstvu nadalje- 
vala tudi poslej in je bila nekako zaključena šele 
v 17. stoletju. 

V 18. stoletju je bil postopoma odpravljen 
akuzatorni, obtožni postopek, ki paje v praksi že 
dolgo postajal vse bolj redek pojav. Popolnoma 
inkvizicijski so bili vsi nemški zakoni, ki so prav 
v začetku 19. stoletja urejali kazenski postopek. 
Vsi so temeljili na CCC. Za naše kraje je veljal 
avstrijski zakon iz. leta 1803. V dobi absolutne 
monarhije je bilo namreč v veljavi, v skladu s 
političnimi nazori o pomenu in vlogi države, 
temeljno vodilo, da se kazniva dejanja preganjajo 
v korist družbe in se ne smejo prepuščati samo- 
volji posameznika. Ta vsekakor napredna misel, 
stopinja naprej od rimskega obtožnega načela, pa 
je prinesla s seboj pomanjkljivosti, ki so z raz- 
vojem v tej smeri pripeljale v prave zablode. Iz- 
peljava oficialnega načela v praksi je pomenila 
predvsem, da mora sodnik delati po službeni dol- 
žnosti, praviloma ne oziraje se na oškodovanca. 
Vodilo dokaznega prava, ki je sledilo temu na- 
čelu, je bilo iskanje objektivne resnice. Zakono- 
dajalec je proučil, kakšno vrednost imajo po 
splošnih zakonih ljudskega mišljenja posamezne 
vrste dokazov, ki se v stvarnosti pojavljajo v raz- 
ličnih oblikah in le ugotovitve pretvoril v pravna 
pravila, obvezna za sodnike. Ta pravila so torej 
določala vnaprej pravno vrednost posameznih 
vrst dokazov in posameznih oblik dokazov dolo- 
čene vrste v tem smislu, da so predpisala sod- 
niku, kakšni morajo biti na njihovi podlagi nje- 
govi zaključki. Kot dokazna sredstva je zakono- 
daja naštevala sodni ogled, izpoved prič, listine, 
izpoved obdolženega, izpoved priče in druge in 
vsebovala obširna določila, v kakšni količini in 
kakovosti se morajo ti posamezni dokazi poja- 
viti, da se je na njihovi osnovi ugotovljeno dej- 
stvo štelo za pravno dokazano. Poleg omenjenih 
značilnosti inkvizicijskega postopka moramo 
omeniti še posebej tajnost, posrednost, pisme- 
nost. Sodni kazenski proces je bil razdeljen na 
dva dela: preiskavo in sojenje. V prvem delu je 
nastopal sodnik inkvirent, ki je vodil preiskavo, v 

drugem pa sodni svet, ki je na podlagi izsledkov, 
spisov preiskave, razsodil o zadevi. Preiskovalcu 
je bila pri zbiranju gradiva poverjena tako naloga 
pregona kot tudi obrambe. To je še posebej 
veljalo za avstrijsko pravo, ki edino ni poznalo 
stopnje preiskave, ki bi bila namenjena obdol- 
ženčevi obrambi. V praksi se je pokazalo, da je 
zakonodajalec postavljal daleč nadpovprečne za- 
hteve preiskovalcem. To stanje je še poslabšal 
posredni način sojenja. Svet je moral postaviti 
inkriminacijo tako v smislu dejanskega stanja kot 
pravne kvalifikacije, kar je naloga pregona, in 
upoštevati vse, kar je govorilo v prid obdolženca, 
kar je naloga obrambe. Vse to je pripeljalo daleč 
od objektivnosti. Zlasti v avstrijskem pravu je bil 
obdolžence v resnici le objekt kazenskega po- 
stopka. 

Pri obravnavanju dobe od CCC do zadnjih 
inkvizicijskih zakonov v začetku 19. stoletja 
moramo omenili še torturo. Karolina je imela 
med svojimi določbami tudi mučenje kol usía- 
novo v službi spoznanja resnice. Zakonodajalec 
se je zavedal nevarnosti, da nekrivi obdolženec 
prizna dejanje zaradi uporabe torture. Zalo je 
določil, da sodnik ne sme uporabiti lega sredstva, 
kadar proti obloženem ne obstajajo dovolj močni 
indici in dolžnoslj da vsebino priznanja preveri z 
drugimi dokazi. Žal se pri sojenju najtežjih kaz- 
nivih dejanj sodniku teh določb ni bilo Ireba dr- 
žati. Mednje so spadali kruli procesi proli ve- 
ščam, ki so močno zaznamovali kazensko sod- 
stvo od konca 16. pa vse do 18. stoletja.'1 Tako je 
tudi kazenski zakon Constitulio Criminalis The- 
resiana iz leta 1768, prvi, ki je veljal za vse av- 
strijske dežele, poznal lako čarovništvo kot tor- 
turo. "Zelo značilna za miselnost pravnikov na 
visokih položajih liste dobe je bila obravnava 
coprništva ob pripravah zakonika. Marija Tere- 
zija je menila, daje 'vešče najti le tam, kjer vlada 
nevednost'. Kompilacijska komisija je vztrajala 
na lem, da je pogodba s hudičem mogoča, nakar 
je cesarica končno pristala na predlagani člen.'"' 
Carovniški procesi so sčasoma pojenjali. Novi 
nazori, ki so se počasi prebujali, so povzročali 
spremembe v pravni filozofiji, znanosti in konč- 
no ludi v zakonodaji. Na področju kazenskega 
postopka je prišlo do ukinitve največjih nepra- 
vilnosti. Torturo so ukinili najprej v Prusiji, lela 
1776 jo je opustila Marija Terezija. Inkvizitorni 
sodnik si je moral prizadevati, da za vsako ceno 
dobi obtoženčevo priznanje. Veljalo je namreč 
prepričanje, da je obdolženec sodišču dolžan od- 
govarjali na zastavljena vprašanja. Po odpravi 
torture se zato uvedejo kazni zaradi neposluš- 
nosti. Avstrijski zakon iz leta 1803 je s spre- 
jetjem negativne dokazne teorije tudi predstavljal 
korak v novo smer. Zakon je predpisal kakovost 

Sergij Vilfan. Dokumenti slovenstva, Ljubljana 1994, sir. 127. 

Več " leni glej: Marjeta Tratnik Volasko, Matevž Košir, 
Čarovnice, Ljubljana 1995, str. 235. 
Sergij Vilfan, Reforme kazenskega prava in postopka v  IX. 
stoletju. Zbornik znanstvenih razprav XI.VI. sir. 4. 
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in količino dokazov, brez kalcrih sodnik ni smel 
obsoditi obdolženca ter obenem pooblastil sod- 
nika, da pri končni odločitvi pretrese vse izve- 
dene dokaze kot celoto in ludi v primeru obstoja 
minimalnega dokaza, ki bi zadostoval za obsod- 
bo, na temelju lastnega izkustva sam razsodi, ali 
bo obsodil ali ne. Večje prenovitve kazenskega 
postopkovnega prava so sledile kasneje. Domo- 
vina novega kazenskega postopka, ki se je uve- 
ljavil počasi po vsej osrednji in Zahodni Evropi v 
19. stoletju, je bila Francija. Tudi ta je bila do 
revolucije leta 17X9 dežeia inkvizicijskega ka- 
zenskega postopka. Stanje po revoluciji je terjalo 
novo ureditev kazenskega procesa. Pravni teo- 
retiki so našli vzor v angleškem kazenskem po- 
s|opku, ki pa ga ni bilo mogoče kar nespreme- 
njenega prenesti na evropsko celino. Do prvih 
reform kazenskega postopka je prišlo že koncem 
poletja, dokončno pa leta 1808, ko je bil pod 
Napoleonom sprejet Code d'instruction crimi- 
nelle. Ta je stopil' v veljavo leta 1811 in je bil 
Prvi evropski zakonik, ki je bil posvečen izključ- 
no le kazenskemu postopku. V času Ilirskih pro- 
žneje veljal tudi v slovenskih deželah/' Anglija, 
dežela individualistične smeri v pravni filozofiji, 
Je za razliko od celinske Evrope stala na stališču. 
da ukrepi, ki so potrebni za zatiranje kriminala 
ne sinejo biti prehudo breme nedolžnemu in daje 
v dvomu le boljše, da nekdo uide zasluženi kaz- 
ni- kot daje nekrivi kaznovan. Poudarjanje posa- 
meznika in njegovih pravic se je v angleškem 
kazenskem postopku kazalo predvsem v strogi 
'Zvcdbi predpostavke o obdolženčevi nedolž- 
nosti, v prepričanju, da nobena oblast nima pra- 
yice obdolženega prisiliti v izpoved in v dosledni 
l^vedbi obtožnega načela, po katerem ima kazen- 
ski postopek značaj pravnega spora, obdolženec 
Pa položaj enakopravne stranke. Opravila prego- 
na, sojenja in obrambe so bila popolnoma ločena 
111 poverjena vsako posebnemu organu. Veljala je 
nadalje ocena vrednosti dokazov po svobodnem 
Poudarku ter določba, da se morajo vsi dokazi, 
k',se uporabijo pri odločanju o obdolženčevi 
Krivdi, izvesti" neposredno na razpravi in javno. 

n težjih kaznivih dejanjih so o krivdi razsojali 
"epoklicni sodniki - porotniki. 

Novi francoski kazenski postopek, sad pre- 
pevanja načel in ustanov angleškega kazen- 
pega postopka ter prakse francoskih sodišč je 
•niel dva dela: pripravljalni postopek in glavno 
ni'pravo. Prvi del je bil v rokah preiskovalnega 
wdnika, ki je lahko začel postopek, razen v 
edkih, izjemnih primerih, le na predlog javnega 

'o/.ilca_. Ta del je imel inkvizitorni značaj. Zaradi 
zmanjšanih pravic obdolženca preiskovalni pO- 
;!°Pek ni imel značaja spora, temveč cnostran- 
(^ega uradovanja oblastnega organa. Možnost 
'rrambe je pridobil obdolženec šele, ko je bila 

I tiskava končana. O nadaljevanju postopka je 

fi 
Jelka Mclik, Kazensko sodstvo na .slovenskem 1919-1929. 
Ljubljana 1994, sir. 21, 

odločil poseben svet sodnikov. Kadar je lc-la iz- 
dal obtožnico, se je na njenem temelju opravila 
glavna razprava. Postopek je bil torej združek 
inkvizicijskega in akuzalornega kazenskega po- 
stopka, tako imenovani mešani kazenski posto- 
pek, kakršen je, v raznih različicah, še danes v 
veljavi na evropskem kontinentu. Do recepcije je 
prišlo postopoma po letu 1848. 

Razumljivo je, da pravne ustanove, ki so v 
Angliji nastale z. razvojem skozi dolga stoletja in 
so pretežno predstavljale običajno pravo, niso 
mogle bili sprejete v Evropi v isli obliki kot v 
Angliji. Prav tako je bila izvedba načel v ostalih 
evropskih državah različna od one v Franciji. 

V 19. stoletju so se absolutne monarhije spre- 
minjale v ustavne, čisti preiskovalni kazenski 
postopek pa v mešanega. V Avstriji je bil nov 
kazenski procesni zakon sprejet leta 1850. Poli- 
tične spremembe, kratka prevlada nazadnjaških 
sil, so se odrazile tudi v vrsti odredb, ki so za- 
devale kazenski postopek in končno v novem 
zakonu o kazenskem postopku v letu 1853. Nove 
politične spremembe in uvedba ustave v šestde- 
setih letih pa so povzročile ponoven, tokrat do- 
končen obrat, ki se je odrazil v Kazcnsko- 
pravdnem redu leta 1873. Na Slovenskem je ta 
zakon veljal do 1. januarja 1930, za prestopke, ki 
so se poslej imenovali prekrški, pa še dlje.7 

Načrtovanje, snovanje, izdelava, razpravljanja in 
sprejem novega kazenskega poslopnika je pote- 
kalo deset let. Že leta 1920 je kazenskopravni 
odsek zakonodajnega sveta pravosodnega mini- 
strstva poveril izdelavo zakonika profesorju ka- 
zenskega prava na univerzi v Beogradu dr. Boži 
Markoviču in dr. Nikoli Ogorelici.* Za temelj naj 
bi služil zakon o kazenskem postopku iz leta 
1875, ki je dotlej veljal na Hrvaškem in v Sla- 
voniji inje bil posnetek avstrijskega iz, lela 1973. 
Osnutek novega zakona je bil sestavljen že leta 
1921. Poslanje bil v mnenje vrhovnim sodiščem, 
državnim pravdništvom in posameznim prizna- 
nim kriminalistom. 

Zakon je bil po nekaterih dopolnitvah in šte- 
vilnih zapletih v skupščini sprejel šele v začetku 
leta I929.9 Imel je 500 paragrafov razdeljenih na 
sedemindvajset poglavij. Kazenski postopek se 
je delil na pripravljalni, vmesni ali prehodni del 
in glavni postopek. Edina večja razlika, ki je 
ločevala ta zakon od drugih osrednje- in za- 
hodnoevropskih kazenskih postopnikov je bila 
opustitev laičnega sodstva. Postopek je bii inkvi- 
zicijko-akuzatorni. Skrb države, da se storilci 
kaznivih dejanj kaznujejo, ker so poškodovali 
pravni in s tem družbeni red, je bila, kot pri 
inkvizicijskem   postopku,   poverjena   predvsem 

7     Primerjaj: Metod Dolenc, Sedanje pravno slanje glede kazno- 
vanja   prekrškov,   prejšnjih   preslopkov.  Slovenski   Pravnik 

XLIV/I930.SIT.3. 
X     Več o tem glej: Nikola Ogorcliea. Zakonik o sudskom kri- 

viïnom postupku. Zagreb 1929. sir. 15-24. 
9     Zakon ¡• doživel manjše spremembe lela 1931 m lela 1935. 
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javnim organom. Razlika je bila v organizaciji 
teh organov. Dejavnost pregona je bila ločena od 
dejavnosti sojenja. Veljalo je načelo oficialnosli, 
kar pomeni, da kazenski postopek sproži organ 
pregona v korist družbe opravljaje službeno 
dolžnost (officium). Seveda to načelo ni bilo 
izpeljano v popolnosti. Obstajala je manjša 
skupina kaznivih dejanj, katerih pregon je bil 
prepuščen privatni tožbi. V teh primerih je 
državni tožilec vstopil v postopek le na zahtevo 
pooblaščenega tožilca. Drugo važno načelo je 
bilo načelo akuzatornosti ali obtožno načelo. 
Postopek je bil v zasnovi urejen tako, da je bilo 
sodišču v kar največji meri prepuščeno le so- 
jenje, zastopanje koristi nasprotnih strank, pre- 
gona in obrambe, pa vzeto iz njegove dejavnosti. 
Tudi tu načelo ni bilo dosledno speljano. 
Predvsem ni veljalo v prvem delu postopka, ki je 
še ostal inkvizitorcn, pa tudi sodišču je še vedno 
ostala pravica, da izvede tudi lake dokaze, ki jih 
nobena stranka ni predlagala. Veljalo je načelo 
iskanja materialne resnice. Tudi inkvizicijski 
postopek je postavljal zahtevo iskanja objektivne 
resnice, a iskal jo je prek dokaznih pravii in tako 
le formalno resnico. Tu je ocena dokazne moči 
različnih dokazov prepuščena sodniku in nje- 
govemu preudarku, ki je bil vezan le na pravila 
razumnega mišljenja in ne več na pravne pred- 
pise. Pomembno vodilo, na katerem je slonel ka- 
zenski postopek, je bilo tudi načelo neposred- 
nosti in ustnosti. Pri inkvizicijskem postopku je 
veljal pisni način, saj je sodišče odločalo le na 
temelju spisov preiskave; sedaj pa je bilo po- 
trebno, da so se vsi dokazi izvedli neposredno 
pred sodniki na glavni razpravi, ko so lahko sami 
poslavljali vprašanja po lastnih spoznanjih in 
potrebah. Preiskava ima sedaj le namen zbrali 
gradivo, ki je potrebno za odločitev, ali naj 
obdolženca postavijo pred sodišče ali ne. Glavna 
razprava je bila javna in lahko ji je prisostvoval 
vsak polnoleten državljan, o njej se je smelo 
javno razpravljati in pisati. Načelo javnosti ni 
veljalo v prvem delu postopka, pa tudi ne za 
sklepanje in glasovanje sodnikov. Drugi evropski 
kazenski procesni zakoni so dopuščali izključitev 
javnosti, kadar so to zahtevali razlogi javnega 
reda ali javne morale. Naše pravo je dodalo še 
državno varnost. Edino načelo, ki je veljalo v 
vseh osrednje- in zahodnoevropskih državah, 
razen v Jugoslaviji, je bilo načelo sodelovanja 
nepoklicnih sodnikov pri sojenju. Obstajata dve 
obliki vključevanja laikov v kazenskem po- 
stopku. Porotniki, ki z odgovori na vprašanja 
samostojno odločajo o krivdi, in prisedniki (ska- 
bini), ki skupaj s poklicnimi sodniki v sodnem 
zboru odločajo o krivdi in kazni. Francija je prva 
uvedla poroto po angleškem vzoru in sledile soji 
v 19. stoletju nemške dežele. Tudi pri nas smo 
poznali poroto vse do leta 1930. Pravna znanost 
je začela kritično razpravljati o tej obliki sode- 
lovanja nestrokovnjakov v kazenskem postopku 
in mnoge evropske države so postopno prešle na 

drugo obliko. Jugoslavija se je odločila, da lai- 
kov sploh ne vključi v razsojanje, čeprav se Slo- 
venci, kol poroča Dolenc, s tem nikakor niso 
strinjali.10 

Tak je bil v glavnih obrisih kazenski posto- 
pek, ki je veljal na slovenskih tleh do druge sve- 
tovne vojne. Po vojni smo dobili popolnoma 
novo ureditev, ki ni zrasla na temeljih prejšnje, 
temveč je našla svoj vzor na drugem koncu 
Evrope - v Sovjetski zvezi. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS GESETZ ÜBER DAS GERICHTLICHE STRAF- 
VERFAHREN AUS DEM JAHRE 1929. SEINE GRUND- 
SATZE UND SEINE GESCHICHTE 

Der Beitrag bidet cinc kurze Übersieh! über die 
Grundsätze des Gesetzes über das gerichtliche Straf- 
verfahren aus dem Jahre 1929. das bis zum Zwcilcn 
Weltkrieg Geltung hatte. Dieser Zeitabschnitt ist für die 
Entwicklung des Strafrechts von großer Bedeutung, be- 
deutet er doch den Abschluß einer langen Periode, in der ein 
Strafverfahrensrecht Geltung hatte, das wenigstens in seinen 
Ansätzen dem Strafrecht der entwickeisten und rechtlich 
fortgeschrittensten Staaten glich. Die Kenntnis der Tätigkeit 
und Geschäftsführung der Strafgerichte sowie ihrer 
Organisation ist bei der Auswertung und bei der fachlichen 
Bearbeitung ihres Archivfonds vor allem deswegen von 
Bedeutung, weil diese Gerichte in allen Gesellschaften eine 
sehr wichtige Rolle spielen. 

SUMMARY 

THE   1929  CODE  ON   PENAL   PROCEEDINGS.   ITS 
PRINCIPLES AND HISTORY 

The article describes the historical development and 
principles of the Penal Code of 1929, which was in force 
until World War II. This is a very important period in the 
development of criminal law in Slovenia, as it represents the 
end of a long period during which criminal proceedings 
were in force in Slovenia, the concept and basic principles 
of which resembled the criminal laws of the countries which 
were most developed and which had (he most advanced 
legislatures. It is essential to have a knowledge of the work 
and administration of criminal courts and their organisation 
(which is a prerequisite for the evaluation and management 
of their archival records), because these courts play an 
important role in every society. 

H) Mciixl Dolenc, Sodni kazenski postopnik kraljevine Jugosla- 
vije, Ljubljana 1932, str. 14-23. 
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Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 
1929-1941 
M IROSI A V STIPLOVŠEK 

Okrepitev državne obče uprave po uvedbi 
kraljeve diktature in neuspešna prizadevanja 
za uveljavitev ustavnih določil o samoupravi 

Uvedba kraljeve diktature 6. januarja 1929 Z 
razveljavitvijo vidovdanske ustave, razpustom 
Parlamenta in tudi političnih strank, z razrešitvijo 
Vseh izvoljenih samoupravnih organov, osredoto- 
čenjem tudi vse zakonodajne oblasti v kraljevih 
rokah in s številnimi omejitvami demokratičnih 
svoboščin je bila velika prelomnica za vse Stop- 
nje oblasti oziroma za celotni državnopravni raz- 
•°• prve Jugoslavije. Kralj Aleksander je bil nato 
v/ notranjepolitičnih razlogov in zaradi medna- 
rodnega pritiska prisiljen 3. septembra 1931 iz- 
dali ustavo, ki je temeljila na nacionalnem 
unitarizmu in državnem centralizmu, in z njo je 
Ponovno uvedel parlamentarizem. Toda ta je bil 
n()|J navidezen kot dejanski, monarh pa je z 
l i (-'ran° uslavo š° razširil svoja polnomočja, 
kakršna mu je dala vidovdanska ustava za 
dvajseta leta. Tako je nova ustava bolj prikrila 
K°t spremenila vladarjevo absolutno oblast, 
uveljavljeno s šestojanuarsko diktaturo, že "po 
nastanku, vsebini in obliki" pa "je manj od 
v'dovdanske ustave ustrezala načelom meščan- 
ih6 demokracije."1  V veljavi so ostale tudi vse 
C|iieljne omejitve državljanskih svoboščin in 

pravic iz. začetka kraljeve diktature, tako da vsi- 
Jjena ustava ni pomenila obnovitve ustavno- 
pravne ureditve, kakršno je uveljavila prva 
jugoslovanska ustava. Ne glede na tak značaj pa 
Je druga jugoslovanska ustava pomenila konec 
skrite kraljeve diktature. 

Iz razprave o državnih ureditvah v času DrŽa- 
ve_ Slovencev, Hrvatov in Srbov in Kraljevine 
aroov, Hrvatov in Slovencev2 se vidi, daje glede 
jo'0/.aja Slovenije v novem državnem okviru 
iin.' s'cilc Stopnje avtonomnosti oziroma samo- 

Prave kot tudi oblik in pristojnosti državne obče 
ni ? uC priSI() d() nckaJ pomembnih sprememb, za 

"dobje od le,;, 1929 do aprilske vojne 1941 pa 
J   značilno, da slovensko avtonomistično gibanje 

uspelo   za   jugoslovanski   del   slovenskega 
-einl|a   priboriti   revizije   togih   centralističnih 

bais AI 
,cmclJcv za njegovo upravljanje, ki jih je 

dih      lck,sander uveljavil že v prvem letu svoje 
'ature. Z zakoni o notranji upravi, o nazivu in 

**rgij Vilfan, Uvod v pravno zgodovino, Ljubljana 1991. sir. 
I ¿IS. 

"»slav  Sliplovšck.  Državne  ureditve  na  jugoslovanskem 
"'<-"»"> Slovenije 1918-1929, Arhivi XVIII - 1995, ŠI. 1-2, sir. 
I•-2•. 

razdelitvi Kraljevine Jugoslavije na nove uprav- 
ne enote - banovine in o banski upravi, hkrati z 
ukinitvijo zakona o oblastni in sreski samo- 
upravi, je že leta 1929 določil pristojnosti in 
organiziranost občih oblastev prve (okrajne) in 
druge (banovinske) stopnje za vsa trideseta leta. 
V Sloveniji je bila združitev skoraj celotne 
ljubljanske in mariborske oblasti v Dravsko ba- 
novino sprejeta z zadovoljstvom, razočaranje pa 
je pomenila ukinitev oblastnih samouprav, ki so 
omogočale v dveh letih pred uvedbo diktature 
vendarle uveljavljanje nekaterih vidikov avtono- 
mije. Nezadovoljstvo je povzročilo tudi razpust 
izvoljenih občinskih samoupravnih organov. 
Oktroirana ustava je nato sicer določala ponovno 
uvedbo samouprav na ravni banovin, toda kljub 
prizadevanjem avtonomistično-federalističnih sil 
nobena vlada ni izdelala predloga izvedbene 
zakonodaje za delovanje izvoljenih samouprav- 
nih organov in s tem za zmanjšanje pristojnosti 
kraljeve banske uprave, ki so se leta 1929 raz- 
širile tudi na upravljanje oziroma izvajanje 
samoupravnih ustanov in zadev. 

Tako je ostal edino mesto za praktično ude- 
janjanje avtonomisličnih teženj banski svet Drav- 
ske banovine, kajti v formalnopravnem pogledu 
je ves čas svojega delovanja (1931-1941) ostal le 
banov posvetovalni organ. Na večjo uspešnost 
njegovih prizadevanj za reševanje perečih social- 
noekonomskih in kulturnoprosvclnih zadev, po- 
membnih za razvoj in napredek Slovenije, sta 
sicer ugodno vplivala konce gospodarske krize in 
sprememba vladnega režima sredi tridesetih let, 
toda odločanje o predlogih, ki jih je oblikoval 
banski svet na svojih zasedanjih, je bilo v pri- 
stojnosti banske uprave in osrednje vlade, usoda 
njegovih zakonodajnih pobud pa je bila odvisna 
od Narodnega predstavništva. Tako kljub večji 
aktivnosti v drugi polovici tridesetih let banski 
svet Dravske banovine zaradi omejenih zakon- 
skih pristojnosti ni mogel uveljaviti takšne vloge, 
kot so jih imela samoupravna telesa ljubljanske 
in mariborske oblasti. Močno, po idejnopolitični 
usmeritvi zelo raznoliko, slovensko avtonomisti- 
čno gibanje po ustanovitvi široko samoupravne 
Banovine "Hrvaške avgusta 1939, torej po de- 
janski delni reviziji oktroirane ustave, ni uspelo 
"izbojevati tudi banovine Slovenije, kar je bil hud 
udarce zlasti za bivšo Slovensko ljudsko stranko 
(SI S) ki je bila kot sestavni del Jugoslovanske 
radîkalnc zajednice (JRZ) v osrednji vladi od leta 
1935, od tedaj pa je imela tudi vse oblastne 
položaje v Sloveniji. 

V tridesetih letih pa je bilo celovito zakonsko 
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urejeno tudi delovanje in organiziranost občin. 
Pomemben korak v utrjevanju občinske samo- 
uprave sta bila nova zakona o občinah (1933) in 
mestnih občinah (1934), ki sta določala njihove 
pristojnosti in oblike nadzora višjih oblasti nad 
njimi, novi kriteriji za oblikovanje občin pa so 
povzročili tudi njihovo komasacijo oziroma 
zmanjšanje njihovega števila. Tako so v obdobju 
1929-1941 doživele spremembe vse ravni oblasti 
na Slovenskem.3 

Kraljevi ukrepi za novo državno ureditev do 
srede leta 1929 

Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 
upravi z dne 6. januarja 1929 jc razglasil Kra- 
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev za dedno 
monarhijo, kralja pa za nosilca vse oblasti. Glede 
izvajanja upravne oblasti jc pomemben 15. člen, 
ki jc določal: "Kralj imenuje predsednika in čla- 
ne ministrskega sveta, ki so neposredno podre- 
jeni kralju in vrše posle z. njegovim pooblastilom 
v poedinih granah državne uprave."4 Na dan 
razglasitve diktature jc kralj izdal tudi "Zakon o 
izpremembi zakona o občinah in oblastnih samo- 
upravah", s katerim je razrešil vse izvoljene ob- 
činske organe in določil, da nove občinske upra- 
ve imenujejo veliki župani, imenovanje mestnih 
uprav v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu pa si je 
pridržal sam. V veljavi pa so ostala določila o 
sestavi in pristojnostih občinskih uprav. Hkrati z 
razrešitvijo oblastnih skupščin in oblastnih odbo- 
rov so dobili veliki župani pooblastilo, da v svo- 
jih oblasteh imenujejo komisarje, ki bodo oprav- 
ljali naloge dotedanjih samoupravnih organov.'' 
Ministrski svet je nato 20. januarja 1929 izdal 
tudi uredbo o poslovanju komisarjev oblastnih 
samouprav, ki so dobili nalogo, da opravljajo vse 

Navedemo naj le nekaj del, ki celoviteje obravnavajo l<> 
problematiko: Lovro Bogataj, Uprava dravske banovine, Kra- 
jevni leksikon dravske banovine, Ljubljana 1937; Henrik 
Sieska, Organizacija državne uprave, Ljubljana 1937; Dragotin 
Trstenjak, Uprava v Sloveniji in Marko Natlačen, Banovinske 
samouprave v okviru ustave od 3. septembra 1931, Spominski 
zbornik Slovenije, Ljubljana 1939; Sergij Vilfan, Pravna zgo- 
dovina Slovencev, Ljubljana l%l in Uvod v pravno zgo- 
dovino Slovencev, cit. izd.; Antoša Ixskovee, Zgodovina 
uprave V Maribora 1752*1941, Maribor skozi stoletja, Maribor 
1991; ustrezna gesla V Enciklopediji Slovenije; Janko Prank, 
Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in 
prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji in Miroslav Sli- 
plovSck, Avlonomistična prizadevanja v skupščinah ljubljan- 
ske in mariborske oblasli (1927-1928) in banskem svetu 
Dravske banovine (1931-1941), Slovenci in država. Zbornik 
prispevkov /. znanstvenega posveta na SAZU (od 9 dO II 
novembra 1994), Ljubljana 1995. V novejših prispevkih je na- 
vedena ludi druga relevantna literatura. 
Uradni list (UL) ljubljanske in mariborske oblasli, ši. 4, II. I. 
1929, zakon št. 3. 
Prav lam, Si. 5, 17. I. 1929; v lej številki UL sta bila ob- 
javljena ludi zakona O zaščiti javne varnosti in reda v državi 
1er o spremembi in dopolnitvi zakona o tisku. 

pristojnosti razpuščenih oblastnih skupščin in ob- 
lastnih odborov "kot organ velikega župana pod 
njegovim nadzorstvom in po njega navodilih in 
naredbah." Pripravljanje oblastnih uredb, pravil- 
nikov in odločb, ki so jih imeli pravico spreje- 
mali na sejah dotedanji samoupravni organi, jc 
uredba določala kot novo pristojnost kolegiju 
strokovnih samoupravnih in državnih referentov. 
Izdajanje vseh oblastnih uredb in pravilnikov pa 
je bila pridržana velikemu županu ob komisar- 
jevem sopodpisu, slednji pa jc lahko izdajal le 
odločbe s predhodno odobritvijo velikega župa- 
na. Taje imel pravico sam ali preko svojih refe- 
rentov "v vsakem času pregledovati poslovanje 
komisarja, njegovih organov in vseh oblastnih 
naprav." Uredba jc tudi določala, da se mora šte- 
vilo samoupravnih uradnikov znižali na najnižjo 
nujno mero, proračuni, ki so jih sprejele oblastne 
skupščine za leto 1929 pa ostanejo v veljavi s 
spremembami glede na novo državnopravno sta- 
nje.6 

S temi določili so se že dotlej velike pri- 
stojnosti velikih županov na področju samo- 
uprave še razširile v popolni nadzor nad njenimi 
ostanki, ki so jih predstavljali komisarji in samo- 
upravni administrativni aparat. Za Slovenijo je 
bilo izjemno pomembno, da sta velika župana za 
komisarja oblastnih samouprav ljubljanske in 
mariborske oblasti imenovala dotedanja pred- 
sednika oblastnih skupščin in oblastnih odborov 
dr. Marka Natlačena in dr. Josipa Lcskovarja, s 
čimer se je ohranila personalna kontinuiteta. Ta- 
ko so tudi po uvedbi diktature v ljubljanski in 
mariborski oblasti ostali vodilni oblastni funk- 
cionarji iz vrst formalno prepovedane Slovenske 
ljudske stranke, ki je bila preko voditelja dr. 
Antona Korošca zastopana tudi v osrednji vladi. 
Ta dejstva so vplivala, da jc samoupravni urad- 
niški aparat, ki seje okrepil prav v letu pred raz- 
glasitvijo diktature, še vse do uvedbe banovin 
uspešno skrbel za izvajanje socialnoekonomskih 
in kulturnoprosvetnih zadev ter poslovanje ob- 
lastnih podjetij in ustanov v skladu z visokima 
proračunama, sprejetima na novembrskih sejah 
1928 skupščin ljubljanske in mariborske oblasti, 
minister za finance pa ju jc z malenkostnimi 
spremembami potrdil. Oba sta bila objavljena v 
"uradnem glasilu in uradnem listu Ljubljanske in 
Mariborske oblasti" Samoupravi, ki jc nato 
izhajala do oktobra 1929. Tako so se mnogi 
pozitivni rezultati delovanja izvoljenih oblastnih 
samouprav v jugoslovanskem delu Slovenije ka- 
zali v delovanju samoupravnih uradov pod vod- 
stvom komisarjev, ob nadzoru velikih županov, 
do predaje njunih poslov banu Dravske banovine 
novembra 1929. 

Kralj je na dan razglasitve svoje diktature z 
Zakonom o zaščiti javne varnosti in reda v državi 
1er s spremembo in dopolnitvijo zakona o tisku, 
dva dni  nato pa  še  z  ustanovitvijo državnega 

Prav lam, ši. 9, 26. I, 1929, uredba ŠI. 37. 
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sodišča za zaščito države pri kasacijskcm sodišču 
v Beogradu skrajno omejil demokratične svo- 
boščine, ki so veljale po vidovdanski ustavi, la- 
koj pa se jc lotil spreminjanja zakonodaje o 
upravnih oblasteh. S spremembami in dopolnit- 
vami zakonov o državnem svetu in upravnih 
sodiščih ter glavni kontroli iz leta 1922 in z no- 
vim zakonom o sodnikih rednih sodišč jc vladar 
posebej uveljavil svoje pristojnosti pri postavitvi 
najpomembnejših upravnih uradnikov ter sodni- 
kov sreskih, okrožnih ali trgovskih sodišč, apela- 
cijskih sodišč in kasacijskega sodišča,7 pri čemer 
naj poudarimo, da jc kralj kmalu po uvedbi 
diktature izdal še več zakonov za izenačenje za- 
konodaje na področju pravosodja.x 

Med številnimi novimi zakoni v prvem me- 
secu diktature naj omenimo še Zakon o vrhov- 
om zakonodajnem svetu z dne 31. januarja 1929 
kot posvetovalnemu organu predsednika ministr- 
skega sveta z. nalogo, da oceni predloge vseh za- 
konov, uredb in pravilnikov posameznih mini- 
strstev. Člane vrhovnega zakonodajnega sveta je 
imenoval ministrski predsednik' na predlog 
Pravosodnega ministra, ki jc po potrebi lahko 
ustanovil tudi posebne komisije strokovnjakov za 
Pripravo zakonskih aktov s področja svojega 
resorja.9 Ta zakon jc torej omogočal izražanje 
strokovnih mnenj k izjemno bogati zakonodajni 
^javnosti, ki pa jih kralj kot vrhovni zakono- 
dajalec seveda ni bil dolžan upoštevati. 

Vsa ta podrobno izdelana zakonodaja za 
utrditev oblasti kralja kaže, da se je že dalj časa 
Pripravljal na uvedbo diktature. V ilustracijo, 
kako radikalno jc spremenil razmere na različnih 
Področjih v državi, potem ko ni zakonodajne 
Pristojnosti več delil z Narodno skupščino pa naj 
navedemo, da je parlament v enem desetletju 
zaradi različnih" strankarskih stališč in interesov 
'/•glasoval le 110 zakonov, leta 1929 pa jih jc 
£r;4j izdal "kar 200, skupaj s 535 manjšimi de- 
krcli. od katerih so bili mnogi prepotrebni za 
notranjo uskladitev države."1" 

•io srede leta 1929 je kralj izdal še tri po- 
membne zakone, s katerimi jc uredil organizi- 
ranost in pristojnosti vrhovne državne uprave ter 
ovajanje zadev s področja notranje uprave na 
vseh treh stopnjah oblasti. Z Zakonom o ureditvi 
/¡¡lovile državne uprave z dne 31. marca 1929 jc 

fW ta razdeljena na 12 ministrstev 1er predsed- 
nistvo     • •  * " 

socialno politiko in zdravstvo" so imela vsako 
za svoje delovno področje pristojnosti glede 
organizacije državnih oblastev, vrhovnega vod- 
stva državne uprave in vrhovnega nadzora nad 
vsemi upravnimi organi ter pripravljanja zakon- 
skih predlogov. Zakon jc tudi določil zadeve in 
ustanove, ki so spadale v pristojnost posameznih 
ministrstev in predsedništva ministrskega sveta. 
Ta je na sejah, ki jih jc vodil njegov predsednik, 
lahko pa tudi kralj, razpravljal le o pomemb- 
nejših zadevah, ni pa izdajal nobenih admini- 
strativnih aktov. Vsak minister jc bil samostojni 
predstojnik svojega resorja, skupaj s predsedni- 
kom ministrskega sveta pa tudi sopodpisnik 
zakonov, ki jih jc izdal kralj z njegovega pod- 
ročja. V zakonu je bila znova poudarjena odgo- 
vornost ministrov kralju, ki jih je imel pravico 
zaradi kršenja zakonov ali povzročitvi škode 
obtožili pri državnem sodišču.12 Predsednik mi- 
nistrskega sveta je nato z uredbo 19. aprila 1929 
razdelil posamezna ministrstva na tri do deset 
oddelkov in vsakemu podrobno določil zadeve, 
ki so spadale v njegovo pristojnost, nekatera 
ministrstva pa so posebne naloge opravljala še 
preko generalnih direkcij in inšpektoratov. Od- 
delki so se glede na obseg dela delili še na od- 
seke ali referate.13 S posebnim zakonom z dne 1. 
maja 1929 je kralj posebej določil ureditev pred- 
sedništva ministrskega sveta. Glede na lo, da jc 
ministrski predsednik načeloval vrhovni državni 
upravi, jc imel nalogo, da vzdržuje "edinstvo in 
enotnost v poslih vlade in uprave", skratka bil je 
usklajevalec enotnosti poslovanja državne upra- 
ve, neposredno pa sta mu bila podrejena central- 
ni tiskovni urad (Prcshiro) in oddelek za občo 
državno statistiko. V okviru občega oddelka jc 
administrativni odsek skrbel tudi za administra- 
tivne zadeve kraljevega dvora, državnega sveta, 
glavne kontrole in različne evidence, v pristoj- 
nost zakonodajnega odseka pa so spadale zakon- 
ske pobude, vse zadeve glede izdajanja zakonov, 
uredb in pravilnikov, nadzor nad "oživotvarja- 
njem" zakonov 1er vrhovni zakonodajni svet.14 

Medtem ko jc navedena zakonodaja urejala 
problematiko funkcioniranja vrhovne državne 
uprave, pa je Zakon o notranji upravi z dne 19. 
junija 1929 pomemben tudi za delno novo ure- 
ditev uprave na vseh treh stopnjah oblasti. Mini- 
strstvo za notranje zadeve jc svoje pristojnosti 
vrhovne policijske uprave upravljalo preko 
oddelkov za državno zaščito in za javno varnost. 

n rudarstvo, za trgovino in industrijo, za 

io 

'rilv 'am. ši. 5. 17. I. 1929. zakoni šl. 14. 15 in 16. 
Vladimir Golia. Slovensko pravosodje ob 20 lelniei Jugosla- 
ve. -Spominski zbornik Slovenije, cil. izd., sir. 139. 
Ul- ljubljanske m mariborske oblasli, š!. 14. 9. 2. 1929, zakon 
ft. 53. 

'"c p'«jevec, Jugoslavija. Nastanek, ra/voj in razpad Kara- 
"JOrdjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper 1995, sir. 58-60. 

11 Kra|j jc ¡zvedel delno racionalizacijo na najvišji upravni 
stopnji. Štiri ministrstva je ukinil in zadeve s področja agrarne 
reforme dodelil ministrstvu za kmetijstvo, verske zadeve 
ministrstvu za pravosodje, vodenje pošte in telegrafa mini- 
strstvu za gradbe, zadeve socialne politike in zdravstva pa jc 

zdruz.il v eno ministrstvo. 
12 UL ljubljanske in mariborske oblasti, šl. 38. 11. 4. 1929. zakon 

šl. 140. 
13 |.rav tam. št. 50. 13.5.1929. uredba št. 205. 
14 Prav lam. št. 52. IH. 5. 1929. zakon šl. 214. 
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urejeno tudi delovanje in organiziranost občin. 
Pomemben korak v utrjevanju občinske samo- 
uprave sta bila nova zakona o občinah (1933) in 
mestnih občinah (1934), ki sta določala njihove 
pristojnosti in oblike nadzora višjih oblasti nad 
njimi, novi kriteriji za oblikovanje občin pa so 
povzročili tudi njihovo komasaeijo oziroma 
zmanjšanje njihovega števila. Tako so v obdobju 
1929-1941 doživele spremembe vse ravni oblasti 
na Slovenskem.3 

Kraljevi ukrepi za novo državno ureditev do 
srede leta 1929 

Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 
upravi z dne 6. januarja 1929 je razglasil Kra- 
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovcnecv za dedno 
monarhijo, kralja pa za nosilca vse oblasti. Glede 
izvajanja upravne oblasti je pomemben 15. člen, 
ki je določal: "Kralj imenuje predsednika in čla- 
ne ministrskega sveta, ki so neposredno podre- 
jeni kralju in vrše posle z njegovim pooblastilom 
v poedinih granah državne uprave."4 Na dan 
razglasitve diktature je kralj izdal tudi "Zakon o 
izpremembi zakona o občinah in oblastnih samo- 
upravah", s katerim je razrešil vse izvoljene ob- 
činske organe in določil, da nove občinske upra- 
ve imenujejo veliki župani, imenovanje mestnih 
uprav v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu pa si je 
pridržal sam. V veljavi pa so ostala določila o 
sestavi in pristojnostih občinskih uprav. Hkrati z. 
razrešitvijo oblastnih skupščin in oblastnih odbo- 
rov so dobili veliki župani pooblastilo, da v svo- 
jih oblasteh imenujejo komisarje, ki bodo oprav- 
ljali naloge dotedanjih samoupravnih organov.-4 

Ministrski svet je nato 20. januarja 1929 izdal 
tudi uredbo o poslovanju komisarjev oblastnih 
samouprav, ki so dobili nalogo, da opravljajo vse 

3 Navedemo naj le nekaj del, ki celoviteje obravnavajo lo 
problematiko: Lovro Bogataj. Uprava dravske banovine. Kra- 
jevni leksikon dravske banovine, Ljubljana 1937; Henrik 
Slcska, Organizacija državne uprave, Ljubljana 1937; Dragotin 
Trstenjak, Uprava v Sloveniji in Marko Natlačen, Banovinske 
samouprave v okviru ustave od 3. septembra 1931, Spominski 
zbornik Slovenije, Ljubljana 1939; Sergij Vilfan, Pravna zgo- 
dovina Slovencev, Ljubljana 1961 in Uvod v pravno zgo- 
dovino Slovencev, cit. izd.; Anloša Lcskovcc, Zgodovina 
uprave v Mariboru 1752-1941, Maribor skozi stoletja, Maribor 
1991; ustrezna gesla v Enciklopediji Slovenije; Janko 1'runk. 
Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in 
prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji in Miroslav Sti- 
plovšck. Avtonomistična prizadevanja v skupščinah ljubljan- 
ske in mariborske oblasti (1927-1928) in banskem svetu 
Dravske banovine (1931-1941), Slovenci in država. Zbornik 
prispevkov z. znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do II. 
novembra 1994). Ljubljana 1995. V novejših prispevkih je na- 
vedena tudi druga relevantna literatura. 
Uradni list (UL) ljubljanske in mariborske oblasti, št. 4, II. I. 
1929. zakon št. 3. 

5 Prav tam. št. 5. 17. I. 1929; v tej številki UL sta bila ob- 
javljena tudi zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi 
tero spremembi in dopolnitvi zakona o tisku. 

pristojnosti razpuščenih oblastnih skupščin in ob- 
lastnih odborov "kot organ velikega župana pod 
njegovim nadzorstvom in po njega navodilih in 
naredbah." Pripravljanje oblastnih uredb, pravil- 
nikov in odločb, ki so jih imeli pravico spreje- 
mati na sejah dotedanji samoupravni organi," je 
uredba določala kot novo pristojnost kolegiju 
strokovnih samoupravnih in državnih referentov 
Izdajanje vseh oblastnih uredb in pravilnikov m 
je bila pridržana velikemu županu ob komisar- 
jevem sopodpisu, slednji pa je lahko izdajal'le 
odločbe s predhodno odobritvijo velikega župa- 
na. Ta je imel pravico sam ali preko svojih refe- 
rentov "v vsakem času pregledovati poslovanje 
komisarja, njegovih organov in vseh oblastnih 
naprav." Uredba je tudi določala, da se mora šte- 
vilo samoupravnih uradnikov znižati na najnižjo 
nujno mero, proračuni, ki so jih sprejele oblastne 
skupščine za leto 1929 pa ostanejo v veljavi s 
spremembami glede na novo državnopravno sta- 
nje/' 

S  temi določili  so se že dotlej  velike pri 
stojnosli   velikih  županov  na področju  samo 
uprave še razširile v popolni nadzor nad njenimi 
ostanki, ki so jih predstavljali komisarji in samo 
upravni administrativni aparat. Za Slovenijo i • 
bilo izjemno pomembno, da sta velika župana r\ 
komisarja oblastnih  samouprav   ljubljanske' ir 
mariborske oblasti  imenovala dotedanja pre T 
sednika oblastnih skupščin in oblastnih odborov 
dr. Marka Natlačena in dr. Josipa Lcskovarii 
čimer seje ohranila personalna kontinuiteta T-S 

ko so tudi po uvedbi diktature v ljubljanski i 
mariborski oblasti ostali vodilni oblastni funk" 
cionarji iz vrst formalno prepovedane Slovenske 
ljudske stranke, ki je bila preko voditelj-, ,|r 
Aniona Korošca zastopana tudi v osrednji vladi 
Ta dejstva so vplivala, da je samoupravni urad 
mški aparat, ki seje okrepil prav v letu pred ••? 
glasilvijo diktature, še vse do uvedbe banovin 
uspešno skrbel za izvajanje socialnockonomsk- h 
in kulturnoprosvetnih zadev ter poslovanic    h 
lastnih podjetij in ustanov v skladu z visoki', 
proračunama, sprejetima na novembrskih 
928 skupščin ljubljanske in mariborske ohbí? 
bister za finance pani je z malenkosuS 

spremembami potrdil. Oba sla bila objavlicn'. 
"uradnem glasilu in uradnem listu Ljubli-insi 
Mariborske   oblasti"   Samoupravi    ki    ,       ln 

izhajala do oktobra   1929. Tako'so sc' m"ato 

pozitivni rezultati delovanja izvoljenih •••• 
samouprav v jugoslovanskem delu Slovenia 
--'- v delovanju samoupravnih urado z.«„   .  UVK/TOUJU oaiuuupravnin  Uradov PCM I  v,J 
slvom komisarjev, ob nadzoru velikih žun- 
do predaje njunih poslov banu Dravske h2«r?V' 
novembra 1929. c "''"ovine 

Kralj je na dan razglasitve svoje diktatu 
Zakonom o zaščiti javne varnosti in rech v ,i-   '• 
1er s spremembo in dopolnitvijo yak   '  ,4 

r/,avi 

dva dni nato pa še z ustanovitvi i,    i     .,,sku- «tanovitvijo državnega 

Prav tam, št. 9, 26. 1. 1929. uredba št. 37 
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sodišča za zaščito države pri kasacijskem sodišču 
v Beogradu skrajno omejil demokratične svo- 
boščine, ki so veljale po vidovdanski ustavi, ta- 
koj pa se je lotil spreminjanja zakonodaje o 
upravnih oblasteh. S spremembami in dopolnit- 
vami zakonov o državnem svetu in upravnih 
sodiščih ter glavni kontroli iz leta 1922 in z no- 
vim zakonom o sodnikih rednih sodišč je vladar 
posebej uveljavil svoje pristojnosti pri postavitvi 
najpomembnejših upravnih uradnikov 1er sodni- 
kov sreskih, okrožnih ali trgovskih sodišč, apela- 
cijskih sodišč in kasacijskega sodišča,7 pri čemer 
naj poudarimo, da je kralj kmalu po uvedbi 
diktature izdal še več zakonov za izenačenje za- 
konodaje na področju pravosodja.14 

Med številnimi novimi zakoni v prvem me- 
secu diktature naj omenimo še Zakon o vrhov- 
nem zakonodajnem svetu z. dne 31. januarja 1929 
kot posvetovalnemu organu predsednika ministr- 
skega sveta z nalogo, da oceni predloge vseh za- 
konov, uredb in pravilnikov posameznih mini- 
strstev. Člane vrhovnega zakonodajnega sveta je 
imenoval ministrski predsednik na predlog 
pravosodnega ministra, ki je po potrebi lahko 
ustanovil tudi posebne komisije strokovnjakov za 
pripravo zakonskih aktov s področja svojega 
resorja.9 Ta zakon je torej omogočal izražanje 
strokovnih mnenj k izjemno bogati zakonodajni 
dejavnosti, ki pa jih kralj kot vrhovni zakono- 
dajalec seveda ni bil dolžan upoštevati. 

Vsa ta podrobno izdelana zakonodaja za 
utrditev oblasti kralja kaže, da se je že dalj časa 
pripravljal na uvedbo diktature. V ilustracijo, 
kako radikalno je spremenil razmere na različnih 
področjih v državi, potem ko ni zakonodajne 
pristojnosti več delil z Narodno skupščino pa naj 
navedemo, da je parlament v enem desetletju 
zaradi različnih strankarskih stališč in interesov 
i/glasoval le 110 zakonov, leta 1929 pa jih je 
kralj izdal "kar 200, skupaj s 535 manjšimi de- 
kreti, od katerih so bili mnogi prepotrebni za 
notranjo uskladitev države."10 

Do srede leta 1929 je kralj izdal še tri po- 
membne zakone, s katerimi je uredil organizi- 
ranost in pristojnosti vrhovne državne uprave 1er 
izvajanje zadev s področja notranje uprave na 
vseh treh stopnjah oblasti. Z Zakonom o ureditvi 
vrhovne državne uprave z dne 31. marca 1929 je 
bila ta razdeljena na 12 ministrstev 1er predsed- 
ništvo ministrskega sveta kot poseben urad. Mi- 
nistrstva za zunanje zadeve, za vojsko in morna- 
rico, za notranje zadeve, za pravosodje, za finan- 
ce, za gradbe,' za promet, za kmetijstvo, za go- 
zdove in rudarstvo, za trgovino in industrijo, za 

socialno politiko in zdravstvo" so imela vsako 
za svoje delovno področje pristojnosti glede 
organizacije državnih oblastev, vrhovnega vod- 
stva državne uprave in vrhovnega nadzora nad 
vsemi upravnimi organi ter pripravljanja zakon- 
skih predlogov. Zakon je tudi določil zadeve in 
ustanove, ki so spadale v pristojnost posameznih 
ministrstev in predsedništva ministrskega sveta. 
Ta je na sejah, ki jih je vodil njegov predsednik, 
lahko pa tudi kralj, razpravljal le o pomemb- 
nejših zadevah, ni pa izdajal nobenih admini- 
strativnih aktov. Vsak minister je bil samostojni 
predstojnik svojega resorja. skupaj s predsedni- 
kom ministrskega sveta pa tudi sopodpisnik 
zakonov, ki jih je izdal kralj z njegovega pod- 
ročja. V zakonu je bila znova poudarjena odgo- 
vornost ministrov kralju, ki jih je imel pravico 
zaradi kršenja zakonov ali povzročitvi škode 
obtožili pri državnem sodišču.12 Predsednik mi- 
nistrskega sveta je nato z. uredbo 19. aprila 1929 
razdelil posamezna ministrstva na tri do deset 
oddelkov in vsakemu podrobno določil zadeve, 
ki so spadale v njegovo pristojnost, nekatera 
ministrstva pa so posebne naloge opravljala še 
preko generalnih direkcij in inšpektoratov. Od- 
delki so se glede na obseg dela delili še na od- 
seke ali referate.'3 S posebnim zakonom z dne 1. 
maja 1929 je kralj posebej določil ureditev pred- 
sedništva ministrskega sveta. Glede na to, da je 
ministrski predsednik načeloval vrhovni državni 
upravi, je imel nalogo, da vzdržuje "edinstvo in 
enotnost v poslih vlade in uprave", skratka bil je 
usklajevalec enotnosti poslovanja državne upra- 
ve, neposredno pa sta mu bila podrejena central- 
ni tiskovni urad (Frcsbiro) in oddelek za občo 
državno statistiko. V okviru občega oddelka je 
administrativni odsek skrbel tudi za administra- 
tivne zadeve kraljevega dvora, državnega sveta, 
glavne kontrole in različne evidence, v pristoj- 
nost zakonodajnega odseka pa so spadale zakon- 
ske pobude, vse zadeve glede izdajanja zakonov, 
uredb in pravilnikov, nadzor nad "oživotvarja- 
njem" zakonov ter vrhovni zakonodajni svet.14 

Medtem ko je navedena zakonodaja urejala 
problematiko funkcioniranja vrhovne državne 
uprave, pa je Zakon o notranji upravi z. dne 19. 
junija 1929 pomemben tudi za delno novo ure- 
ditev uprave na vseh treh stopnjah oblasti. Mini- 
strstvo za notranje zadeve je svoje pristojnosti 
vrhovne policijske uprave upravljalo preko 
oddelkov za državno zaščito in za javno varnost. 

8 

9 

to 

1'rav lani. št. 5, 17. I. 1929. zakoni št. 14. 15 m 16. 
Vladimir Golia, Slovensko pravosodje ob 20 letnici Jugosla- 
vije, Spominski zbornik Slovenije, cil. ¡/.d., sir. 139. 
UL ljubljanske in mariborske oblasti, šl. 14. 9. 2. 1929, /akon 
si. 53. 
Jože 1'irjcvcc, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Kara- 
ujorujevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, str. 58-60. 

' ' Kralj je i/vedel delno racionalizacijo na najvišji upravni 
stopnji. Stiri ministrstva je ukinil in zadeve s področja agrarne 
reforme dodelil ministrstvu za kmetijstvo, verske zadeve 
ministrstvu za pravosodje, vodenje pošle in telegrafa mini- 
strstvu za gradbe, zadeve socialne politike in zdravstva pa je 
združil v eno ministrstvo. 

'2 Ul- ljubljanske in mariborske oblasti, št. 38, 11.4. 1929, zakon 
št. 140. 

13 prav tam. št. 50, 13. 5. 1929, uredba šl. 205. 
14 Prav tam. št. 52. 18. 5. 1929. zakon št. 214. 
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medtem ko sta upravni oddelek (III) in oddelek 
za samouprave (IV) opravljala tudi nad/orne, 
usklajevalnc, evidenčne in druge naloge za ob- 
lasti obče uprave in samouprave na prvi in drugi 
stopnji ter reševala pritožbe zoper upravne akte 
velikih županov, medtem ko je minister za no- 
tranje zadeve lahko za izvajanje vrhovnega nad- 
zorstva nad poslovanjem vseh nižjih oblastev 
določil tudi uslužbenee generalnega inšpektorata 
notranje uprave. Zakon glede organiziranosti in 
pristojnosti velikih županov ni uveljavil novosti, 
poudaril pa je ludi nalogo velikih županov, da 
spremljajo gospodarsko, soeialno in kulturno 
življenje v svojih oblasteh ter o tej problematiki 
tako kot o stanju javne varnosti pošiljajo poročila 
in predloge ministrstvu za notranje zadeve, dobili 
pa so tudi naredbodajne pravice za svoje delovno 
področje. Pomembna pa je bila razširitev pri- 
stojnosti prvostopenjskih oblasti, ki so jih vodili 
sreski načelniki (dotlej sreski poglavarji). Ti so 
kot predstavniki vlade V sre/.ih dobili zlasti na- 
logo "stalno vzdrževati zvezo s prebivalstvom in 
tako spoznavati njegove potrebe in želje 1er pod- 
pirati njegove opravičene koristi v gospodarski, 
socialni in kulturni stroki z ustreznimi predlogi 
in pobudami na pristojnih mestih." Tudi sreski 
načelniki so imeli naredbodajne pravice za izva- 
janje svojih pristojnosti, dobiti pa so morali pred- 
hodno soglasje velikega župana. Še nadalje so 
opravljale pristojnosti prvostopenjske oblasti tudi 
statutarne mestne občine z novim imenom urada 
mestno načelstvo na čelu z mestnim načelnikom, 
prav tako pa so tudi po novem zakonu izvajale 
prenesene zadeve obče uprave tudi občine po 
navodilih in pod nadzorstvom sreskih načelslev. 
Ta zakon je tudi podrobno določal organiziranost 
in pristojnosti krajevnih policijskih oblastev.15 

V komentarju tega zakona je Dragotin Trste- 
njak poudaril, da seje "z uzakonitvijo generalne 
pristojnosti" pri prvostopenjski upravni oblasti 
skušalo upravo približati prebivalstvu. S poudar- 
kom tudi nalog, pomembnih za splošni napredek 
in razvoj oblasti in srezov na različnih področjih, 
je bil notranji upravi odvzel "izključni značaj 
policijskih oblastev v srbijanskem smislu" in ta 
oblastva so dobila "značaj upravnih oblastev v 
srednjeevropskem smislu", kot pomembmo no- 
vost pa je navedel tudi njihove uredbodajne 
pravice. Sergij Vilfan paje zlasti poudaril, daje 
navedeni zakon "izvedel koncentracijo upravne 
oblasti na I. stopnji.""' Okrajna načelslva so svoj 
ustroj in delokrog nato ohranila vsa trideseta leta, 
oblastva na srednji stopnji pa so že kmalu 
doživela velike spremembe. 

Oblikovanje Dravske banovine in kraljevske 
banske uprave 

Z izdajo "Zakona o nazivu in razdelitvi kra- 
ljevine na upravna območja" z dne 3. oktobra" 
in "Zakona o banski upravi" z dne 7. novembra 
I929lx je kralj Aleksander razblinil pričakovanja 
vseh tistih, ki so naivno pričakovali, da je 
njegova diktatura le kratkotrajni prehod k novi 
ustavni ureditvi. Zakon o preimenovanju države 
v Kraljevino Jugoslavijo in o njeni razdelitvi na 
banovine ocenjujejo kot "najpomembnejše in 
kulminantno dejanje diktature", ker je z novim 
nazivom države ter razbitjem nacionalnih oziro- 
ma zgodovinskih enot in prekinitvijo kontinuitete 
njihovih imen kralj okrepil svojo temeljno idejo 
o nacionalni in upravni enotnosti države. Ime 
Jugoslavija je oh popolni prepovedi vseh nacio- 
nalnih institucionalnih simbolov dotedanjega 
zgodovinskega razvoja in državnega prava po- 
menilo opustitev kompromisnega nacionalnega 
unitarizma in njegovo zamenjavo z integralnim 
jugoslovanstvom. Ukinitev razdelitve države na 
33 oblasti in oblikovanje devetih banovin, ime- 
novanih po rekah z. izjemo Primorske, ter Beo- 
grada z okolico kot desete upravne enote, je 
diktatorski režim utemeljeval z neučinkovitostjo 
dotedanje velike administrativne razcepljenosti 
ter z ekonomsko in prometno zaokroženostjo in 
povezanostjo novih največjih upravnih območij, 
dejansko pa je bila bistvo te politike še večja 
centralizacija oblasti. Ustanovljene so bile na- 
slednje banovine: Dravska s sedežem v Ljub- 
ljani, Savska (Zagreb), Vrbaska (Banja Luka), 
Primorska (Split), Drinska (Sarajevo), Zelska 
(Cetinje), Donavska (Novi Sad), Moravska (Niš), 
Vardarska (Skopje). Medtem ko so skoraj vse 
banovine delile etnična ozemlja in skupine, pa 
sta bili izjemi delno Vardarska banovina, v 
največji meri pa Dravska banovina, v kateri je bil 
z izjemo Bele krajine združen ves jugoslovanski 
del Slovenije.19 Zakon je namreč določal, da ob- 
sega Dravska banovina ozemlje od državne meje 
proti Italiji, Avstriji in Madžarski do vzhodne 
oziroma južne meje srezov Lendava, Ljutomer, 
Ptuj, Šmarje, Brežice, Krško, Novo mesto, Ko- 
čevje in Čabar. Dne 28. avgusta 1931 pa jè bila 
razdelitev na upravna območja spremenjena v 
tem pogledu, da sta bila priključena še sreza 
Metlika in Črnomelj, ki sta bila dotlej v sestavi 
Savske banovine s sedežem v Zagrebu, vanjo pa 

17 
IX 

15 Prav lam, it. 76, 23. 7. 1929, /akun št. 313; Z uredbo mi- 
nistrskega svela 25. julija 1929 • bili oddelki ministrstva /a 
notranje zadeve razdeljeni še na <><l\ckc in rclcrale Tako je bil 
npr. oddelek /a samouprave razdeljen na Iri rclcrale. za ob- 
lastne in sreske samouprave 1er posebej /a občinske in mestne 
samouprave (prav tam, it X4, 14. X. 1929, uredba šl. 353) 
Sergij Vilfan, Uvod v pravno zgodovino, ciL izd., str. 131. 

UL dravske banovine, št. 100,9. 10. 1929, zakon it, 339. 
UL kraljevske banske uprave dravske banovine (til. D») • | 
20. II. 1929, zakon it. I. 

9 Janko Meterski, Istorija Jugoslavije do 1941, Enciklopedija 
Jugoslavije 6, Zagreb 1990. sir. 270; »ranko Pctranović - 
Momčilo Zcčevič, Jugoslovanski federalizem. Ideja I stvar- 
nost. Tematski zbornik dokumenata, prvi tom, Beograd 1987, 
sir 303-304, Egon Pelikan, Nova upravna razdelitev države! 
Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, Ljubljana 1995, 
sir. 350; Ključne /načilnosl. slovenske politike v letih  I929- 
1955, Ljubljana 1995, str. 14. 
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je bil vključen srez Čabar, med obema banovi- 
nama pa je prišlo še do nekaj manjših mejnih 
korektur.2" Po tej spremembi jc obsegala Drav- 
ska banovina 15.809,29 km2 s 1.144.298 prebi- 
valci, od teh 94,15% Slovencev.21 Dravska bano- 
vina "se jc z jugoslovansko Slovenijo ujemala le 
dejansko, pravno pa je s svojim nazivom skušala 
zanikali ali vsaj zabrisali njen obstoj."22 

Navedeni zakon jc tudi določal temeljne pri- 
stojnosti bana kot najvišjega državnega organa 
oziroma predstavnika kraljevske vlade v bano- 
vini, ki ga jc imenoval kralj na predlog minislra 
za notranje zadeve ob soglasju predsednika mini- 
strskega svela. Najvišjo politično in občo uprav- 
no oblast23 jc izvajal s pomočjo vseh podrejenih 
uradov obče uprave oziroma političnoupravnih in 
strokovnih uradnikov ter pomožnega osebja. 
Nadziral jc vsa nižja javna oblastva in organe, 
reševal priložbe na njihove upravne akte. iz svoje 
pristojnosti pa jc lahko izdajal naredbe in od- 
ločbe. Svoje naloge na gospodarskem, socialnem 
m kullurnoprosvelncm področju 1er glede javne 
varnosti je opravljal pod vrhovnim nadzorstvom 
•n po naredbah resornih ministrstev, neposredno 
Paje bil vezan na ministrstvo za notranje zadeve. 
Zakon jc dovoljeval tudi ustanavljanje okrožnih 
inšpektoratov kot pomožnih banovih organov. V 
Dravski banovini jc tak organ deloval v Mari- 
boru za štajerske sreze od 24. oklobra 1929 do 
31. marca i 932. S prehodnimi odredbami nave- 
denega zakona jc bil ukinjen Zakon 0 oblastni in 
sreski samoupravi z. dne 26. aprila 1922. mini- 
strstvo za notranje zadeve paje dobilo nalogo, da 
v dveh mesecih organizira delovanje banskih 
uprav. Nato jc bil 9. oklobra spremenjen in 
dopolnjen Zakon o notranji upravi, v katerem jc 
hl|o določeno, da se banovo upravno območje 
rnenuje banovina, urad pa kraljevska banska 

uprava, s tem v zvezi pa so bila ukinjena velika 
županstva in oblasti.24 Glede na ukinitev Zakona 
° "hlastnih in sreskih samoupravah jc ministrski 
Predsednik 23. oktobra 1929 izdal' "Uredbo o 
Ugotovitvi imovine, načinu uprave in budgc- 

•ranju banovin in o likvidaciji imovinskih raz- 
merij dosedanjih sreskih in oblastnih samo- 
'Prav." V njej je podrobno predpisal način finan- 

ciranja banovin in upravljanja njihove imovine. 
Bî 

 ipravlj; 
•»novinski  proračun  jc moral  pripraviti  ban s 

v°Jimi strokovnimi referenti, potrjeval gaje mi- 

•• 7~~  
aiUibeni li» kraljevske banske uprave dravske banovine (cil. 
Sl- DB), ši 53, |0. i)  1931, zakon št  339; Dravski banovini so 

dodelili še Širigovo in RazkriZjc 1er obilno Radatovići, «xlv/cli 

2|   P" občine Osilnica, Trava in Drap. 
• Plošni pregled dravske banovine. Glavni Statistični podalki. 
"Pravna, sodna in cerkvena razdelitev 1er inicnik krajev po 

22 ^nju I. juhja 1939, Ljubljana 1939. sir X 

23 ' c,f'J Vi"an, ("ravna zgodovina Slovencev, cil i/d. sir. 42S. 
*ia »prava ,t zajemala "vse posle ra/cn onih. ki so dodeljena 

v Pristojnost sodisi, linaninih in vojaških oblaslev in kjer 
r/.'va ne nastopa kol nosilce oblasti, ampak kol podjetnik." 

24 -"v,„ Bogataj, Uprava dravske banovine, eil i/d., sir 5) 

"L DB. •. 104.19. 10. 1929. zakon it. 417. 

nister za finance, nadzor nad njegovim izvaja- 
njem pa jc opravljala glavna kontrola. Oblastni 
komisarji so morali za prenos dotedanje oblastne 
imovine, podjetij in ustanov izvršiti inventuro, 
do konca lela 1929 pa so bile banovine dolžne 
prevzeti tudi imovino sreskih samouprav. Za laž- 
ji prehod na novo financiranje je uredba tudi po- 
daljšala veljavnost oblastnih proračunov za leto 
1929 za tri mesece. Za uspešnejše upravljanje 
dotedanjih zadev oblastnih samouprav pa jc 
uredba ludi priporočila banom, da v čimvečji 
meri do konca leta 1929 zaposlijo uslužbence 
dotedanjih samoupravnih uradov." 

Zakon o banski upravi je podrobno določil 
organiziranost banske uprave in njeno razdelitev 
na oddelke, odseke in razdelke (referate) ter vsa- 
kemu podrobno določil pristojnosti, prav tako 
ludi pomočniku bana, načelnikom oddelkov in 
šefom odsekov, vse višje uradnike pa jc ime- 
noval kralj. Podrobno jc razčlenil ludi banove 
pristojnosti glede banovinskega proračuna in 
gospodarstva, torej glede banovinskega področja 
njegovega delovanja za zadeve in zavode, ki so 
dotlej pretežno sodili v pristojnost oblastnih 
samouprav. Banovina jc bila glede banovinskega 
področja pravna oseba in kot tako jo jc ludi 
predstavljal ban. Imel jc nalogo, da upravlja ba- 
novinsko premoženje po načelu rentabilnosti, za 
pokrivanje izdatkov za banovinsko področje pa 
so se smele pobirati različne dokladc. prislojbine 
in samostojni davki ter uporabiti dohodke od 
banovinskih podjetij. Banovinski proračun jc 
sestavljal ban, potrjeval pa ga jc minister za 
finance. Ban pa jc smel na osnovi potrjenega 
banovinskega proračuna ustanavljati in podpirati 
zavode in ustanove 1er financirati različne zade- 
ve, pomembne za razvoj in napredek banovine. 
Ban je lahko izdajal tudi pravilnike za poslovanje 
zavodov in uslanov banovinskega področja ter 
odredbe o upravljanju imovine občin in bano- 
vine, vendar je moral za lo dobiti odobritev mi- 
nistra za notranje zadeve oziroma resornih mi- 
nistrstev. Na lem mestu naj omenimo, da jc ban 
tudi za zadeve banske obče uprave pripravljal 
predlog višine sredstev iz. državnega proračuna, 
ki so bila potrebna za izvajanje teh nalog in za 
zadeve, ki jih banovina ni mogla pokriti iz. 
lastnih sredsicv. Poudarimo naj. da so si osrednje 
oblasti, tudi preko nadzora glavne kontrole, pri- 
držale vse odločujoče pravice pri določanju 
gmolnc osnove za delovanje banske uprave tako 
pri izpolnjevanju nalog obče uprave kot posebnih 
banovinskih nalog na ekonomskem, gradbenem, 
socialnem, zdravstvenem, kullurnem in šolskem 
področju. Ob sklepu pa naj poudarimo, da jc 
zakon • banski upravi določal tildi ustanovitev 
banskega sveta kot banovega posvetovalnega 
organa, njegova sestava pa jc bila določena s 
spremembo in dopolnitvijo navedenega zakona 
£ marca 1930. V banskem svetu so morah biti s 

23  ui. DB, ši  112.8. II. 1•22. uredba It 447. 
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občine in posebej nekatere mestne občine kol 
samoupravne enote že kmalu tudi zakonsko ure- 
jena. 

Nova zakona o občinah in izvedba komasacije 

Režim Jugoslovanske radikalne kmečke de- 
mokracije oziroma Jugoslovanske nacionalne 
stranke (JNS) je z Zakonom o občinah z dne 14. 
marca L93334 in z Zakonom o mestnih občinah z 
dne 22. julija 1934,35 ki sta celovito urejala pro- 
blematiko organiziranosti občin, pogoje za nji- 
hovo oblikovanje, način volitev občinskih orga- 
nov, njihove pristojnosti na področju samoupra- 
ve in pri izvajanju nalog obče uprave ter oblik 
nadzora državne uprave nad njihovim delova- 
njem zasledoval več ciljev: poenotenje organizi- 
ranosti in pristojnosti občin na vsem državnem 
ozemlju, oblikovanje velikih občin, ki bodo s 
svojimi dohodki sposobne izvajati številne na- 
loge za gospodarski, socialni in kulturnopro- 
svetni napredek občine in hkrati z dobro 
organizirano občinsko upravo tudi vse prenesene 
naloge obče uprave, preko volilnega sistema pa 
zagotoviti svoj vpliv v občinah tudi potem, ko 
bodo imenovane občinske funcionarje zamenjali 
voljeni, skratka izvedba Zakona o občinah naj bi 
bila "tudi viden izraz notranje konsolidacije dr- 
žave" in nanjo je "navezoval tudi poseben po- 
litičeni interes."36 Ob tem naj poudarimo, da je 
bila glede organiziranosti in pristojnosti v veljavi 
še predvojna zakonodaja, za Štajersko in Ko- 
roško iz leta 1864, za Kranjsko pa iz leta 1866, in 
da so po ustanovitvi jugoslovanske države spre- 
minjali le določila o načinu volitev občinskih 
organov in o nadzornih oblasteh nad njihovim 
delovanjem. 

Za jugoslovanski del Slovenije oziroma Drav- 
sko banovino je imelo dalekosežne posledice že 
uvodno določilo novega zakona, da morajo imeti 
občine kol samoupravna telesa ter pravne osebe 
po javnem in zasebnem pravu, najmanj 3000 
prebivalcev, ta kriterij pa se sme prekršiti le v 
primeru, če to zahtevajo terenske razmere ali 
drugi upravičeni razlogi. Za tedanje občine na 
Slovenskem pa je bila značilna velika razdrob- 
ljenost, ki je izvirala še iz zadnjih desetletij 19. 
Stoletja,37 in glede na nove pogoje je bila po- 
trebna njihova radikalna komasacija. Velike poli- 
tične posledice za Slovenijo pa so imele določila 
0 načinu volitev občinskih odborov, ki so imeli 
glede na število prebivalcev od 18 do največ 36 
odbornikov v občinah z nad 8000 prebivalci. Vo- 
lilni red je tako kot za volitve poslancev določal 

14   SL DB, št. 35, 29. 4. 1939, zakon il. 229. 
35   SL DB, št. 67, 22. K. 1934, zakon 51. 530. 
•• Jože Žonlar, Občine na kranjskem območju do lela 1941, 

Kranjski zbornik 1990. sir. 212. 
'' Na Kranjskem je hilo konec 19. Stoletja kar 356 občin s pov- 

prečno okoli 1500 prebivalecv, na Štajerskem pa jih je bilo 

okoli 550. 

javno glasovanje in priviligiranjc najmočnejše 
"kandidatne liste, ki je avtomatično dobila dve 
tretjini odborniških mest, enakopravno paje nato 
z morebitnimi drugimi kandidatnimi listami so- 
delovala še pri delitvi preostalih odborniških 
mandatov. Liberalni tabor JNS v Dravski bano- 
vini, ki je bil po dejanski moči v manjšini, je 
nato režimski položaj, javno glasovanje, sestavo 
volilnih odborov iz njegovih privržencev in 
druga sredstva izrabil na občinskih volitvah 25. 
oktobra 1933 za prevzem velike večine sloven- 
skih občin v svoje roke.38 Zakon je določal, da je 
nosilec zmagovalne liste predsednik občinskega 
odbora kot sklepajočega in nadzornega organa. 
Predsednik občine pa je vodil tudi občinsko 
upravo, sestavljeno iz. največ petih članov z. naj- 
močnejše kandidatne liste, imela pa je nalogo, da 
neposredno upravlja občinsko imovino, sestavi 
predlog občinskega proračuna in pripravlja skle- 
pe za občinski odbor, nadzoruje poslovanje ob- 
činskih ustanov in podjetij ter izreka kazni za 
prekrške s področja občinske pristojnosti. Pogla- 
vitna naloga predsednika občine kot njenega 
predstavnika v vseh zadevah pa je bilo izvajanje 
sklepov občinskega odbora in uprave 1er skrb za 
uspešno opravljanje vseh občinskih nalog. Zakon 
je podrobno določil naloge občine pri skrbi za 
gospodarski, socialni in kulturni napredek 
njenega območja in pri opravljanju nalog kra- 
jevne policije. Tako je morala upravljati občin- 
sko imovino, sklepati o občinskem proračunu, 
občinskih davkih in drugih finančnih zadevah, 
ustanavljati občinska podjetja, skrbeti za zadeve 
S področja prometa, zlasti graditi in vzdrževati 
ceste 1er druge komunalne objekte, podpirali so- 
cialno ogrožene občane in dobrodelne ustanove, 
skrbeti za zdravstvene zadeve, tudi za preskrbo z. 
zdravo pitno vodo, za stanovanjsko gradnjo ter 
za razvoj telcsnokulturnih in humanitarnih dru- 
štev, pospeševati narodno gospodarstvo z, usta- 
navljanjem in podpiranjem različnih kmetijskih 
zadrug in hranilnic, z ukrepi za izboljšanje kme- 
tijske, živinorejske in vinogradniške proizvodnje, 
z melioracijami in regulacijami hudournikov, 
ustvarjati pa je morala tudi pogoje za širjenje in 
pospeševanje ljudske prosvete z gradnjo šol, 
ustanavljanje knjižnjic in prosvetnih društev, 
organiziranjem tečajev in predavanj. Na področ- 
ju krajevne policije je morala občina skrbeti za 
javno varnost in red, za nadziranje obratovanja 
gostinskih lokalov in tujcev, za zatiranje nalez- 
ljivih bolezni in higienske zadeve, za prometno 
varnost, za izdajanje gradbenih dovoljenj in za 
poljsko policijo, sodelovati paje bila dolžna tudi 
pri izvajanju drugih zadev obče uprave, ki so jih 
zakonski predpisi naložili občinam. Občinski od- 

3X 
JNS je v Dravski banovini prev/ela upravljanje 292 občin, 
kompromisna lisia JNS in privržencev 20, v 56 občinah pa so 

zmagali privrženci prepovedane Slovenske ljudske Stranke. 

Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 
1917-1941, Ljubljana 1965, Mr. 407. 
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bor je lahko za zadeve iz. svoje pristojnosti izda- 
jal krajevne uredbe, ki jih je moral, tako kot usta- 
navljanje občinskih podjetij, odobriti ban. Sicer 
pa so neposredni nadzor nad vsem delovanjem 
občinskih organov opravljali sreski načelniki, ki 
SO lahko prisostvovali sejam občinskih odborov, 
imeli pravico kadarkoli pregledati delovanje ob- 
činskih organov in če SO ocenili, da SO njihovi 
sklepi v nasprotju z. zakonodajo in pomenijo 
prekoračitev delokroga občine, so lahko pre- 
prečili njihovo uveljavitev. Pritožbe na sklepe 
prvega nadzornega organa je reševal ban, v kon- 
čni instanci pa upravno sodišče v Celju. Nad- 
zorna oblast prve in druge stopnje je lahko od 
občinskih organov zahtevala tudi sprejetje lakih 
ukrepov in sklepov, ki so bili ustrezni za celovito 
in učinkovito izvajanje njihovih samoupravnih 
nalog. Občinski odbori so se v primeru neslr- 
injanja z zahtevami sreskega načelnika in bana 
lahko pritožili ministru za notranje zadeve, ki si 
je tudi zadržal odločilne pravice pri komasaciji. 
Ban je lahko tudi razrešil predsednika občine in 
odbornike, če je ugotovil, da ne upravljajo v redu 
svojih nalog. Poseben nadzor paje zakon določal 
za občinske finančne zadeve. Občinske prora- 
čune, v katerih so bile do 200% doklade na ne- 
posredne državne davke, je lahko odobril ban, 
nad to stopnjo pa le minister za finance. Ta in še 
druga določila o nadzoru so omogočala državnim 
oblastem, da so učinkovito nadzorovale in 
usmerjale delovanje občinskih organov na 
področju samouprave in obče uprave. 

Za mesta Ljubljano, Maribor. Celje in Ptuj 
določila obravnavanega zakona niso veljala. 
Večje pristojnosti mestnih oblasti in posebnosti 
njihove organiziranosti je določal poseben Zakon 
o mestnih občinah. Organa mestne občine sta 
bila mestni svet, glede na število prebivalcev je 
imel lahko od 27 do 72 članov, in predsednik 
mestne občine. Toda na javnih volitvah so 
polnoletni meščani lahko izvolili le predsednika 
in dve tretjini članov mestnega sveta, kajti eno 
tretjino jih je imenoval ban iz. vrst strokovnjakov 
za komunalna vprašanja. Mestni svet je volil tudi 
podpredsednika. Predsednik občine je bil pred- 
stavnik mesta v vseh zadevah, izvršilni organ 
mestnega sveta in šef mestne administracije, 
urad pa se je imenoval mestno načelstvo. Iz 
določil o delokrogu mestnih občin se vidi. da so 
v glavnem obdržale pristojnosti nekdanjih statu- 
tarnih občin in so še naprej opravljale tudi naloge 
sreskih načelstev. Glede na to je bil njihov 
neposredni nadzorni organ ban. Mesta so urejala 
izvajanje svojih pristojnosti s statutom, uredbami 
in pravilniki. Večino pravnih aktov mestnih ob- 
čin je potrjeval ban, v spornih primerih pa od- 
ločal Državni svet. potrjevanje mestnega statuta 
in poslovnika pa je bilo v pristojnosti ministra za 
notranje zadeve. Minister za finance je imel pra- 
vico presojati ustreznost mestnih pravnih aktov 
glede finančnih zadev pred njihovo odobritvijo 
ter dajati soglasje k mestnemu proračunu. Mini- 

ster za notranje zadeve je lahko zaradi neizpol- 
njevanja dolžnosti razrešil predsednika mestne 
občine in tudi celotni mestni svet, prav tako pa je 
tudi on odločal o spremembah meja mesta s pri- 
ključevanjem posameznih delov vanj ali izločit- 
vijo iz. njega. Tako so bile tudi mestne občine 
vključene v komasacijski proces, ki je sledil na- 
vedenima občinskima zakonoma in je imel te- 
žišče zlasti na novi ureditvi podeželskih občin. 

Zakon o občinah je določil banu polletni rok 
za pripravo predloga ministru za notranje zadeve 
glede nove ureditve občin. Pripomnimo naj, da je 
prvo akcijo za komasacijo občin sprožil ministr- 
ski svet že leta 1930. od preloma 1932/33 pa so 
že vzporedno z obravnavo osnutka zakona o ob- 
činah, ki je sprva predvidel zanje najmanj 2000 
prebivalcev, potekale pospešene priprave na ko- 
masacijo preko banske uprave in sreskih načel- 
stev. Po sprejetju zakona so v zaprtih krogih za- 
čeli oblikovati komasacijske predloge, pri čemer 
so pomembno vlogo namenili zlasti mnenjem 
narodnega poslanca posameznega sreza 1er pred- 
sednikov sreske organizacije JNS in pododbora 
režimske Županske zveze. Sreski načelniki so 
lahko dajali vabljenim županom in posameznim 
uglednim osebnostim le ustne informacije, pred- 
vsem pa so morali poudarjati, da bo nova do- 
ločitev sedežev občin le začasna.39 Namera, da bi 
na ta način ne razburili občanov pred volitvami, 
se ni posrečila. To so pokazali številni izrazi ne- 
zadovoljstva z. uredbo o spojitvi občin v Dravski 
banovini, ki jo je na predlog bana objavil S. 
septembra 1933 minister za notranje zadeve.40 Ta 
prva in najobsežnejša "avtoritativna preureditev 
občin... je bila premalo pripravljena in je (bila) v 
marsičem prenagljena."41 tudi zaradi pospešenih 
priprav na prve občinske volitve v tridesetih le- 
tih. Napake je moral priznati tudi ban Dravske 
banovine dr. Drago Marušič. ki je zato sreske 
načelnike zadolžil, da z. "aktivnimi poborniki se- 
danjega političnega stanja v državi" temeljito 
proučijo novo razdelitev in razmejitev občin 1er 
njihove nazive in sedeže 1er o tem izdelajo pred- 
loge za spremembe v skladu z lokalnimi željami 
in državnopolitičnimi interesi.42 Rezultat teh 
novih posvetov in predlogov sta bili dve uredbi 
ministra za notranje zadeve z. dne 17. in 21. 
marca 1934, s katerima je bila prva uredba o ko- 
masaciji občin v Dravski banovini delno spre- 
menjena in dopolnjena.43 S temi tremi ministr- 

39 Jože Žonlar, n. d., ser. 212-213. 
411  SL DB, St 73, 12. 9. 1933, uredba iL 469. 
41 Občine dravske banovine v lelih 1933-1937. Pregled i/pre- 

inenib. Izvršenih s komasacijo občin v letih 1933-1937. Ljub- 
ljana 1937. uvod, str. 1; i/, pregleda vseh krajevnih sprememb 
.se vidi. da je bilo V eno novo občino združenih veliko Število 
malih občin, V primeru občine Apače npr. 14 dotedanjih malih 
občin. Posamezne občine v hribovskih predelih, ki so bile siecr 
po obsegu velike, pa ludi po novi uredilvi niso imele nili lisoč 
prebivalcev. 

42 Jože Žonlar, n. d., sir. 214. 
43 SL DB, šl. 29. 11.4. 1934. šl. 235 in 236. 
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skimi uredbami je bila sklenjena prva komasa- 
cijska laza, v kateri sc je število občin zmanjšalo 
od 1069 na 377; "skoro vse male občine so bile 
ukinjene, velike pregrupirane, nekatere tudi raz- 
druženc. Vse občine so dobile svoj stalen sedež, 
mnoge tudi novo ime... Ta obsežna in z vso 
naglico izvršena komasacija je močno razburila 
dotlej mirno in ustaljeno življenje naših občin."44 

Nova faza v procesu komasacij se je nato 
začela sredi leta 1935, koje v osrednjo vlado in 
nato v režimsko stranko Jugoslovansko radikalno 
zajednico vstopila tudi prepovedana Slovenska 
ljudska stranka. Njen voditelj dr. Anton Korošec 
je prevzel resor notranjega ministra, zadnjega ba- 
na Dravske banovine iz vrst JNS dr. Dinka Puca 
pa je tedaj zamenjal dr. Marko Natlačen. Nova 
oblastna struktura je zahtevala od sreskih načel- 
nikov, da prisluhnejo zahtevam občanov, to pot 
seveda iz vrst slovenskega dela JRZ, glede pre- 
ureditve občin in izoblikujejo nove predloge 
sprememb. Na temelju ljudskih glasovanj, podpi- 
sovalnih akcij in stališč občinskih odborov je 
začelo kraljevo namestništvo izdajali številne od- 
ločbe o spremembah ozemlja, imen in sedežev 
občin. Vzporedno so potekale v letih 1936/37 no- 
ve občinske volitve, ki so prinesle absolutno 
zmago privržencem nekdanje SLS. Končno pa je 
vlada v finančnem zakonu 1937/3845 dobila po- 
oblastilo, da dolgotrajni komasacijski proces 
pospešeno zaključi, kajti oviral je normalno po- 
slovanje občin. Tako je kraljevo namestništvo 1. 
septembra 1937 izvedlo s svojo odločbo še zadnje 
velike komasacijske spremembe.46 Po sklepu ko- 
masacije je bilo v Sloveniji 407 občin, med njimi 
štiri mestne, od katerih so se vse, razen mari- 
borske tudi ozemeljsko razširile.47 Ob radikalnih 
spremembah na občinski ravni pa je pri 
preureditvi okrajev - srezov prišlo do sprememb 
le leta 1936, ko je bila sreska ekspozitura v 
Škofij Loki preosnovana v sresko načelstvo ozi- 
roma ustanovljen samostojni okraj, hkrati pa je 
bil ukinjen okraj Metlika, tako da je bilo število 
teh upravnih območij v Dravski banovini nespre- 
menjeno, in sicer jih je bilo 25.4X 

Ob sklepu naj poudarimo, da sta zakona o 
občinah in mestnih občinah pomeben mejnik v 
oblikovanju in delovanju občin na Slovenskem, 
nove podeželske občine pa so ne glede na raz- 

Glcj op. 41. 44 

Zlasti po obnovitvi parlamentarnega življenja, delno pa že v 
dvajsetih letih so poslali značilnost zakonodaje finančni 
Zakoni. Ti vsakoletni uvodni zakoni k proračunu so s šte- 
vilnimi določili urejali tudi spremembe veljavne zakonodaje 
ali urejali novo zakonodajno problematiko ter dajali posebna 
pooblastila posameznim ministrom za urejanje različnih zadev 
iz. njihovega resorja. 
SLDB.it x. 16. 10. 1937, it. S3!. 
Glej op. 41. 
Za stanje organiziranosti na področju občinske, sreske in ban- 
ske uprave naj opozorimo še na naslednja dela: Leksikon drav- 
ske banovine. Ljubljana 1937 in Splošni pregled dravske bano- 
vine. Ljubljana 1939. 
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lične oblike nezadovoljstva prebivalstva in napa- 
ke lahko uspešneje reševale svoje naloge pri 
samoupravnem urejanju občinskih gospodarskih, 
socialnih in kulturnoprosvctnih zadev in nalogo 
obče uprave, kot dotedanje občine, med katerimi 
SO imele nekatere tudi le slo prebivalcev. Nujno 
in koristno komasacijo občin pa sta oba vla- 
dajoča režima spolilizirala. 

Značilnosti delovanja nunskega sveta in pri- 
zadevanju za povečanje njegovih pristojnosti 

V skladu z Zakonom • banski upravi je mini- 
ster za notranje zadeve in predsednik vlade Petar 
Živkovič 3. junija 1930 izdal "Pravilnik o orga- 
nizaciji in delu banskih svetov,"49 mesec dni ka- 
sneje paje na banov predlog imenoval še 40 čla- 
nov banskega sveta Dravske banovine po kri- 
teriju, da so bili v njem S svojim predstavnikom 
zastopani vsi srezi, število zastopnikov posamez- 
nih mest pa je bilo odvisno od števila prebi- 
valcev.''0 Ministrski pravilnik je v svojih dolo- 
čilih 0 nalogah banskega sveta podrobno opre- 
delil njegovo zgolj posvetovalno funkcijo. Pogla- 
vitna naloga banskih svetov je bila dajanje pri- 
pomb in mnenj k banovomu predlogu proračuna 
glede gospodarskih, socialnih in kulturnopro- 
svctnih dejavnosti in ustanov, z vidika potreb 
srezov in mest, ki so jih zastopali, pa tudi širše za 
vse območje banovine, niso pa smeli o banovin- 
skom proračunu sklepati. Ban je njihove pred- 
loge glede ukrepov za napredek kmetijstva, delo- 
vanja različnih kmetijskih in živinorejskih usta- 
nov, kmetijskega šolstva, upravljanja nedržavnih 
gozdov, vzdrževanja in ustanavljanja banovin- 
skih zdravstvenih in socialnih ustanov, vzdrže- 
vanja in gradenj cestnega in železniškega omrež- 
ja 1er drugih komunalnih objektov, posebej tudi 
šolskih poslopij, razvoja strokovnega šolstva ter 
podpiranja delovanja Sokola, kullurnoposvelnih 
in humanitarnih društev po lastni presoji lahko 
upošteval glede na nujnost in finančne zmog- 
ljivosti banovine pri sestavi banovinskoga prora- 
čuna, ki je bil nato odvisen še od potrditve mi- 
nistra za finance. Toda to pravico so lahko izra- 

49 SL DB, št. 19, 20. X. 1930, uredba št. 105; Zakon o občem 
upravnem postopku (prevedel in priredil dr Rudolf Andrcjka) 
Zakon o banski upravi. Pravilnik o organizaciji in delu banskih 
svelov, Ljubljana 1931, str. 127-131. 

50 SL DB, št. 15, 30. 7. 1930, odločba šl. 75; število članov ban- 
skega sveta se je nalo do leta 1941 glede na administrativne 
spremembe in porast prebivalcev mest povečal na 50, po 25 
predstavnikov srezov in mesi. Punkcijo banskih svetnikov je v 
tridesetih letih opravljalo 141 oseb. Minister za notranje za- 
deve je bil dolžan člane banskega sveta imenovati "izmed 
oseb. ki morejo s svojim svetom najbolj služiti interesom 
banovine," on pa je imel tudi pravico, da jih je razrešil. 
Poimenski seznam banskih svetnikov Dravske banovine s 
podatki o njihovih poklicih, o tem, katere sreze in mesta so 
zastopali ter o trajanju njihovih mandatov, je objavil Vladimir 
Kološa v publikaciji Banski svet Dravske banovine 1931- 
1941, Ljubljana 19X0, str. 21-27. 
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bili le na sejali banskega sveta, sicer se pa niso 
smeli vmešavati v delovanje banovinskih oblasti, 
niti vplivati na njihove odločitve, prav tako pa 
jim je bilo tudi prepovedano posredovanje pri 
njih. Banski svet seje na redno zasedanje sestajal 
le enkrat na leto ob proračunski razpravi in je 
smelo trajati največ 15 dni, njegovi člani pa so se 
ga morali obvezno udeleževati. Seje banskcga 
sveta je vodil ban, ki je lahko tudi omejil pravico 
banskih svetnikov do razprave. Ban pa je po 
pooblastilu ministra za notranje zadeve lahko za 
reševanje posebnih, zlasti finančnih zadev, 
skliceval banski svet tudi na izredna zasedanja, 
ki pa so smela trajati do pet dni. Te že tako 
skrajno omejene pristojnosti banskega sveta je 
Petar Živkovič pred njegovim prvim zasedanjem 
s posebno okrožnico še omejil. Prepovedal mu je 
predhodne načelne razprave o proračunu in 
dovolil razpravo le o posameznih proračunskih 
postavkah. Banski svet Dravske banovine se je 
sestal na prvem zasedanju 20. januarja 1931 in s 
tem je začel delovati banov poglavitni 
posvetovalni organ, ki je bilo edino mesto za 
širše izražanje mnenj o nekaterih socialnoeko- 
nomskih in kullrnoprosvetnih zadevah, pomemb- 
nih za slovenski razvoj in napredek. V skladu z 
navodili so banski svetniki na prvem zasedanju 
razpravljali o banovinskem proračunu za leto 
1931/32 in sicer po postavkah za posamezne 
oddelke banske uprave oziroma področja nji- 
hovega delovanja. Ob sklepu zasedanja njegovi 
predlogi tudi zaradi omejitve dohodkov ob 
začetku velike gospodarske krize niso mogli biti 
nato ustrezno upoštevani v banovinskem pro- 
računu, je predstvanik banskih svetnikov sicer 
izrazij zadovoljstvo, da so se zastopniki Kranj- 
ske, Štajerske in Prckmurja prvič zbrali skupaj, 
toda poudaril je tudi željo, da bi se decen- 
tralizacija uprave izvedla v čimvečji meri.51 

Oktroirana ustava je nato z določili o uvedbi 
samouprave na banovinski ravni ustvarila upa- 
nje, da se bodo obnovile razmere iz obdobja 
uspešnega delovanja oblastnih samouprav na 
Slovenskem. Ustava je sicer pristojnosti izvolje- 
nega banovinskega sveta in banovinskega odbora 
kot njegovega izvršilnega organa v primerjavi z 
oblastnimi samoupravnimi organi nekoliko zoži- 
la, zlasti s predhodno odobritvijo Državnega sve- 
ta za vse njegove uredbe, toda v primerjavi z 
Danskimi sveti bi pomenil začetek delovanja ba- 
novinske samouprave velik napredek." Toda 
kljub obljubam nekaterih vlad vse do leta 1941 
nobena ni predložila Narodnemu predstavništvu 
predloga zakona o organizaciji in pristojnostih 
banovinskih samoupravnih teles, ki bi bil pogoj 

51 Gradivo o prvem zasedanju banskega svela od 20. do 29. I. 
1931 je v fondu Hanskcga sveta Dravske banovine (HS) v fast. 

I v Arhivu Republike .Slovenije (AS). 
52 Dr Marko Natlačen, Banovinske samouprave v okviru ustave 

IHI 3 septembra 1931. Spominski zbornik Slovenije, cit. i/d., 

str. 129-134. 

za izvedbo volitev in za začetek njihovega delo- 
vanja. Tako so nato ves čas deiovali le ime- 
novani banski sveti in prav tako je vsa trideseta 
lela veljal navedeni ministrski pravilnik za nji- 
hovo delovanje. 

Iz razprav na vsakoletnih zasedanjih banskega 
sveta Dravske banovine se vidi, da z. njegovo 
skromno vlogo celo banski svetniki iz vrst uni- 
taristično-ccntralistične režimske JNS niso bili 
zadovoljni in so zahtevali razširitev njegove pri- 
stojnosti. Tako so uspeli na februarskem zase- 
danju leta 1933 izbojevati tudi pravico do na- 
čelne razprave o proračunu in do oblikovanja 
posebnega finančnega odbora za predhodno pro- 
računsko razpravo, ob zavrnitvi federalistične 
Slovenske deklaracije oziroma punktacij SLS pa 
je razprava zašla tudi na politično področje. Ob 
odločni odklonitvi avtonomne Slovenije so tudi 
režimski privrženci zahtevali čimhitrejšo izgrad- 
njo banske uprave in banovinske samouprave na 
osnovi "najširše decentralizacije." Z izrednim 
zasedanjem septembra 1933 je banski svet s 
sprejetjem uredbe o sestavi kandidatnih list in 
volilnih odborov ter glasovalnem postopku pri 
volitvah občinskih odborov v Dravski banovini, 
razširil svoje delovanje tudi na uredbodajno 
področje. Hudo nezadovoljstvo zaradi odlaganja 
zakona o banovinskih samoupravah in zaradi 
ohranjanja strogega centralizma je prišlo do izra- 
za na rednem zasedanju leta 1935 v zahtevah, da 
se mora provizorij končati, da je nujna uvedba 
širokih samouprav in razširitev pristojnosti bano- 
vin ter da mora poseben stalni odbor banovinske 
samouprave dobili odločilno vlogo tudi pri se- 
stavljanju banovinskega proračuna in pri nadzoru 
nad njegovim izvajanjem, vse to ob poudarku, da 
se gospodarska politika Slovenije lahko uresni- 
čuje samo v Ljubljani. 

S tem je bila sklenjena prva faza prizadevanj 
za razširitev pristojnosti banskcga sveta oziroma 
banovin, ki so jih vodili privrženci JNS, načelno 
naklonjeni le široki upravni decentralizaciji, ne 
pa tudi pravi zakonodajni in izvršilni avtonomiji 
slovenske banovine, za katero se je zavzemala 
tedaj opozicijska, formalno prepovedana SLS. 
Potem ko je ta stranka leta 1935 kol sestavni del 
nove režimske stranke JRZ s Koroščcvo razrešit- 
vijo večine dotedanjih banskih svetnikov in 
imenovanjem absolutne večine članov banskega 
sveta iz njenih vrst, prevzela odločilno vlogo v 
njem, se je začelo tudi novo obdobje v priza- 
devanjih za dejansko uvedbo gospodarske, finan- 
čne, socialne in kulturne avtonomije Dravske 
banovine, večkrat tudi z oznako slovenska ba- 
novina. Te zahteve so banski svetniki postavljali 
na vsakem zasedanju, vrhunec paje bilo sprejetje 
resolucije o banovini Sloveniji na februarskem 
zasedanju banskcga sveta leta 1940, ko so pou- 
darili, da zahtevajo za bodoči izvoljeni bano- 
vinski zbor tudi zakonodajne pristojnosti in pra- 
vico odločanja o celotnem banovinskem pro- 
računu.   Medtem   pa je   banski   svet   v   svoji 
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praktični dejavnosti v drugi polovici tridesetih let 
s stalnim poglabljanjem razprav o vseh temeljnih 
vidikih razvoja .Slovenije, S širitvijo finančnih 
temeljev za izvajanje banovinskih nalog po kon- 
čani gospodarski krizi, z oblikovanjem kritičnih 
stališč do zakonodaje in predlogi za reševanje 
perečih problemov banovine osrednjim oblastem 
v številnih resolucijah in s še drugo dejavnostjo 
tako krepil svoje pristojnosti in oblike delovanja, 
da ga je ban dr. Marko Natlačen nekoliko pre- 
tirano označil za naslednika nekdanjih deželnih 
zborov in za "slovenski gospodarski parlament". 
Kljub formalnopravnim omejitvam je banski svet 
Dravske banovine opravil pomembno delo za 
vsestranski napredek Slovenije, tako režima JNS 
kot JRZ pa sta z njim povezovala strankarske 
koristi.53 

Potem ko je kraljevo namcstni.štvo 26. av- 
gusta 1939 izdalo uredbi o Banovini Hrvaški in o 
možnosti razširitev predpisov o Banovini Hrva- 
ški na ostale banovine, hkrati pa razpustilo tudi 
Narodno skupščino, je postalo aktualno tudi obli- 
kovanje banovine Slovenije. Pri vladi je bila za 
izdelavo pravnih aktov za banovino Slovenijo 
imenovana komisija, v kateri sta bila tudi dr. 
Miha Krek in nodban Dravske banovine dr. 
Stanko Majcen.5* Tudi banovinski odbor JRZ je 
za reševanje te problematike osnoval posebno 
komisijo. Od septembra 1939 je potekalo inten- 
zivno delo za pripravo načrtov uredb o ustano- 
vitvi banovine Slovenije, o organiziranosti ban- 
skega oblastva in banovinskega zbora, volilnem 
redu zanj ter njegovega poslovnika, o upravnem 
sodišču, o banovinskem proračunu, o prevzemu 
zadev s posameznih ministrstev na banovino in o 
drugih zadevah po hrvaškem zgledu. Vse to 
bogato gradivo je ohranjeno v Arhivu Republike 
Slovenije.55 

Odlaganje ureditve novega ustavnopravnega 
položaja Slovenije iz različnih vzrokov (razmere 
po začetku druge svetovne vojne, problemi pri 
rešitvi srbsko-hrvaških odnosov itd) so spodbu- 
dili dr. Andreja Gosarja, da je v posebni publi- 
kaciji osvetlil številne finančne, gospodarske in 
pravne vidike, ki so zahtevali oblikovanje bano- 
vine Slovenije.5'' Kljub vsem prizadevanjem ta 
veliki cilj ni bil uresničen in drugorazredni dr- 
žavnopravni položaj Dravske banovine po usta- 
novitvi Banovine Hrvaške je bil hudo razoča- 
ranje za slovenski  narod, kajti  njegova velika 

• - Podrobnejšo sliko dejavnosti banskega svela In prizadevanj /a 
razširitev njegovih pristojnosti dajejo zapisniki njegovih 11 
rednih in dveh izrednih /asedanj / ustreznim gradivom v I ft 
lasciklih Tonda HS v AS; v pregledni obliki sla lo proble- 
matiko osvetlila Vladimir Kološa v n. d. v poglavju Orga- 
nizacija in delovanje banskega svela, sir. 7-17 in M. Slip- 
Iovšck v razpravi, navedeni v op. 3. 

54  SL DB, St. 70, 2. 9.   I •••; Branko Pciranović, Momčilo 
Zcčevit. n. d., sir. 514-516. 
Gašper Siniil. Osnutek  uredbe • banovini  Sloveniji   i/ lela 
1939, Arhivi XVII - 1994, St. 1-2. sir. IIX-119. 

5     Andrej Gosar. Banovina Slovenija. Ljubljana 1940. 

večina se je ves čas obstoja prve jugoslovanske 
države zavzemala za avtonomistično-federativni 
položaj Slovenije v njej, uspehi pa po drugi ju- 
goslovanski uslavi niso bili niti tolikšni kot po 
vidovdanski ustavi, koje centralizem vsaj za kra- 
tek čas omililo delovanje oblastnih samouprav. 
Tako je slovenska organizacija JRZ uspela v 
drugi polovici tridesetih let v določeni meri le 
"neformalno ohranjati avtonomno slovensko 
oblast."57 

ZUSAMMENFASSUNG 

STAATSORDNUNGEN IN SLOWENIEN IM RAIIMI-N 
DES l-RSTÜN JUGOSLAWISGIIliN STAATIÌS IN DEN 
JAHREN 1929-1941 

Parallel zur Umbcncnnung des Slaatcs in Königreich 
Jugoslawien legic König Alexander bereits im ersten Jahr 
seiner Diktatur den Organsalionsrahmcn und die Zu- 
ständigkeit der allgemeinen Vcrwaltungscinheilcn. der sog, 
"Gebiete" (oblastva) des ersten (Kreis-) und des /weilen 
(Banschalts-) Grades für die ganze Periode der dreißiger 
Jahre fest, und zwar durch die Gesetze über die innere 
Verwaltung, über die Aufteilung des Slaatcs in neue 
Verwaltungseinheiten (Banschaften) und über über die 
Banschaftsvcrwallung. In Slowenien wurde die Vereinigung 
des I.jubljanacr und Mariborcr Gebiets zur Draubanschafl 
mil Zufriedenheit aufgenommen. Enttäuschung rief jedoch 
die Abschaffung der Gcbictssclbstvcrwaltung hervor. Die 
oktroyierte bzw. Septemberverfassung des Jahres 1931 
beendete zwar die Periode der reinen Königsdiktatur, doch 
der wiedereingeführte Parlamentarismus war eher eine 
Täuschung, wahrend die Verfassungsbestimmungen über 
die Banschaftsselbstverwaltung spater nicht angewendet 
wurden. So blieb der Uanschaftsral der Drauhanschaft die 
ganze Zeit (1931-1941) nur ein Beratungsorgan des Bans, in 
der Praxis war er - trotz tier formalrechtlichen Ein- 
schränkungen - darum bemüht, seinen Zuständigkeits- 
bereich ZU erweitern. Vor allem in der zweiten Hälfte der 
dreißiger Jahre leistete er einen Beitrag zum wirt 
schaftlichen, sozialen und kulturellen Portschritt Slo- 
weniens. Den starken slowenischen autonomistisch- 
föderativen Kräften gelang es auch Ende der dreißiger Jahre 
nicht, eine slowenische Banschafl mit weilen legislativen 
und exekutiven Zuständigkeiten zu erzwingen. In den 
Gcmcindcgcsctzcn aus dem Jahre 1933/34 wurden auch die 
Zuständigkeiten der Land- und Stadtgemeinden im Bereich 
der Selbstverwaltung und der allgemeinen Verwaltung 
festgelegt, sie bildeten aber auch eine Grundlage für eine 
radikale Kommassation der Gemeinden in Slowenien. So 
erfuhren im Zeitraum 1929-1941 alle Bchördcninsianzcn in 
Slowenien Veränderungen. 

57 
Dr. Janko Prunk. Manin Ivanić. Osamosvojitev Slovenije. 
Ljubljana 1996, str, 114, 
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SUMMARY 

TIH- ADMINISTRATIVI- DIVISIONS IN Till- SLOVI-NI- 
PART OF YUGOSLAVIA BETWEEN 1929 AND 1941 

Already in the first year of his dictatorship in 1929. king 
Alexander changed ihc name of his country into ihc King- 
dom of Yugoslavia and imposed a division of Ihc Yugoslav 
Icrrilory inlo new adminislralivc units, called hanovinas. by 
means of new laws on internal administration. With the laws 
on Ihc administrative authority of the bans (ban - a governor 
of Ihc banovina) administration, the king also defined the 
organisation and jurisdiction of the first level (local) and the 
second level (banovina) authorities for Ihc entire 1930s. The 
merging of the authorities of Ljubljana and Maribor under 
the jurisdiction of the Dravska Banovina was well received 
in Slovenia. However, the Slovenes were disappointed by 
Ihc abolishment of their autonomy. 'Hie constitution im- 
posed by the king in 1931 (known as Ihc September Consti- 
tution), ended Ihc period of open dictatorship, but the re- 

newed parliamentary system was more of a sham than a 
democracy and the constitutional decrees on autonomy of 
the banovinas were never implemented. Throughout the 
period 1931-1941. the Ban's Council of the Dravska 
Banovina remained only an advisory office of Ihc ban. 
However, despite the restrictions imposed upon il by the 
legislature, it slrivcd to extend its powers. Particularly in the 
second half of ihc 1930s it contributed to the economic, 
social and cultural development of Slovenia. Despite the 
strong autonomiste and federalists movement, the Slo- 
venes failed lo gain their own "Banovina Slovenia" and the 
wide legislative and executive powers ihcy had repeatedly 
requcslcd. even al Ihc end of the thirties. With (he laws on 
municipalities passed in 1933/34. Ihc powers of rural and 
urban municipalities were cslablishcd in Ihc fields of auton- 
omy and general administration. These laws were also the 
basis for Ihc radical merging of individual properties within 
the municipalities in Slovenia which occurred during this 
time. Thus all levels of authority underwent considerable 
changes in Slovenia in the period between 1929 and 1941. 
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Arhivska zakonodaja Kraljevine Jugoslavije 
GAŠPER ŠMID 

V času med obema svetovnima vojnama je 
bilo za ozemlje nekdanje Jugoslavije izdelanih 
več načrtov Zakona o državnih arhivih, vendar 
do sprejetja teh ni prišlo.1 Izjema je bil le Zakon 
0 arhivih ministrstva za zunanje posle in diplo- 
matskih in konzularnih zastopništev kraljevine 
Jugoslavije v inozemstvu2, s podzakonskim ak- 
tom Pravilnikom o raziskavah v glavnem arhivu 
ministrstva za zunanje posle in o neslužbenem 
objavljanju diplomatskih in konzularnih doku- 
mentov.3 Do zakona, ki bi urejal vprašanje pri- 
stojnosti in zaščite arhivskega gradiva centralnih 
institucij Kraljevine Jugoslavije in nasploh nalo- 
ge arhivov na nižjem nivoju na ozemlju celotne 
države, ni prišlo iz več vzrokov, ki bodo razvidni 
iz nadaljnjega teksta. Eden izmed glavnih vzro- 
kov je bila vsekakor različnost, saj moramo upo- 
števati, da so arhivi novonastale države Kra- 
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma 
kasneje Kraljevine Jugoslavije delovali v raz- 
ličnih okoliščinah, v različnih državah z različno 
preteklostjo in pod različnimi vplivi. Po prvi sve- 
tovni vojni so razmere v novonastali državi za- 
htevale izenačenje dela in predpisov v vseh 
arhivih. Za ta namen so bili pripravljeni trije 
osnutki arhivskega zakona, toda nobeden od njih 
ni bil predložen v obravnavo v skupščini.4 

Prvi osnutek je pripravil leta 1923 ožji odbor 
državnega arhiva v Beogradu. Po tem osnutku 
naj bi se uredil status in poslovanje arhivov, 
medtem ko bi strokovna vprašanja urejali na- 
knadno sprejeti podzakonski akti. Arhivi v Beo- 
gradu, Srcmskih Karlovcih, Sarajevu, Zagrebu, 
Dubrovniku in Ljubljani bi postali samostojne 
državne ustanove pod neposrednim nadzorom 
ministrstva prosvetc. Vsak arhiv naj bi vodil 
upravnik, ki bi moral v Beogradu in Zagrebu 
imeti status rednega univerzitetnega profesorja, 
ostali upravniki pa bi bili lahko izredni profesor- 
ji, vendar z izkušnjami v zgodovinskih oziroma 
arhivskih raziskovanjih. Strokovna vprašanja naj 
bi reševali posebni odbori, sestavljeni iz pred- 
stavnikov prosvetnega ministrstva, akademije in 
univerze v Beogradu in Zagrebu, v ostalih arhi- 
vih pa bi te odbore imenovalo ministrstvo pro- 
svetc.   Nadzor  nad  izvajanjem  zakona naj  bi 

Ana Zalctelj, Zgodovinski pregled zakonodaje o spomeniškem 
varstvu in o arhivih, Arhivi III. St. 1-2. Ljubljana I •••. sir. 30. 

2 Službene novine, št. 83/XXXII, Beograd 11.4. 1930, oz. Služ- 
beni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, letnik I, 
6. kos. Ljubljana 6. 6. 1930. 

3 Službene novine, št. 95/XXXVII, Beograd 2K. 4. 1930, o/. 
Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, let- 
nik I. 7. kos, Ljubljana 11.6. 1930. 
Majda Smole, Zgodovina arhivistike in arhivske službe, Lju- 
bljana 1976, str. 79. 

opravljali inšpektorji, ki bi imeli isto stopnjo 
izobrazbe kot upravnik v Beogradu ali Zagrebu. 

Iz vsebine tega osnutka je razvidno, da bi bilo 
teîko doseči enotno poslovanje, ki bi ga pred- 
pisal skupni urad, saj so imeli obstoječi arhivi v 
Dubrovniku, Sarajevu in Srcmskih Karlovcih 
poseben karakter, drugačen kot arhivi v Beo- 
gradu, Zagrebu in Ljubljani. Ker so so po vsej 
verjetnosti vsi bali, da bi skupni predpisi ovirali 
njihovo delo in zato je samo po sebi umevno, da 
niso pretirano stremeli k enotni centralizirani 
službi več kol do osnutka tega zakona ni prišlo.5 

Drugi osnutek arhivskega zakona iz leta 1935 
sc je zgledoval po italijanskem arhivskem za- 
konu iz leta 1911 in je vključeval tudi strokovna 
vprašanja. Že V začetku osnutka je razložen dvoj- 
ni značaj - znanstveni in administrativni; arhive 
označujejo kol ustanove, ki zbirajo, urejajo in 
hranijo dokumente splošnega značaja 1er jih iz- 
koriščajo za znanost in vse vrste javnega in pri- 
vatnega življenja/' Status samostojnih ustanov 
naj bi imeli arhivi v Beogradu, Zagrebu, Lju- 
bljani, Novem Sadu, Skopju, Splitu in na Cc- 
linju. Ustanovili naj bi se: centralni jugoslo- 
vanski arhiv, ki bi zbiral gradivo od leta 1913 
naprej, in specialni arhivi ministrskega sveta, 
ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za 
vojsko in mornarico, glavni štab in ministrstvo 
dvora. Vsi ostali državni, samoupravni, verski, 
znanstveni, umetnostni in drugi arhivi s področja 
kulture naj bi imeli status registratur, ki bi hranili 
gradivo in ga v določenih rokih izročili pristoj- 
nemu arhivu, ki ima nad njimi tudi neposreden 
nadzor. Arhiv naj bi vodila upravnik in njegov 
namestnik, ki naj bi imela fakultetno izobrazbo 
zgodovinske, filološke ali pravno-socioloske 
smeri in naj bi obvladala latinščino, grščino in 
vsaj en tuj jezik. Prav tako fakultetno izobrazbo 
naj bi imeli inšpektorji, arhivarji in arhivski po- 
močniki, kar je pripravniški naziv za strokovne 
uslužbence, ki naj bi po treh letih prakse in 
opravljenem državnem strokovnem izpitu postali 
arhivarji. Arhivarji pa naj bi bili izenačeni z 
nazivi uslužbencev pri glavni kontroli.7 

V tem osnutku je precej govora o arhivskem 
gradivu, zlasti privatnem, saj so zavzeli stališče, 
naj se ne bi upoštevala privatna lastnina po- 
membnih osebnosti iz javnega življenja, ampak 
bi njihove zapuščine postale državna last. Zelo 
podrobno obravnava delo registratur vključno z 
roki izročanja arhivu. (Rok izročanja za sodišča 

Radmila Popovu! Petković, Postanak  i  razvoj arhivistike u 
Srbiji i Makedoniji, Beograd 1972, str. 1X6-1X7. 
Majda Smole, o.e. str. X0. 
Majda Smole, o.e. Mr. XI. 
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naj bi bil 30 let, za upravne registrature prve 
kategorije 25 let, druge 20 in tretje kategorije 15 
let, izdelal pa naj bi ga arhivski svet.) Arhivski 
svet naj bi sestavljali predstavniki vseh večjih 
arhivov, ki naj bi dajali dovoljenja za uporabo 
arhivskega gradiva tujcem, medtem ko ga do- 
mači državljani uporabljalo z dovoljenjem uprav- 
nika, vendar oboji le v čitalnici. Za upravno- 
poslovne namene naj bi bila uporaba neomejena 
in dovoljena tudi z. izposojo iz. arhiva. Vsak arhiv 
naj bi imel poslopje ... in tudi knjižnico, v katero 
bi moral vsak uporabnik izročiti I izvod publi- 
kacije, ki je nastala na osnovi arhivskega gra- 
diva. 

Osnutek tega zakona je zahteval še dodatno 
izobraževanje in je predvideval celo že častne 
člane državnih arhivov, ki bi se posebno izkazali 
Z zbiranjem arhivskega gradiva, z. delovanjem za 
napredek stroke, ustanove ipd.x 

Celoten projekt arhivskega zakona je bil dan 
Srbski akademiji, oddelku za družbene znanosti, 
kjer je bil osnutek temeljito obdelan, napisane 
pripombe in poslane ministrstvu za prosveto. 
Glavne pripombe so bile, češ da arhivarji niso 
kompetentni za pisanje zakonov, da je osnutek 
glede lastnine privatnih arhivov protiustaven, da 
posega na področje avtonomije tako akademije 
kot univerze in da je tehnično nemogoče zbrati 
vse dokumente, ki imajo vsedržaven značaj na 
enem mestu, ker bi to izzvalo negodovanja v 
posameznih pokrajinah. Z vsemi naštetimi pri- 
pombami in brez komentiranja pozitivnih strani 
tega osnutka je akademija predlagala, naj bi se 
osnovala posebna komisija, sestavljena iz arhi- 
varjev, zgodovinarjev in pravnikov, ki naj bi 
pripravili popolnoma nov projekt o arhivih. Ta 
predlog je bil poslan na ministrstvo za zunanje 
zadeve, kjer pa je vse ostalo brez odziva.1' 

Naslednji osnutek arhivskega zakona je leta 
1939 izdelal upravnik Državnega arhiva V Beo- 
gradu Arnaulović, ki pa se razen redkih izjem ni 
bistveno razlikoval od osnutka iz. leta 1935. 
Glavni državni arhiv naj bi bil V Beogradu, 
drugod pa naj bi se ustanavljali po potrebi, 
vključno s samoupravnimi in verskimi ustano- 
vami. Ministrstva naj ne bi imela svojih arhivov 
in naj bi gradivo izročala tako kot prcdscdnišlvo 
vlade in generalštab v roku 50 let, medtem ko naj 
bi druge ustanove izročile gradivo po 30 letih. 
Privatne arhive naj bi le evidentirali. Da bi 
preprečili kopičenje gradiva, bi ga izločali, ob- 
javljali in že objavljenega ali kopiranega pa 
uničili. Izvozna dovoljenja bi dajalo minitrstvo 
za prosveto. Arhiv naj bi vodil upravnik s po- 
močnikom, delo pa bi vodili znanstveni tajniki, 
ki naj bi tudi imeli visoko izobrazbo. Vsak arhiv 
naj bi imel tudi restavratorsko delavnico in 
fotolaboratorij. Za stroko naj bi skrbel arhivski 
svet, ki bi bil lahko sestavljen iz upravnikov 

državnih arhivov, njihovih pomočnikov in drugih 
stokovnjakov.10 

Tako kot prejšnja osnutka iz. leta 1923 in 1935 
tudi ta iz leta 1939 ni bil realiziran. Tako je 
Jugoslavija v tem času ostala brez izgrajenega 
sistema zaščite arhivskega gradiva nasplošno in 
posebej še za tisto gradivo, ki je nastajalo z. 
delom centralnih upravnih organov in drugih 
institucij." 

Edini zakon, ki je obravnaval arhivsko gra- 
divo v času med obema vojnama na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije, je bil Zakon o arhivih 
ministrstva za zunanje posle in diplomatskih in 
konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v 
inozemstvu12 s podzakonskim aktom Pravilni- 
kom o raziskavah v glavnem arhivu ministrstva 
za zunanje posle in o neslužbenem objavljanju 
diplomatskih in konzularnih dokumentov.13 

Zakon ima 17 členov. 
Najprej je urejeno lastništvo gradiva, saj je 

gradivo, ki je nastalo pri poslovanju ministrstva 
za zunanje zadeve državna last. Nato sledi popis 
vrst gradiva, kjer so priključene tudi zvrsti in to v 
načrtu, konceptu, originalu, prepisu, faksimilni 
ali drugi reprodukciji, izpisku ali prevodu v 
katerikoli ali iz kateregakoli jezika, kot na pri- 
mer: akti, obvestila, spominski zapisi, vloge, no- 
te, opozorila, zapisniki, referati, zaslišanja, proš- 
nje, pritožbe, ostavke, rešitve in drugi doku- 
menti in dopisi, prejeti, odpravljeni, izdani ali 
sestavljeni od ministrstva ali posameznih pred- 
stavništev, delegacij, bodisi po njihovi pristoj- 
nosti ali po službenem položaju pristojnih urad- 
nikov kakor tudi vsi spisani, narisani, repro- 
ducirani ali reproduktivni pripomočki ali mate- 
rial, sestavljeni ali izdelani za notranjo pisar- 
niško uporabo za začasne ali stalne potrebe in se 
morajo trajno hraniti. Nearhivsko gradivo pa so 
tisti spisi, ki jih je ministrstvo že dalo v javnost: 
neslužbeni natisnjeni izvodi objavljenih pogodb, 
konvencij, zakonov, uredb, ukazov, dekretov, 
pravilnikov, navodil, razpisov, izjav, odgovorov 
na vprašanja, priobčil, izmenjanih pisem in tele- 
gramov z inozemskimi ministri ali predstavniki, 
neslužbeni izvodi diplomatskih dokumentov in 
drugih publikacij, ki jih je ministrstvo že 
objavilo. Arhivsko gradivo so tudi arhivi prejš- 
njih ministrstev za zunanje zadeve kraljevine 
Srbije in Črne gore oziroma vse diplomatsko 
gradivo, ki se je na kakršenkoli način znašlo na 
ozemlju Jugoslavije vključno s privatnim gra- 
divom, ki je bilo podarjeno ali odkupljeno. 

Radmila Popovi«! Pclkovii,o.e. sir. I'll. 
Radmila Popović Petković, o.e. str. 192. 

'" Radmila Popovií Petkovi«!, o.e. sir. 193. kjer ludi v opombi 7 
navaja, da projekt lega zakona pripada tistemu številu doku- 
mentov, ki so se v Državnem arhivu v Beogradu i/gubdi v 
zadnjih IS letih (knjiga je izšla 1972, op. G. Š.) in je la 
osnulck pov/cl po sekundarni objavi. 

' ' Arhiv Jugoslavije, Vodič /a korisnike arhivske grade. Beograd 
19X5. sir. 7 in 15. 

'2  Glej opombo I. 
'-    Glej opombo 2. 
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Vsak diplomatski ali konzularni predstavnik 
ali njegov namestnik, vodja misije, delegacije ali 
samo član se je moral obvezati, da bo po pre- 
nehanju funkcije vse gradivo prepustil svojemu 
nasledniku ali pa ministrstvu, sicer bo kazensko 
odgovarjal. 

Uporabo privatnim osebam je dovoljeval ali 
ni dovolil, brez obrazložitve seveda, minister za 
zunanje zadeve vsakemu uporabniku posebej in 
pridobil tudi soglasje tujih vlad, če je bilo to 
potrebno, vendar pa privatnik ni mogel uporab- 
ljati gradiva po letu 1•03,14 ker se je to lahko 
uporabljalo samo v službene namene. Uporaba 
privatnih arhivov je bila dovoljena samo avtorju 
- ustvarjalcu oziroma zakonitim dedičem, če 
ustvarjalec ni določil drugače, sicer pa so bili 
zaprli do 30 let po ustvarjalcev] smrti z izjemo, 
če je to zahteval državni interes, vendar so se 
morale izpustiti vse osebne, rodbinske polemične 
navedbe (identifikacijske oznake), upoštevaje tu- 
di avtorske pravice. 

Objavljanje dokumentov brez dovolitve mini- 
stra za zunanje zadeve je bilo kaznivo. Za objavo 
dokumentov je ta zakon štel: dokument, del 
navajanja originala, prevod originala v drug je- 
zik, fraze, razlage določenih fraz, overovljene ali 
ncovcrovljcnc prepise, faksimile, izpise, prepise, 
razne druge reprodukcije in celo dclovodniškc ali 
telegrafske številke in signature arhivskega 
gradiva. Isti kriterij je veljal za gradivo privatnih 
ustvarjalcev, ki je nastalo ob njihovem delovanju 
v diplomatski službi. Po odredbi ministra za 
zunanje zadeve naj bi ministrstvo sistematično, 
samostojno ali v sodelovanju z drugimi institu- 
cijami kritično objavljalo dokumente. Odgovor- 
nost za objavo dokumentov glede odredb Zakona 
o tisku so nosili avtorji objav in to ne glede, ali je 
minister za zunanje zadeve objavo dovolil ali ne. 

Podrobneje je bila uporaba gradiva ministr- 
stva za notranje zadeve opredeljena še v že 
citiranem Pravilniku o raziskavah v glavnem 
arhivu ministrstva za zunanje posle in o nc- 
službcncm objavljanju diplomatskih in konzu- 
larnih dokumentov, ki je bil v primerjavi s sedaj 
veljavnim Pravilnikom o pogojih za uporabo ar- 
hivskega gradiva1'' in Navodilom za izvrševanje 
Pravilnika o pogojih za uporabo arhivskega gra- 
diva v Arhivu Republike Slovenije16 zelo strog 
do uporabnikov, pa naj so raziskovali po službeni 
dolžnosti ali pa v privatne namene. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dili    ARCHIVGESETZGEHUNG 
JUGOSLAWIEN 

IM     KÖNIGREICH 

In der Zwischcnkricgsz.cit entstanden auf dem Gchicl 
des ehemaligen Königreichs Jugoslawien drei Gesetz 
entwürfe über die Archive und ihren Tätigkeitsbereich. Die 
Entwürfe wurden in den Jahren 1923. 1935 und 1939 vom 
Staatsarchiv in Belgrad erarbeitet. Aus mehreren Gründen 
wurde kein Gesetz, erlassen, das die Zuständigkeit und den 
Schutz des Archivgutes der Institutionen des Königreichs 
Jugoslawien regeln und den Aufgaben- und Zuständig- 
keitsbereich der Archive auf hoher und niederer Ebene auf 
dem gesamten Staatstcrritorium festlegen würde. Der ein- 
zige Akt. in dem die Archivtiitigkcit im Königreich Jugo- 
slawien berücksichtigt wurde, war das Gesetz, über die 
Archive des Ministeriums des Äußern und der diplo- 
matischen und konsularischen Vertretungen des Königreichs 
Jugoslawien im Ausland samt der Durchführungs- 
verordnung über die Forschungsarbeit im Hauptarchiv des 
Ministeriums des Aulicrn und über die inoffizielle 
Veröffentlichung von diplomatischen und konsularischen 
Dokumenten. 

SUMMARY 

ARCHIVAI.  LEGISLATURE OE THE  KINGDOM  OF 
YUGOSLAVIA 

In the period between the wars, three proposals for the 
Law on Archives and Thcir Activities were put forward for 
the territory of the Kingdom of Yugoslavia. All three were 
drafted by the National Archives of Belgrade in 1923. 1935 
and 1939. But the Law which was to regulate the issue of 
the validity and protection of archival records of the 
institutions of the Kingdom of Yugoslavia and the tasks and 
authority of the national and local archives in the country, 
was never adopted for various reasons. The only official 
document on archives was the Law on Archives and Related 
Documents of the Foreign Ministry and Diplomatic and 
Consular Offices of the Kingdom of Yugoslavia. 1•• 
foreign Ministry also issued a statutory act and rules and 
regulations governing the research conducted in the Main 
Archive of the Ministry of Foreign Affairs arid the 
unauthorised publication of diplomatic and consular 
documents. 

14 Zakon je bil izdelan lola 1930. 
15 Ur. I. SRS, St 34/81. 
16 Izdano 4. 4. 1995. 
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Kranjska podružnica Državnega pokrajinskega arhiva v 
Celovcu v času nemške okupacije 
JOŽE ZONTA R 

Na zasedenih območjih Gorenjske, Koroške 
in .Štajerske so postavili Nemci v mesecu aprilu 
1941 svojo upravo, pri šefih civilne uprave tudi 
pooblaščence državnega komisarja za utrjevanje 
nemštva. Delovno področje Državnega komisarja 
je bilo zelo široko, med drugim je bil v njegovem 
sestavu tudi t.i. generalni zaupnik za zavarovanje 
kulturne dediščine (Generaltreuhändler für die 
Sicherstellung der Kulturgüter) organ ki je po 
politični strani odgovarjal za omenjeno področje. 
Na Štajerskem so tako že v prvih mesecih oku- 
pacije ustanovili podružnico generalnega zaup- 
nika, ki je imela prvenstveno nalogo evidenti- 
ranje kulturno-zgodovinskih predmetov. Poleg 
tega so poverjeniki Državnega pokrajinskega a- 
rhiva (Reichsgauarchiv) iz Gradca začeli evi- 
dentirali in zbirati arhivsko gradivo.1 Na Go- 
renjskem pa SO v Uradu pooblaščenca državnega 
komisarja za utrjevanje nemštva na Bledu usta- 
novil referat za arhive, knjižnice in muzeje, za 
katerega je bil zadolžen dr. Karel Slarzacher, viš- 
ji vodja SS, nekaj časa štabni vodja pooblaščenca 
državnega komisarja, prej pa arhivski svelnik v 
Državnem pokrajinskem arhivu v Celovcu, kjer 
seje začel tudi znanstveno udejslvovati.2 

V dneh, ko so Nemci začeli izseljevati, je 
prišel dr. Slarzacher, očetov znanec iz. štu- 
dentovskih let na Dunaju in mu ponudil zapo- 
slitev pri zaščiti arhivov, knjižnic in muzejev. Ne 
brez pomislekov je oče, ki je užival pri Nemcih 
določen ugled in spoštovanje, tako da mu niso 
zamerili, ker se ni podpisoval Schontar, kot je 
bilo uradno ukazano, ampak je ostal slovenski 
Žontar in se tudi ni priglasil za rajhovsko držav- 
ljanstvo, čeprav so ga k temu nagovarjali, po- 
nudbo sprejel. Nekaj izkušenj je že imel Z 
varstvom kulturne dediščine, saj je bil od leta 
1930 poverjenik za zaščito zgodovinskih spo- 
menikov kranjskega okraja. 

3. oktobra 1941 je poslal dr. Slarzacher z 
Bleda, kjer so imeli Sel civilne uprave in drugi 
nemški uradi svoj sedež, Državnemu pokrajin- 
skemu arhivu v Celovec poročilo o referatu 
arhivi, knjižnice in muzeji.3 V njem pravi, da je 

Tone Perene, Nacistična raznarodovalna politike v Sloveniji v 
Iclih 1941-1945, Maribor 196K, Mr. 742-747.- I'avlc Blaznik, 
Arhivi v severni Sloveniji v dobi nemške okupacije, Arhivist 
1/1951, zv. 2. Mr. 20-25. 
O clr. Starzachcrju v: AugUSl Wal/1. Gegen den National So- 
cialismi«, Celovec 1994. - Bogo Grafenauer, Ustoličcvanjc 
koroških vojvod in država karanlanskih Slovencev, SAZU, 
Razred /a zgodovinske in družbene vede. Dela 7, Ljubljana 

1952, str. 270,275,281,295. 
Prispevek je nastal na podlagi i/branih spisov i/ arhiva Ko- 

bila glavna naloga referata zavarovanje vseh na 
zasedenih območjih pripadlih arhivalij, knjižnic 
in drugih kulturno pomembnih dokumentov. 
Zaradi izselitve katoliške duhovščine z zasedenih 
ozemelj je postalo nujno zavarovali in zagotoviti 
nadaljnjo uporabo matičnih knjig (rojstnih, po- 
ročnih, mrliških). Glavna skrb je veljala 
načrtnemu zbiranju teh knjig in za izvedbo te 
naloge je bil v Kranju na njegovo pobudo kot 
organizacijski okvir ustanovljen centralni matič- 
ni arhiv. S hitrim posegom in s smotrnim delom 
so bile zbrane vse matične knjige iz cele Gorenj- 
ske. Dr. Starzacher je to pripisal posebnemu 
sodelovanju višjega študijskega svetnika dr. 
Mallhia Galtererja, ki je bil oproščen vojaške 
službe in "slovenskega profesorja dr. Žonlarja." 
Tako je bilo zbranih v tem času v centralnem 
matičnem arhivu v Kranju 1.012 rojstnih, 612 
poročnih in 641 mrliških knjig, skupno 2.502 
matični knjigi in 237 repertorijev, ki so bili 
prepeljani iz 119 župnij. Ugolovljal je, da pri 
vsej akciji ni bilo mogoče zajeli le 10 knjig; la 
izpad je bil lako neznaten, ker je bila akcija tako 
hitro izvedena. V enem edinem primeru (Ovsišc) 
je župnik vzel del matičnih knjig s seboj v 
Ljubljano. Že 27. julija 1942 paje dr. Slarzacher 
poročal, da je na podlagi primerne intervencije 
uspelo tudi le knjige zavarovali. 

V podrobnostih so izvirale knjige iz nasled- 
njih krajev: 

Okrožje Kranj 

a) bivši okraj Kranj iz. 25 župnij: 
233 rojstnih, 128 poročnih, 141 mrliških knjig, 
70 repertorijev 
b) bivši okraj Školja Loka iz 26 župnij: 
222 rojstnih, 139 poročnih, 130 mrliških knjig, 
82 repertorijev, 6 matičnih knjig je manjkalo 

Okrožje Radovljica 

a) bivši okraj Radovljica iz 25 župnij: 
208 rojstnih, 129 poročnih, 135 mrliških knjig, 2 
repertorija; 1 matična knjiga je manjkala 

Okrožje Kamnik 

a) bivši okraj Kamnik iz 31 župnij: 

roškega deželnega arhiva v Celovcu, ki mi jih je ljubeznivo dal 
na razpolago direklor dr. Alfred Ogris. za kar se mu najlepše 
zahvaljujem. Ostali viri so navedeni na ustreznih mestih. 
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263 rojstnih, 163 poročnih, 181 mrliških knjig, 
55 repertorijev; 3 matične knjige so pogrešali 
b) bivši okraj Litija i/. 12 župnij: 
86 rojstnih, 53 poročnih, 54 mrliških knjig, 28 
repertorijev 

V zgradbi bivše Mestne hranilnice (tedaj 
Kreissparkasse), na ugodnem mestu v Kranju 
(danes Prešernova ul. 10) so maja 1941 v drugem 
nadstropju uredili prostore za centralni matični 
arhiv. Tu so bile matične knjige varno, urejeno in 
smotrno postavljene. S štabom nadvse marljivih 
sodelavcev (tako dr. Starzachcr v poročilu z dne 
27. 7. 1942), ki jim je bil na čelu bivši gimna- 
zijski direktor Franc Korbar,4 je bilo mogoče 
takoj pristopiti k praktičnemu delu. Centralni 
matični arhiv je bil 18. julija 1941 odprt. V zvezi 
z ugotavljanjem arijske rase, za kar so bili po- 
trebni podatki o prednikih, je bil od vsega za- 
četka zelo dobro obiskan in do 27. septembra 
1941 je bilo izdanih nič manj kot 4.350 izpiskov. 
Promet s strankami in število pisnih in ustnih 
prošenj za izstavitev izpiskov je stalno naraščalo. 
Vsak dan je bilo mogoče izdati ob primerni 
delitvi dela 80-100 izpiskov. Z uporabo obrazcev 
je bilo mogoče delovni postopek močno olajšati. 

Dr. Starzachcr je povzel ta del poročila z 
ugotovitvijo, da se je ustanovitev centralnega 
matičnega arhiva zelo obnesla in da so bile s tem 
preprečene velike težave pri pridobivanju doku- 
mentov. Pripomnil je, da bo treba v nadaljnjem 
ta urad še izgraditi in zavarovati knjige pred 
prekomerno obrabo. Začeli so se tudi dogovarjali 
z državnim rodoslovnim uradom glede prevzema 
matičnega arhiva. 

Enako prizadevno naj bi po mnenju poroče- 
valca poskrbeli za zavarovanje arhivalij in drugih 
dragocenih zbirk. Tudi pri tem delu sta višji 
študijski svetnik dr. Gatlcrcr, ki pa je kmalu za- 
radi prevzema vodstvenega mesta na višji šoli 
(Oberschule)^ v Spiltalu, odšel iz Kranja, in 
profesor dr. Žontar imela najpomembnejši delež. 
Arhiv je dobil prostore v mali pritlični zgradbi, 
ki je bila pred vojno dograjena na drugem dvo- 
rišču Hranilnice. 

Pregledali so številne posvetne in cerkvene 
arhive: 

Okrožje Kranj 

Bivši okraj Kranj: od 25 župnijskih arhivov 
jih je bilo 20 pregledanih, 5 jih je bilo potrebno 
še pregledati. 

Bivši  okraj  Skorja  Loka:  od  26  župnijskih 

Po sc/namu /. dne 12. 3. 1945 so bili na Okrožnem rodoslov- 
ncin uradu v Kranju /aposlcni Franc Korhar, Jože I-ainpc, Ana 
Stirn, Tcre/a Pipan. Amalija Prcvc, Albina liradaška, Marija 
Sušnik, Jožefa Malovrh, Stanislava Zaman in Jože Rcpcš 
(Arhiv Ministrstva /a notranje /adeve, VOS in O/na, št. 301- 
40/str. 547). 

arhivov jih je bila polovica pregledanih; ostali 
arhivi so težko dosegljivi, ker je šlo za težko 
dostopne arhive v vaseh v goratih krajih. 

Okrožje Radovljica 

Od 25 župnijskih arhivov jih je bilo 17 pre- 
gledanih, 8 jih še ostalo. 

Okrožje Kamnik 

Bivši okraj Kamnik: od 31 župnijskih arhivov 
jih je bilo 23 pregledanih. 

Bivši okraj Litija: od 12 župnijskih arhivov 
jih je bilo 8 pregledanih. 

Pri pregledu arhivov so se držali naslednjih 
smernic: kjer so bili župnijski arhiv urejeni in 
zavarovani, so ugotovili stanje in kolikor je bilo 
potrebno popisali, nato pa arhive pustili na me- 
stu. Kjer pa je obstajala nevarnost, da bodo 
utrpeli škodo, so listine, urbarje in važnejše spise 
vzeli s seboj, gradivo v zvezi s pastoralno 
dejavnostjo pa uredili in potem ko so ukrenili, 
kar je bilo potrebno, so jih pustili na mestu. 
Občinskim oblastem so naročili, da skrbijo za 
njihovo ohranitev. Tako so dragocenejše arhi- 
valije (najstarejše gradivo naj bi bilo iz. leta 
1584) v celoti zbrali v Kranju in jih tam urejali in 
pripravljali za znanstveno uporabo. Dr. Star- 
zachcr je ugotavljal, da so bile izgube zaradi voj- 
nih dogodkov in zaradi prevrata skrajno majhne. 

Poročilo seveda ne omenja, da je pri pre- 
gledih arhivov dal dr. Žontar pogosto prepeljati v 
arhiv v Kranj tudi slovenske knjige, ki so jih 
nabrali v društvenih, šolskih in drugih knjižnicah 
ter jih s tem rešili pred nemškim uničenjem, kije 
imelo za cilj izbrisati slovensko kulturo. 

V Kranju pa niso zbrali le dragocenega ar- 
hivskega gradiva. Dr. Starzachcr v svojem poro- 
čilu pravi, da so glede muzejskih dragocenosti 
ravnali na enak način kot pri arhivih. Glavni 
poudarek je bil namenjen zavarovanju stvari. Na 
tem področju ni bilo gradiva v taki količini kot 
na arhivskem, reševanje je bilo uspešno, ne da bi 
prišlo do večjih izgub. Zbirke dragocenih stvari 
so bile zavarovane ali pa so v primerni hrambi in 
oskrbi. Uporabno gradivo je na razpolago za 
ureditev zbirk po novejših načelih. 

Vodstvo tako nastalega "centralnega arhiva", 
ki je imcl_ v oskrbi tudi muzealije, je bilo za- 
upano dr. Žontarju. 

Nazadnje se je dr. Starzachcr pohvalil, da je 
bila po dogovoru s Šefom civilne uprave na 
zasedenih območjih Koroške in Kranjske in 
Državnim komisarjem za utrjevanje nemštva sta- 
rodavna veča na Vrbi, ki jo je enostavno pro- 
glasil za spomenik nemške zgodovine, dostojno 
urejena. Vaški mlin na električni pogon, ki so ga 
sezidali na delu kmečkih kamnov (to naj bi 
storila po njegovem bivša vlada zavestno), je bil 
prestavljen na drug kraj. Tudi Prešernov muzej 
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na Vrbi so zavarovali. 
V poročilu Državnemu pokrajinskemu arhivu 

v Celovcu z dne 27. julija 1942 je dr. Starzacher 
(podpisal se je kot arhivski svetnik) obžaloval, 
da je bil zaradi intervencije deželnih svetnikov 
(Landrate) v Radovljici in Kamniku vzorni cen- 
tralni matični arhiv v Kranju ob koncu marca 
1942 razdeljen. Odgovarjajoče matične knjige so 
bile predane okrožnim rodoslovnim uradom v 
Radovljici. Kamniku in Kranju, najstarejše ma- 
tične knjige pa vključene v arhiv v Kranju. Za- 
mude pri izstavljanju izpiskov, ki so zaradi tega 
nastale in ki jih je bilo mogoče ugotavljati vsak 
dan, naj bi bile ob naprezanju vseh moči v voj- 
nem času, neodgovorne. Ugotoviti bi morali, kdo 
je povzročil delitev centralnega matičnega arhiva 
na tako nesmotrn način v vojnem času. Dr. 
Starzacher je pripomnil, da je bil o tem seznanjen 
žal šele po izvršenem dejstvu. Za pomen in 
delovno storilnost centralnega matičnega arhiva 
je navedel podatek, da so v prvi polovici leta 
1942 samo v Kranju izdali 1S.000 listin. 

Zelo pohvalno je poročal tudi o delu arhiva: 
dr. Žontar je del arhivalij že invenlariziral in jih 
povezal v pregledne mape. Nadaljuje z delom in 
bo zbirke spravil v želeno stanje. Zato je menil, 
da ga bo treba v bodoče brezpogojno obdržati. 
Tudi njegovi, že vpeljani sodelavci, so se prav 
tako zelo izkazali. To so bili profesor Franc 
Fister, učiteljica Angela Pcrčič in Grega Jelene.5 

Po razdelitvi centralnega matičnega arhiva ob 
koncu marca 1942 je dr. Starzacher izposloval, 
da so centralni arhiv v Kranju spremenili v 
podružnico Državnega pokrajinskega arhiva v 
Celovcu. S tem so po njegovem v celoti upo- 
števali tedanje možnosti: zaradi pomanjkanja 
prostora fondov ni bilo mogoče uskladiščiti v 
Državnem pokrajinskem arhivu v Celovcu, po 
drugi sirani pa je bila vzpostavljena povezava z 
Državnim pokrajinskim arhivom; kasneje naj bi 
brez dvoma sledila združitev fondov v Celovcu. 
Dr. Starzacher se je tudi dogovoril s kranjsko 
občino za uradne prostore podružnice na Pun- 
gami (danes Trubarjev trg 3). 

Kot smo že omenjali, so naloge dr. Žontarja 
segale tudi na muzejsko področje. Dr. Starzacher 
omenja, da je zbral vrslo dragocenih muzcalij, 
oziroma jih zavaroval, in da so pri njem v 
najboljšem varstvu. Te zbirke, predvsem drago- 
cena zbirka ustreljenega lekarnarja Bohuslava 
Lavičke, bodo temelj za muzej, ki naj bi ga 
ustanovili v Kranju.6 Bil je mnenja, da do tedaj 
ni bilo v vsej Gorenjski primernega muzeja. 
Predvsem bi bilo potrebno pridobili primerne 
prostore zanj, za kar je dal pobudo za razgovore 
z deželnim svetnikom v Kranju. 

V Ukazih državnega namestnika na Koroš- 
kem z dne 6. julija 1942 je izšel poziv županom, 
da dragoceno arhivsko gradivo, to so listine in 
spisi, ki so na splošno oz. za občine posebnega, 
predvsem zgodovinskega pomena, urejeno in 
varno hranijo. Župani morajo v vseh vprašanjih 
arhivskega varstva stopiti v stik z Državnim po- 
krajinskim arhivom v Celovcu. To uredbo je 
povzel v svojih obvestilih z. dne 5. septembra 
1942 deželni svetnik okrožja Radovljica in pri- 
poročil, da se obračajo v teh vprašanjih na po- 
družnico Državnega pokrajinskega arhiva v Kra- 
nju. Poziv je ponovil naslednje leto, vprašanje pa 
je, koliko je prispeval k ohranitvi občinskih 
arhivov iz časa pred drugo svetovno vojno.7 

Aprila 1943 so podružnici v Kranju odvzeli 
skrb za muzejske predmete. Dr. Starzacher, sedaj 
kot vodja Državnega pokrajinskega arhiva v 
Celovcu, je sporočil podružnici, da je bil po 
odpoklicu Lohanscna prisiljen v sporazumu z 
Državnim komisarjem skrb za muzejske pred- 
mete prenesti na Pokrajinski muzej (Gau- 
muscum) v Celovcu. V dogovoru z njim je 
njegov vodja dr. Walter Frodi določil za to dr. 
Hcrmanna Giintherja Ncckhcima, ki je že doslej 
deloval pri evidentiranju umetnostnih spomeni- 
kov na Gorenjskem, kasneje pa se omenja kot 
vodja spomeniškega urada v Kranju." Srečamo 
ga tudi kot učitelja likovne vzgoje na takratni 
Meščanski šoli v Kranju. Dr. Starzacher je pou- 
daril, da ima dr. Ncckhcim obsežno nalogo in je 
prosil, da mu gredo kolikor mogoče na roko ter 
mu predajo skrb za muzejske predmelc. Ne glede 
na lo pa so muzealije še nadalje ostale varno 
shranjene v skladiščih arhiva vse do konca vojne. 

V drugi polovici leta 1943 so nastopile nove 
nevarnosti za arhive. Dne 6. septembra tega leta 
je dr. Žontar pisal namestniku vodje Državnega 
pokrajinskega arhiva v Celovcu, vladnemu svet- 
niku Emcrichu von Zcnncgu (dr. Starzacher je bil 
prestavljen k nemškemu svetovalcu pokrajinske 
uprave za Furlanijo v Udine, kjer so ga italijanski 
partizani ustrelili aprila 1945), da so zaradi 
zadnjih dogodkov v kamniškem okrožju (šlo je 
za napade partizanov) posebno ogrožene grajske 
zgradbe. V nekaterih so zelo dragoceni arhivi, ki 
so izrednega pomena predvsem za zgodovino 
plemiških družin na Gorenjskem. Da bi jih vsaj 
deloma rešili, bi bilo morda primerno, ko bi jih 
predali v depozit in oskrbo podružnici Državnega 
pokrajinskega arhiva v Kranju, kjer bo v vsakem 
oziru poskrbljeno za varno hrambo. Zato bi bilo 

Omenjeni seznam / «Ine 12. 3. 1945. v katerem pa Grega Je- 
lenca ni omenjen, ker ne vsebuje sc/.nam tehničnih m po- 

možnih delavcev. 
Danes farmacevtsko-medicinska /birka Bohuslava Lavičke v 

Invanii lxk v Ljubljani 

7 Anordnungen des Reichsstatthalters in Karmen (1942, St. 9, 
sir. 35). - Mitteilungsblatt des Landrates des Kreises Rad- 
mannsdorf (1942, St. f>, Mr. 55 1er 1943. St, 12. str. 95) v 
knjižnici Instituía /• novejšo Zgodovino, Ljubljana. Podatek 
mi je posredovala ¡ta. Marjeta Campa, /a kar se ji najlepše za- 
hvaljujem. 

x Walter Frodi, Die Kärntner Denkmal- und Musealpflege in den 
Jahren 1940 bis 1942, Carinlhia I, St. 132/1942. sir. 266. - 
Najdemo ga ludi v omenjenem seznamu z dne 12. 3. 1945. 
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najbolje, ko bi poslal tozadevno naročilo Šef 
civilne uprave v Celovcu deželnemu svetniku v 
Kamnik. Tam mu v arhivskih zadevah v pretekih 
letih niso šli na roko, kot bi bilo za lake kulturne 
dobrine nujno, za repliko deželnih svetnikov v 
Radovljici in Kranju, ki so imeli zato vedno ra- 
zumevanje. Močno ogrožene naj bi bile posebno 
dragocene arhivalijc v gradu Križ, nadalje v gra- 
du Krumpcrk, od katerega je župan iz Kamnika 
imel ključe, nadalje v gradu Slalna pri Šmartnem 
pri Litiji, kjer je obstajal še neuporabljen urbar 
za zgodovino kosezov. Von Zcnncga je prosil, da 
bi pripravil tozadevno naročilo za deželnega 
svetnika v Kamniku. Do leta 1943 je imel še od 
Šefa civilne uprave pooblastilo, da samostojno 
ukrepa glede zavarovanja arhivov, takega po- 
oblastila pa nima več in sam tudi ne more ničesar 
ukreniti. 

Von Zcnneg je posredoval gornji predlog Se- 
fu civilne uprave, vendar ta ni želel ničesar ukre- 
niti, češ da se noče vmešavati v zadevo, "da bi se 
izognil kompetenčnim težavam" 1er je odvrnil, 
naj dr. Žontar kar sam stopi v stik z deželnim 
svetnikom v Kamniku. 

V letu 1944 SO nastopile težave glede uradnih 
prostorov. Maja je urad župana v Kranju spo- 
ročil, naj arhiv v kratkem izprazni prostore na 
Pungartu in naj se preseli v drugo nadstropje hiše 
Schillcrstrassc 11 (danes Prešernova cesta). 
Glasbena šola, ki je zasedala v isti zgradbi prvo 
nadstropje, je želela še dodatne prostore. V svo- 
jem nasprotovanju preselitvi je arhiv pričakoval 
podporo iz Celovca, in navajal, da sta ponujena 
prostora zelo temna in za namene arhiva zelo 
nepraktična. Zaenkrat je vse ostalo pri starem. 

Dr. Žontar je moral ves čas pošiljali v Celo- 
vec poročila o delu podružnice. Dobil sem v 
vpogled dvoje. V poročilu z dne 21. julija 1944 
omenja, da je bil v mesecu maju dotok zahtevkov 
za preučevanje prednikov majhen, nasprotno pa 
so bili v mesecu juniju in juliju zelo številni. Pri 
tem ni šlo toliko za izstavitev posameznih iz- 
piskov iz matičnih knjig, marveč predvsem za 
študije, ki so imele za cilj izdelavo celih dru- 
žinskih rodovnikov. Primeri so bili vedno zelo 
zapleteni in so zahtevali skrajno natančno delo, 
pri tem tudi kontrolo dokumentov, ki so jih izdali 
rodoslovni uradi pri posameznih uradih deželnih 
svetnikov. Zato se je moral skoraj vsak teden 
eden ali drugi peljati v Radovljico k rodo- 
slovnomu uradu, da bi na kraju samem preučil 
podatke. 

Matične knjige so bile vsak dan v uporabi, 
zato so jih morali prepeljati nazaj iz zaklonišča v 
delovne prostore na Pungartu. Tudi pregle- 
dovanje in urejanje župnijskih in graščinskih 
arhivov je dobro napredovalo. Posebno si je dr. 
Žontar prizadeval, da bi napredovalo delo pri 
sestavi arhivskega vodnika za Gorenjsko. Pri- 
pomnil pa je, da bo treba na tem še precej dolgo 
delati. 

Drugi del poročila se je nanašal na stanje na 

terenu. Von Zcnncga, ki je tedaj že postal vodja 
Državnega pokrajinskega arhiva v Gelovcu, je 
prosil, da bi dosegel pri deželnem svetniku ali 
morebiti pri vojaških oblasteh, da bi iz Štajerske 
(iz Vranskega) napravili potrebne korake za za- 
varovanje arhivalij trga Motnik. Prosil je tudi, da 
bi glede zelo bogatega arhiva (registrature) biv- 
šega okrajnega glavarstva Litija čimprej izpo- 
sloval pri deželnem svetniku v Kamniku ali pri 
Šefu civilne uprave v Celovcu dovoljenje, da bi 
smel pregledati spise, preden bodo oddani v 
papirnico. Opozoril je na primer okrajnega gla- 
varstva Kamnik, kjer je višji inšpektor prepustil 
pregledovanje spisov dvema podrejenima urad- 
nikoma ter vse starejše gradivo predal za stope, 
ne da bi upošteval njegov zgodovinski pomen, 
pri tem pa ni ničesar javil podružnici oziroma v 
Celovec. Žal seje to sedaj dejansko zgodilo tudi 
v Litiji, čeprav je dr. Žontar to domneval že v 
dopisu iz septembra 1943. Da pri tem ni Slo le za 
akcijo zbiranja starega papirja, potrebnega za in- 
dustrijo, ampak za zavestno uničevanje sloven- 
ske kulturne dediščine, kaže dejstvo, kako so dr. 
Žontarju onemogočali dostop do gradiva. Z 
veliko osebno požrtvovalnostjo pa mu je uspelo 
rešiti arhiva kranjskega in radovljiškega sreskega 
načclstva. Prvega so enostavno zmetali iz pro- 
storov, kjer je bilo prej sresko načelstvo. 

V poročilu iz kraja marca 1945 se je že od- 
ražalo stanje tik pred koncem okupacije. Dr. 
Žontar je zaskrbljeno navajal, da je v mesecih 
februar in marec potekala dejavnost arhiva nor- 
malno, da pa so morali zaradi pogostih letalskih 
alarmov delo prekinjati, vendar hvalabogu, do 
tedaj še niso zbirke arhiva utrpele škode, čeprav 
so letala že nekajkrat odmetavala bombe. Tudi s 
potovanji na Gorenjskem je bilo vedno teže. Zato 
se je osredotočilo delo na urejanje arhivalij in 
sestavljanjem repertorijev. Ni pa seveda omenjal, 
da zjutraj, ko hodi v župno cerkev k maši, zbira 
trosilnc listke Osvobodilne fronte za zbirko v 
arhivu in da je dal zbrati tudi okupatorjeve pla- 
kate in letake.9 Zadnji stik s Celovcem pa je bil 
dopis von Zencgga, povezan s smernicami Dr- 
žavnega ministrstva za notranje zadeve v 
Berlinu, o zavarovanju arhivov ob bližajočih se 
zavezniških armadah. V njem je spraševal, kak- 
šne ukrepe zavarovanja posebno dragocenih fon- 
dov so sprejeli in kam so jih prenesli.10 

Po drugi strani pa je prejemal dr. Žontar že od 
leta 1943 tudi navodila od organizacije Osvo- 
bodilne fronte zaradi reševanja arhivov in starin 
na Gorenjskem. S koncem vojne je seveda 
podružnica prenehala delovati, o tem pa je sam 
zapisal: "Po osvoboditvi sem ponovno nastopil 
službo profesorja na državni gimnaziji v Kranju. 

H) 

l'i) vojni je bilo izročen" Mu/eju narodne osvohixlilvc v Lju- 
bljani. 

Wilhelm Kohr, Die zentrale lxnkun¡! dealscher Archivjchutz- 
massnahmen im Zwcilcn Weltkrieg, l)cr Arehivar 3/1950, 
••-122. 
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Obenem sem likvidiral velike zaloge rešenih 
knjig, arhivalij in zbirk slarin, ki sem jih izročil 
lastnikom oziroma pristojnim državnim obla- 
stem, za kar sem prejel za se in svoje sotrudnike 
obilo pismenih priznanj in zahval". Danes je 
obravnavano arhivsko gradivo v nadškofijskem 
arhivu v Ljubljani in v Arhivu Republike Slo- 
venije. 

Staatsbehörden übergeben. Heute befindet es sich im 
Erzbischöflichen Archiv in Ljubljana sowie im Archiv der 
Republik Slowenien in Ljubljana. 

SUMMARY 

ZUSAMMENFASSUNG 

TUE CARNIOLAN BRANCH OFFICE OF THE STATE 
REGIONAL ARCHIVES IN KLAGENFURT DURING 
THE GERMAN OCCUPATION 

DIE KRAMER ZWEIGSTELLE DES REICIIS- 
GAUARCHIVS KLAGENFURT IN DER ZEIT DER 
DEUTSCHEN BESETZUNG 

Bei der Besetzung Sloweniens richteten die Deutschen 
im April 1941 im Amt des bevollmächtigten Reichs- 
kommissars zur Festigung deutschen Volkstums in Bled das 
Referat Archivwesen, Büchereien und Museen ein, mit 
dessen Leitung Dr. Karl Starzacher, zuvor Archivrat im 
Reichsgauarchiv Klagenfurt, beauftragt wurde. Dr. Josip 
Žontar. den er seit seiner Studienzeit an der Wiener 
Universität kannte, bot er die Stelle beim Schiit/, von 
Archiven. Büchereien und Museen an, und dieser nahm das 
Angebot - nicht ohne Bedenken - an. Seine erste Arbeits- 
tätigkeit war das Sammeln von Matrikenbüchern der Pfarren 
in Gorenjsko für das /entrale Matrikenamt, das in Kranj 
eingerichtet wurde. Mit der gleichen Beflissenheit sorgte er 
für den Schul/, von Kirchcnarchivalicn und anderen 
kostbaren Sammlungen, die die Grundlage des Zentral- 
matrikenarchivs in Kranj bildeten. Bei der Sichtung von 
Archiven ließ er oft auch slowenische Bücher, die man in 
Büchereien aufbewahrte, ins Zentralarchiv nach Kranj 
abtransportieren, um sie vor der deutschen Vernichtung zu 
rctlcn. Im März 1942 wurde das erwähnte Archiv eine 
Zweigstelle des Rcichsgauarchivs in Klagenfurt. In diesem 
waren neben Dr, Žontar noch drei weitere Angestellte 
beschäftigt. Im Archiv waren zum Teil auch Muscums- 
bestände verwahrt, darunter die besonders Sammlung des 
erschossenen Apothekers Bohuslav Lavička. wertvoll. In 
folgenden Jahren galt das Interesse in erster Linie den 
Herrschaftsarchiven und den Archiven der ehemaligen 
Bezirkshauptmannschaften. 

Seit 1943 erhielt Dr. Žontar auch Anweisungen zur 
Rettung von Archiven und Antiquitäten von der Orga- 
nisation der Befreiungsfront. Als mit Kriegsende die Filiale 
des Klagenfurtcr Archivs ihre Tätigkeit einstellte, wurde das 
Archivgui   seinen   Eigentümern   bzw.   den   zuständigen 

Aller the occupation in April 1941. the Germans 
founded an agency for archives, libraries and museums at 
the Office of Ihc Authorized Stale Commissioner for the 
promotion of the German nation at Bled. Dr Karl 
Starzacher, a former archival counsellor of the Stale 
Regional Archives in Klagcnfurt. was responsible for the 
agency. Soon after his appointment to this post. Dr. Karl 
Starzacher offered his colleague Dr Josip Žontar. whom he 
had studied with at Ihc University of Vienna, a job. The job 
involved the protection of archives, libraries and museums. 
Dr Zontar accepted the job. although not without hesitation. 
His first task was lo make a compilation of the parochial 
registers of the Gorenjska region for the Central Registry 
Office in Kranj. Dr Žonlar also assiduously look care of the 
records in churches and other valuable collections, which 
later formed Ihc basis of the material in the central archives 
in Kranj. Under his instruction, many Slovene books 
collected in various libraries were transported to Ihc central 
archives in Kranj and thus saved from destruction by the 
German occupying forces. In March 1942. Ihc central 
archives in Kranj became a branch office of the Stale 
Regional Archives in Klagcnfurt. The archives employed Dr 
Žontar as head of the branch office, alongside three other 
employees. These archives also kept some museum pieces, 
the most valuable of these being the collection of a 
pharmacist, Bohuslav Lavičck. who was shot during the 
war. In Ihc following years. Ihc main concern of Dr Žontar 
and his colleagues were Ihc records of manors and of the 
former Districi Boards. 

From 1943 onwards. Dr Žontar received instructions 
from Ihc Liberation Front advising him how best to save 
archival material and antiques. Alter Ihc end of Ihc war. the 
branch office of the Klagcnfurt Archives was closed down 
and Ihc archival records were transferred lo their rightful 
owners or Ihc competent authorities. Nowadays, these 
records arc kepi in Ihc Archbishop's Archives of Ljubljana 
and in the Archives of Ihc Republic of Slovenia. 
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Razvoj mariborskih četrti v letu 1945 s poudarkom na 
upravnih spremembah in značilnostih prvih volitev 
SLA VICA TOVSAK 

I. MARIBORSKI OKRAJ V SKLOPU OKROŽ- 
NEGA LJUDSKEGA ODBORA 

Okrožni odbori OF, ki so bili na slovenskem 
ozemlju kot organi oblasti formirani že med 
drugo svetovno vojno, so bili nadgradnja narod- 
noosvobodilnih odborov (N00). Njihovo funk- 
cijo jc jasno opredelil Odlok predsedstva Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta o krajih, 
okrajih in okrožjih. 

Tako zaznamovana upravno-polilična in ob- 
lastna organiziranost seje nadaljevala po odhodu 
okupatorja. V mesecu maju jc bila lahko iz- 
peljana po Kidriču imenovana urejevalna faza 
prevzemanja oblasti.1 

Samo mariborsko okrožje, ki jc teritorialno 
pokrivalo vso SV Slovenijo, jc bilo skupaj z 
ostalimi upravnimi enotami definirano z 
Zakonom o upravni razdelitvi federalne Slove- 
nije iz leta 1945.2 

Na osnovi 1. člena se jc ozemlje federalne 
Slovenije delilo na 5 okrožij: 

1. okrožno mesto Ljubljana 
2. celjsko okrožje 
3. ljubljansko okrožje 
4. mariborsko okrožje 
5. novomeško okrožje 

Medtem ko jc bilo okrožno mesto Ljubljana 
razdeljeno na 10 mestnih četrti, so se ostala 
okrožja delila na okraje: 

Celjsko okrožje jc obsegalo sedem okrajev, 
mariborsko devet, novomeško pet in ljubljansko 
sedem okrajev. 

Okraji mariborskega okrožja s številčno opre- 
deljenimi kraji SO bili naslednji: 

1. Dolnja Lendava (35 krajev) 
2. Ljutomer (38 krajev) 
3. Maribor mesto sc jc delilo na 7 mestnih 

četrti ali kvartov 
4. Maribor desni breg (74 krajev) 
5. Maribor levi breg (60 krajev) 
6. Murska Sobota (114 krajev) 
7. Prcvaljc (30 krajev) 
8. Ptuj (112 krajev) 
9. Radgona (52 krajev) 

Takšno upravno-lcritorialno ureditev lahko 
sledimo do sprejetja ustave LR Slovenije ozi- 

roma do januarja 1947, ko so bila okrožja 
ukinjena, kot nove upravne teritorialne enote pa 
se uveljavijo okraji, kraji ter glavno mesto Lju- 
bljana/ 

Tako sc jc vzpostavljala slovenska civilna 
oblast, ki jc upravno-organizacijsko shemo pri- 
lagajala navodilom iz Beograda. Za nemoteno 
izvajanje ukazov so morali ključne pozicije v 
upravi, komunistični partiji in O/.ni zasesti za- 
nesljivi kadri z dobrimi osebnimi ocenami. To jc 
veljalo za vse pomembnejše upravne in politične 
funkcije. Pod drobnogled so bili postavljeni tudi 
vsi okrožni uslužbenci. Posamezniki so bili lahko 
zaradi ovadb ali stroge "cenzure" čez noč brez 
službe, zelo poostrena je bila tudi kontrola giba- 
nja posameznikov na teritoriju Slovenije. 

Vrsti problemov, ki so zajela vsa okrožja, 
zlasti mariborsko, zaradi težav pri oskrbi, s 
hrano, obnovo porušenih zgradb, vračanjem be- 
guncev, splošnem neredu se je priključilo ne- 
usklajeno in napeto ozračje nad civilno in vo- 
jaško oblastjo. Na najvišje civilne organe oblasti 
so vsak dan prihajale pritožbe zaradi samovolje 
pripadnikov vojske. Rezultat navideznega so- 
glasja in sodelovanja so bili občasni sestanki 
obeh oblastnih struktur, ki sta sprejemali enotna 
stališča na najvišji mestni ravni. Npr.: 25. 5. 
1945 so se sestali predstavniki komande mesta 
Maribor, Okrožnega odbora OF Maribor in 
Mestnega odbora OF Maribor. Dogovorili so se, 
da načelno izvaja vse funkcije oblasti civilna 
oblast, torej Mestni odbor OF Maribor, komanda 
mesta Maribor pa bo poskrbela le za javni red in 
mir in za to, da bo vojaškim enotam zagotovljena 
nemotena oskrba. Ostala pa so vojna območja, ki 
so teritorialno pokrivala ozemlja okrožij. Da je 
bilo nujno potrebno nekaj ukrenili, kaže primer, 
ko so se pripadniki vojaških enot obnašali zelo 
samovoljno, brez ustreznih odločb so se nase- 
ljevali v izpraznjenih stanovanjih, zasegah dra- 
gocenosti, namerno poškodovali posamezne 
zgradbe in kulturne znamenitosti. Mariborčani so 
si oddahnili, koje 3. armada konec junija 1945 
dokončno odšla iz Maribora.4 

Kasneje jc komanda mesta Maribor s pod- 
pisom majorja Berkopca in komandanta vojnega 
območja Dušana Svara izdajala vrsto samo- 
stojnih, javno objavljenih odredb, ki so po svoji 
vsebini težila k strogemu nadzoru nad premič- 
ninami posameznikov; zanimiva je npr. odredba, 
da se dajo pod zaporo vsi gradbeni stroji (be- 

1 Jera  Vodušck-Slarič:  Prevzem oblasti   1944-1946, CZ Lju- 
bljana 1992, sir. 251. 

2 Uradni lisi SNS in NV Slovenije, X. 11. 1945/šl. 3.1, sir. 137. 
Uradni list LRS 5/1947. 

Jera Vodušck-SlariC: Prevzem oblasti 1944-1945, str. 259. 
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tonski mešalci, stroji, dvigala, žerjavi, drobilei, 
kompresorji).5 Navedene predmete so morali 
lastniki prijaviti tehničnemu odseku komande 
štajerskega vojaškega območja, ki jc smel edini 
razpolagati s prijavljenim inventarjem. Podobna 
odredba istega organa jc bila izdana za ves grad- 
beni material. 

Konce maja se jc .Štajersko vojno območje 
preimenovalo v Mariborsko vojno območje. Na- 
daljnje razmejitvene kompetenee med civilno in 
vojaško oblastjo so se v naslednjih mesecih še 
vedno usklajevale z raznimi uredbami in odloki, 
ki so jih za okrožje, mesto in vojsko velikokrat 
podpisovali predstavniki oblasti, in s tem še 
vedno navidezno izkazovali enakopravnost in 
najtesnejše sodelovanje. Za okrožni odbor OF jc 
biì v prvem obdobju podpisnik sekretar Sergej 
Kraigher, za komando mesta Maribor major Šte- 
fan Pavšič, za mestni odbor OF pa sekretar 
Dušan Špindlcr. Ne oziraje se na takšno razpo- 
reditev moči oblasti jc bil nadzor vojske neiz- 
podbiten: vojaški delegati so bili prisotni v vseh 
važnejših odsekih, uradih in industrijskih obratih 
civilne uprave. 

Na širšem mariborskem območju jc počasi 
dobivala upravno-oblastvcna struktura svojo no- 
tranjo vsebino in uveljavljeno pristojnost. Med 
organi in odseki, ki so takoj pričeli z delom in 
vzpostavili lastno organizacijsko strukturo, so 
bili pomembni: 

1. Narodna milica (dalje NM) je bila opre- 
deljena kot izvršni organ civilne oblasti inje bila 
odgovorna najvišjemu organu OF. Razen tega, da 
jc izdajala potne dovolilnice za osebni promet v 
mestu in zunaj njega, urejala cestni promet, jc 
skrbela tudi za javni red in mir ter ukrepala proti 
kriminalu. Izdajanje orožnih listov jc ostalo v 
pristojnosti okrožnega načelstva NM, medtem ko 
jc bila komanda mesta pristojna za prijave in 
osebne izkaznice vojaških oseb. Okrožno načcl- 
stvo NM je imelo svoj sedež na današnji Gospo- 
svetski cesti 12 in gà velja posebej izpostaviti, 
saj jc kljub težko obvladljivemu položaju prvih 
povojnih dni, ko se zaradi maloštevilčnosti ni 
mogla postaviti v bran nepredvidljivemu obna- 
šanju bolgarskih čet, opravilo pomembno delo. 
Knote NM so pod njegovim vodstvom zasegle 
1269 pušk, 4 brzostrelke, 29 strojnic, 8 pištol, 
222 protitankovskih pušk, 550 ročnih granat, 25 
min, 4 minomete, 6 avtomatov, 3 motorna kole- 
sa, 62 avtomobilskih plaščcv, 32 zračnic, 2 za- 
boja min za minomete, 4 zaboje protiletalske 
opreme, 1 zaboj granat, 80 uniform, 10 plaščcv, 
3 tovorne avtomobile ostalega orožja, I voz z 
orožjem in 4 vagone živil.'' 

Celotni plen, torej orožje, vojni material in 
živila, je bil predan vojaškim oblastem. Analiza 
opravljene akcije jc pokazala, da so vsa kvartna 

poveljstva NM (Stolni, Frančiškanski, Mcljski, 
Magdalcnski, Tczcnski, Pobrcški, Studcnški 
kvari in Nova vas), ki so štela od 10-12 mož, 
nalogo opravila dobro. Vzporedno s tem so enote 
sprejele obvezo sodelovanja pri preprečitvi mož- 
nosti miniranja mostov, raznih sabotažnih akcij 
itd. V ospredju jc bila tudi skrb, da se ustrezno 
zastražijo industrijski objekti, javne naprave in 
ustanove. 

2. Že v prvih dneh jc bilo nujno določiti kom- 
petenee MESTNEGA stanovanjskega uracla, saj 
SO se vsak dan vračali izseljenci oziroma repa- 
triiranci, ki so potrebovali vsaj začasno name- 
stitev, večina zgradb pa je bila porušena ali po- 
škodovana. Civilisti so se obračali na mestni 
stanovanjski urad, saj se jc komanda mesta po 
razmejitvi oblasti omejila le na reševanje stano- 
vanjskih problemov vojaških oseb. Kljub odredbi 
okrožnega odbora OF, naj hišni lastniki in upra- 
vitelji zgradb do 16. maja sporočijo Mestnemu 
stanovanjskemu uradu, ki jc imel sedež na 
Orožnovi 6, število prostih stanovanj, jc bil na 
lem področju precejšen nered. Po podatkih iz. 
Vestnika jc bilo po 40 bombardiranjih mesta 
popolnoma uničenih 315 stavb, težje poškodo- 
vanih 389, srednje poškodovanih 482 in lažje 
poškodovanih 1414 stavb, z drugimi besedami, 
40% zgradb v Mariboru jc bilo vključeno v 
projekt takšne ali drugačne obnove.7 Tesno po- 
vezana s pomanjkanjem stanovanj jc bila proble- 
matika gradbene industrije, ki potrebam obnove 
še zdaleč ni ustrezala. Maribor jc potreboval 4 
milijone opek, steklo, cement, opremo. 

3. Gradbeni oddelek pri okrožnem odboru OF 
jc poskrbel za ustanovitev gradbene centralne 
komisije, ki sojo sestavljali: 
•    predstavnik   gradbenega   oddelka  okrožnega 

odbora OF 
predstavnik    gradbenega    odseka    mestnega 
odbora OF 
predstavnik   finančnega   odseka   okrožnega 
odbora OF 
predstavnik državnega  gradbenega  podjetja 
OBNOVA 
predstavnik   Komisije   za   upravo   narodne 
imovine 

• predstavnik centralne uprave sindikata 
• predstavnik zveze mladine Slovenije 

Nujnost obnovitvenih del jc za vsako posa- 
mezno zgradbo ugotavljal poseben strokovni od- 
bor, ki jc za svoje delo odgovarjal centralni 
komisiji* 

Pri pregledu stavb in ugotavljanju škode so 
sodelovali gradbeni referenti mestnih četrti. Ena- 
kovreden organ strokovnemu odboru jc bil 
finančni odbor, ki jc na osnovi potreb pripravljal 

Novi čas. leto II, St. 2X 17. 5. 1945. 
6    PAM, fond: Okrožni ljudski odboi Maribor 1945-1946, A.š •. 

Vcsinik Maribor. St. 56, 2. 10. 1945. 
Vcslnik, Mariborskega okrožja, 5t. 37, 16. X. 1945. 
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finančni načrt obnovitvenih del. V njem sla bila 
po en zastopnik finančnega odseka okrožnega 
odbora OF, mestnega odbora OF, uprave narodne 
imovine, uprave javnih zgradb in prvotnih hišnih 
lastnikov. Tchnično-izvršcvalni odbor je kot tre- 
tji odbor uvrščal gradbene naloge po prioriteti, 
oddajal naročila, odrejal dela privatni udarniški 
iniciativi in nadzoroval obnovo.9 

Gradbeni oddelek mariborskega okrožja si je 
zastavil kol eno izmed najpomembnejših nalog 
obnovo porušenih in poškodovanih šolskih po- 
slopij, da bi lahko potekal pouk v normalnih 
razmerah. V celotnem okrožju je bilo poškodo- 
vanih 220 šol do konca oktobra je bilo uspo- 
sobljenih za šolski pouk 143 šol. Popolnoma 
porušenih je bilo 19 šol, kar 115 pa je bilo zelo 
poškodovanih. 

Tabela številka 1 ponazarja pregled stanja 
šolskih poslopij: 

Gradbeni oddelek OOOF Maribor si je zasta- 
vil kot prvenstveno nalogo obnovo poškodovanih 
oziroma porušenih šol in poslopij. Skupno 
število poškodovanih šol: 220, od tega jih je 86 
delno poškodovanih, 115 zelo poškodovanih in 
19 popolnoma porušenih. 

Dotlej je bilo popravljenih 143 šol; v ta na- 
men se je porabilo 2,658.000 din. Prejeta dota- 
cija je znašala 1,158.000 din; dolg na že izvršeno 
obnovo znaša torej 1,500.000 din. 

Pregled stanja šol: 

okraji 
mariborskega 
okrožja 

število 
pošk. šol 

število že 
pop. šol 

za obnovo 
predvidene 

šole 

potresna 
zgraditev 
na novo 

D. Lendava 30 25 2 3 
Ljutomer 19 7 10 2 
M ari bor-mesto 13 - 12 1 
Maribor 
-desni breg 30 17 H 5 
Maribor 
-levi breg 27 14 10 3 
Murska Sobota 35 33 2 - 

Preval je 19 U 6 2 
Ptuj 33 25 5 3 
Radgona 14 11 3 - 

V nekaterih krajih so bile šole požganc, nado- 
mestnega poslopja ni na razpolago in tudi ne 
kredita za obnovo.10 

4. Že 22. maja 1945 so se vključili v obnovo 
tudi prometni odseki. Delovali so na območju 
okrožja, okrajev, mest. 

Na nivoju celotne Slovenije je bilo do konca 
leta usposobljenih in uporabnih 767 km želez- 
niških prog od skupnih 1032 km. Zaradi gospo- 
darskih razlogov in povezave z morjem 1er in- 

dustrijskimi središči je bila med najpomemb- 
nejšimi nalogami usposobitev proge Trsi - 
Ljubljana - Maribor. Razen prometno infrastruk- 
ture (ceste, železnice, mostovi) je bilo zaradi 
ugotavljanja razpoložljivega potenciala nujno 
potrebno popisati prevozna sredstva - avtomo- 
bile, motorna vozila, vprcžno živino. Ze julija 
1945 je bila npr. izdelana dokaj popolna slika o 
stanju in pripadnosti vozil za območje mesta 
Maribor. Za obnovo so bili namenjeni trije to- 
vorni avtomobili, z osmimi je razpolagal grad- 
beni urad, s tremi Tvornica letal (danes Tovarna 
avtomobilov Maribor). 

Navodu je pripadalo 10 avtomobilov, tovarni 
Zlatorog (danes Hcnkcl-Zlalorog) štirje, prehra- 
njevalni odsek je imel 6 avtomobilov, promet- 
nemu odseku pa sta ostala dva." Mestni odbor je 
dobil na razpolago osebni avtomobil znamke 
Stcycr. mestni iniciativni odbor medstrokovne 
zveze sindikatov avtomobil Mercedes (z njim so 
se predstavniki oblasti leta 1945 odpeljali po 
pomembno arhivsko gradivo in denarna sredstva 
k ruski misiji v Gradec), kulturno-propagand- 
ncmti odseku je bilo dodeljeno motorno kolo 
znamke Korcx, stanovanjskemu uradu pa kolo 
znamke Dun.12 

Omejitev in stroga evidenca je veljala tudi za 
prevoznike konjskih vpreg. Potrebe po prevoznih 
sredstvih so bile z ozirom na razpoložljive kapa- 
citete velike, kar je zahtevalo skrajno racionalno 
organiziranost tudi na tem področju. Prometni 
odsek si je pridobil evidenco nad naslednjim 
številom konj oziroma vozov: 137 težkih konj, 
160 lahkih konj, 127 težkih vozov, 93 lahkih vo- 
zov. Seznami voznikov, zadolženih za prehrano 
(trgovci, mesarji, peki), so se zaradi pomemb- 
nosti opravil vodili posebej in je bilo tako na tem 
področju evidentiranih še 99 konj, 48 težkih in 
45 lahkih vozov. 

Problemom pomanjkanja prometnih sredstev 
se je pridružilo tudi pomanjkanje bencina na eni 
in pomanjkanje živinske krme na drugi strani.11 

Odsek za industrijo in rudarstvo pri maribor- 
skem okrožju je izdelal svoje prvo poročilo in 
delovni načrt že julija 1945. Podatki, ki so jih 
posamezne tovarne pošiljale v obliki poročil na 
okrožje, so bili dokaj neredni, zaradi pomanj- 
kanja prometnih sredstev pa je bila težavna 
prisotnost na terenu. Rudarska industrija se je 
ubadala s problemi pomanjkanja surovin, npr. 
železa, jekla, bakra in je skoraj v celoti delala za 
potrebe obnove. 

Pomanjkanje surovin je pestilo skoraj celotno 
kovinsko industrijo. Tako bi npr. prometno dru- 
štvo v Limbušu-Bistrici potrebovalo vsaj 34.000 
kg raznega profilnega železa, da bi lahko začelo 
izdelovati okovja za okna. Zaradi pomanjkanja 

y    Ravno tam. 
10   Vcstnik, št. 79, 29. II. 1945. 

or   Maribor,  spisi   tajništva 
1 '   PAM,  fond:  Mestni  ljudski  odbor 

1945. spis Si. 556. 
12   •••. fond: M LO Maribor, spisi lajnišlva 1941, spis SI. 124. 

PAM. MLO Maribor, spisi lajnišlva, spis Si 556 
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surovin in neučinkovitosti ustreznega ministrstva 
je proizvodnja povsem zamrla.u 

Tovarna letal na Tcznu (danes Tovarna avto- 
mobilov Maribor) je svoj program preusmerila v 
izdelavo raznega orodja, saj ji je pomanjkanje 
jekla ohromilo oživitev vsaj 50% proizvodnje. 
Veliko je bilo tudi pomanjkanje kadra, saj je bilo 
od 300 predvidenih avtomehanikov zaposlenih le 
7. 

.Splošna stavbena družba (danes Metalna Ma- 
ribor) se je z 280 zaposlenimi s skoraj normalno 
kapaciteto usmerila na izdelavo konstrukcij 
mostov, medtem ko Mariborska livarna, ki je bila 
porušena skoraj v celoti, v prvih mesecih še ni 
obratovala.IS 

Železarna in livarna na Muli je delovala s 
polovično kapaciteto, saj se je pomanjkanju ka- 
dra pridružilo pomanjkanje surovin in opreme, ki 
je bila skoraj v celoti ukradena. 

Tekstilnih obratov je bilo 23 in so zaradi po- 
manjkanja surovin delovali z 20-60% zmoglji- 
vostjo. 

V celotnem okrožju je bilo takoj po vojni 
usposobljenih osem usnjam in dve tovarni čev- 
ljev v Mariboru (Blatnik in Karo).16 

II. POLOŽAJ V MARIBORU DO VOLITEV V 
NOO IN DELOVANJE NEKATERIH ORGA- 
NOV OBLASTI 

Osmega maja 1945 so Maribor zapustile zad- 
nje enote okupatorjeve vojske in njegovega 
upravnega aparata in mesto je po 49 mesecih 
okupacije, ki so jo spremljale groza, strah, pre- 
ganjanje in negotovost, ponovno doživljalo tre- 
nutke svobode. 

Zlom nacistične vojske sc je na mariborskih 
ulicah odražal že na sam predvečer osvoboditve. 
V smeri proti Koroški in Gradcu so se mrzlične) 
umikali zadnji vojaški avtomobili, zadnji ostanki 
vojske in nemške oblasti. Zbežal je bivši naci- 
stični župan Knaus, sledila sla mu policijski di- 
rektor Wallner in komandant Schutz policije. 
Skozi Maribor je bežal tudi poglavar Neodvisne 
države Hrvatske Ante l'avelie s svojimi naj- 
zvestejšimi pristaši.17 

V upravnem smislu je bil Maribor razdeljen 
na četrti ali kvarte: Frančiškanski, Magdalenski, 
Meljski, Pobreški. Sludenški, Stolni, Koroški 
kvart in Nova vas. Lc-ti so obsegali kalastrahic 
občine: Grajski marof. Grajska vrata, Koroška 
vrata, Maribor-mcsto in Sveta Magdalena. K 
staremu mestnemu jedru so priključili še k.o. 
Pobrcžje, Tezno in Studenci.11' 

4  Okrožni mlbor OP Maribor. Odsek za Industrijo in rudarslvo, 

AS 23. 

S tem se je območje mesta povečalo od 706 
na 3100 ha.1» 

Eden prvih ukrepov vojaško-civilne oblasti je 
bila uvedba policijske ure med 8. uro zvečer in 4. 
uro zjutraj. Strogo je bilo prepovedano pijan- 
čevanje, vsaka sabotaža ali ropanje pa seje lahko 
v skrajnem primeru končalo s smrtno kaznijo. 
Od prebivalstva se je pričakovalo sodelovanje z 
redom, strpnostjo, skupnim varovanjem narodne 
imovine in privatne lastnine, vključitvijo v nor- 
malni delovni proces. Razglas je bil v skladu s 
položajem, ki je obetal mestu vrsto problemov in 
težko rešljivih zadev. Vojaška oblast je odredila 
tudi mobilizacijo vseh moških od 17. do 50. leta 
starosti. 

Sledila je odredba Okrožnega odbora OF, da 
ostanejo do preklica vse trgovske in obrtne 
prodajalne kakor tudi gostinski obrati zaprti. Vsi 
uslužbenci nekdanje mestne občine in sreskega 
načelstva so bili vabljeni, da 10. 5. 1945 nasto- 
pijo in zasedejo nekdanje službeno mesto. 

Zunanja podoba Maribora v tistem trenutku ni 
bila nič kaj razveseljiva. Mestne ulice so bile 
zatrpane z ruševinami, barikadami, pereča je bila 
stanovanjska problematika, trumoma so se vra- 
čali izseljenci oziroma repatriiranci, organizirati 
je bilo treba prehrano, poskrbeti za onemogle, 
evidentirati zlasti tujce, pomagati bolnim, da ne 
bi izbruhnile epidemije, poskrbeti za osebe, ki 
niso našle poti do prijavnih uradov. 

Eden izmed osrednjih problemov prvih mese- 
cev je bila nedvomno čim popolnejša evidenca 
prebivalstva. Zato je MO OF izdal posebna navo- 
dila za vse kvartne odbore OF, ki so bila v skladu 
z odlokom o nadzorstvu in gibanju civilnega 
prebivalstva in o uvedbi potrebnih dovolilnic, ki 
jih je izdal SNOS.20 Temu sc je pridružilo navo- 
dilo o izdajanju začasnih osebnih izkaznic, kar je 
sodilo v končno pristojnost odseka za notranje 
zadeve.21 

Pri legitimiranju so se prebivalci Maribora do 
izdaje začasnih osebnih izkaznic identificirali z 
legitimacijami, ki so jih izdale nemške oblasti. 
Zaposlenim so smeli izdajati obrati in uradi po- 
trdila o zaposlitvi. Na podlagi teh potrdil, ki so 
bila izstavljena kolektivno in potrjena od kvart- 
nih odborov, so bila izstavljena dovoljenja za 
gibanje med stanovanjem in obratom. Ta ko- 
lektivna potrdila o zaposlitvi, overjena s strani 
kvartnih odborov OF, so bila poslana na ustrezni 
odsek pri MO OF v dokončno verifikacijo. Ose- 
be, ki so bile brez dokumentov in so sumljivo 
postopale po mestu, je bilo treba preveriti in v 
skrajnem primeru aretirati. Za gibanje po okraju 
so veljale polne dovolilnice le za enkratno upo- 
rabo, potem jih je bilo treba oddati istemu Foru- 
mu, ki je dovolilnico izdal.  Za potovanja iz 

15 kavno lam 
16 Okrožni   ljudski   odbor   Maribor.   Odsek   /a   induslrijo   in 

rudarslvo. AS 20. 
17 Novi čas, 9. 5. 1945. 
18 Uradni list SNOS in NV Slovenije. 3/1945. 

'»   Vladimir liračič:  Prostorski razvoj upravne in samoupravne 
ra/delilve na območju SZ Slovenije, ČZN ,2/78, sir. 297. 

20 Uradni lisi SNOS. 3/1944. 
21 Uradni lisi SNOS in NUS. 5/1945. 
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okraja v okraj so smela izdajati dokumente le 
okrajna načelstva oddelkov za notranje zadeve, 
za potovanja iz okrožja v okrožje pa je bil kom- 
petenten izdajati potne dovolilnice le državni 
organ. Za potovanje iz Slovenije je bilo pristojno 
le ministrstvo za notranje zadeve. 

Četrtega junija 1945 je pričel poslovali pri- 
javni urad komande NM, ki je deloval na današ- 
nji Miklošičevi ulici 1. Tam so se morali prijaviti 
vsi prebivalci mariborskih kvartov, stalno ali 
začasno bivajoči v mestu, ne oziraje na to, ali so 
bili doslej že prijavljeni ali ne. Tudi vsak hišni 
lastnik ali stanodajalec je moral prijaviti ali od- 
javiti v času 24 ur vsako spremembo. Enaka do- 
ločila so veljala za upravitelje prenočišč, hotelov. 
Uradni čas urada je bil med 8. in 12. uro ter med 
14. in 19. uro. Hišni lastniki ali njihovi upra- 
vitelji so bili dolžni voditi v hišah ločen seznam 
vseh v stavbi stanujočih oseb 1er ga izobesiti na 
vidnem mestu v hišnih vežah.22 To je bil edini 
način za ureditev osnovne evidence, ki pa se 
zaradi premajhne odgovornosti in malomarnosti 
ni najbolje obncsel. 

Osebne izkaznice v posameznih četrtih so se 
pričele izdajati šele od 13. avgusta naprej. Tiste, 
ki so bile izdane članom PG KB (Kulturbunda), 
so bile označene z rdečo črto, potegnjeno iz 
levega spodnjega kota v desni zgornji kot. Izdane 
so bile osebam, ki so imele rdečo legitimacijo do 
številke 25.000. Za ostale, ki so bili po mnenju 
odborov tudi v KB, pa so imeli številko nad 
25.000, je bila osebna izkaznica ravno tako ozna- 
čena, in sicer po sklepu posebne komisije vsake 
četrti. Tujci niso dobili osebnih izkaznic. Osebe, 
ki so bile obsojene na izgubo narodne časti, so 
dobile od odseka za notranje zadeve označene 
osebne izkaznice.23 Pri izvedbi te naloge je bilo 
nujno potrebno sodelovanje kvarlnih odborov in 
odseka za notranje zadeve pri MO OF. Ko so bile 
osnovne formalnosti opravljene na četrteh, so ti 
začeli dan za dnem pošiljali po več 100 izkaznic 
na odsek za notranje zadeve. Tam so jih pre- 
gledali, opremili z žigom in podpisom. Primer 
resnega dela kaže podatek, da je 28. avgusta 
poslala Pobrcška četrt 570, Koroška 25 in Stu- 
denška 42 osebnih izkaznic v dokončno potr- 
ditev. 

Podatki s konca meseca junija kažejo nekaj 
sprememb v teritorialnem obsegu četrti. Ni po- 
datkov o obstoju četrti Nova vas, na novo pa se 
pojavi Krčcvinska čctrl. 

Posamezni kvarti so imeli sedeže v naslednjih 
ulicah: 

1. Koroški kvari: Koroška cesta 40 
II. Stolni kvart: Moško učiteljišče, kasneje se pre- 

seli na Koro.ščcvo tilico 13 (da- 
našnjo Mladinsko ulico): 13. 6. 
1945 do prenehanja na Krekovi 
ulici S/l 

III. Mcljski kvari: Wilsonova ulica 20. kasneje Trdi- 
nova ulica 3 

IV. Magdalcnski kvari: Viktor Parmova ulica (danes 
Parmova ulica) 

V. Frančiškanski kvart: Cankarjeva šola. nato do ukinitve 
Maistrova 24 

VI. Studcnški kvari: Slomškova ulica 23 
VII. Pohrc.sk i kvart: Zrkovska cesta 36. v bivšem pro- 

svetnem domu na Aleksandrovi 
cesti 48 (današnja Partizanska 
cesta) 

VIII. Tczcnski kvart: Ptujska cesta 33 
IX. Krčcvinski kvart: Ribniška cesta 4 

^   Vcstnik Mariborskega okrožja. 6/1945, sir. 2. 
23   PAM. fond. MLO Maribor, spisi tajništva 1945. 1-1000, spis 

45. 

Aktivnosti posameznih kvartov, njihove pozi- 
tivne in negativne strani se bodo odražale pri 
vseh poglavjih, saj so opravljali vrsto pomemb- 
nih nalog. MO OF so morali pošiljati vse sejne 
zapisnike in 12-dnevna obširna poročila, vendar 
so se v arhivskih dokumentih ohranili le posa- 
mezni fragmenti. Tudi ohranjenega gradiva kvar- 
tov je razmeroma malo. V vsakem izmed njih so 
zaživeli odseki po vzoru mestnega oziroma 
okrožnega oblastnega organa, vendar so bili obi- 
čajno kadrovsko omejeni na eno osebo, osebo 
referenta, npr. za socialno skrbstvo, kmetijstvo, 
vojnega referenta, referenta za propagando, pro- 
sveto, prehrano, obrt, industrijo, gradbeništvo. 
Rdeči križ, zdravstvo, Antifašistično fronto žena 
(dalje AFZ), Ljudsko mladino Slovenije (dalje 
LMS), sindikat. 

Iz Iragmentarno ohranjenega gradiva povze- 
mam nekatere specifičnosti o nastanku nekaterih 
kvartov in prvih aktivnostih ter problemih, ki so 
jih doživljali kot organi oblasti, politični organi 
in teritorialne enote ožjega mestnega območja. 

Formiranje Krčevinskega kvarta je npr. tesno 
povezano s sestankom 11. maja 1945, ko je bil 
na pobudo Okrajnega odbora OF Maribor-lcvi 
breg ustanovljen krajevni odbor OF Krčevina. Ta 
je imel svojo I. sejo že naslednji dan in nadaljnji 
dogodki so se odvijali izredno hitro. Dne 22. 
maja je bil na iniciativo MO OF sklican sestanek 
v gostilni Kliček pri Treh ribnikih. Zbrali so se 
prebivalci bivše občine Krčevina s kraji Pod 
piramido, Petrovo selo. Ribniško scio in Za 
Kalvarijo ter se soglasno izrekli za priključitev 
teh krajev k mestu Maribor kot posebni mestni 
kvari.24 Sestanek je rodil sadove, saj je bila že 2. 
junija 1945 1. seja kvarlnega odbora v gostilni 
Khcck. Kvart sc je takoj razdelil na 5 sektorjev: 
Ribniško selo (45 hiš), Vinarje (27 hiš), Za 
Kalvarijo (17 hiš), Petrovo selo (32 hiš) in ulice: 

21 
PAM. lomi: Krčcvinski kvari, škatla I. 
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Vinarska cesta, Kalvarska cesta, Turncrjeva uli- 
ca, Badlova ulica (današnja Marčičeva) in sektor 
Pod piramido (108 hiš) in ulice: Tomšičev dre- 
vored, Srnčeva ulica, Ipavčcva ulica, Slomškova 
ulica, Meškova ulica, Jancžičeva ulica, Lcsni- 
kova ulica, Praprotnikova ulica. Strma ulica, 
Stubičeva ulica, Aleksandrova cesta (današnja 
Partizanska cesta). Skupno je takrat kvart štel 
1658 prebivalcev." 

Nove uradne prostore so uredili v zaplenjeni 
hiši nekdanjega Kreisfiihrerja v Klinbergovi vili 
na Ribniški ulici 4. Vendar je kmalu nastalo 
vprašanje glede razmejitve med Krčcvinskim 
kvartom in krajevnim odborom Košaki, zato je 
bilo 9. junija ponovno sklicano ljudsko zboro- 
vanje na poziv MO OF in Okrajnega odbora 
Maribor-lcvi breg. Sporno je bilo območje od 
Piramide do Aleksandrove ceste, ker je bil ta del 
priključen Košakom, ne da bi upoštevali želje 
prebivalcev. Glasovanje 120 ljudi na sestanku je 
soglasno odločilo priključitev spornega območja 
k mestu. 

V kvartu so ustrezni organi pridno sodelovali 
pri zaplembi večjih posestev: Twickle. Hálbcrt, 
Gusci, Standinger, dr. Bučar, Baric, dr. Klančnik. 
Povsod so postavili oskrbnike. Evidentirati so 
pričeli prebivalstvo, a se je kmalu ugotovilo, da 
je bilo na tem območju veliko nck-danjih pri- 
padnikov KB.26 

Meljski kvart je imel svojo 1. sejo 16. junija 
1945 in sta bila na njej, kot tudi v vseh ostalih 
kvartih, izvoljena ožji odbor s 7 člani in širši 
odbor s 17 člani. Zanimiva je bila socialna struk- 
tura članov ožjega odbora: trgovec (sekretar), 
akademik, 3 delavci, I gospodinja, I železničar; 
v širšem odboru je bil I akademik, 3 gospodinje, 
2 uradnika, 2 delavca, 3 železničarji, prodajalec, 
šofer, čevljar in viničar.27 

Od posledic vojne je bilo zelo hudo prizadeto 
območje Frančiškanskega kvarta, vendar si je 
hitro opomogel, izvolil odbornike, si uredil pro- 
stor za knjižnico, propagando, kolportažo (po 
preselitvi na Maistrovo ulico 24). Prebivalci so 
se množično udeleževali odkopavanja ruševin. 
Zaradi obilice dela seje 1. politična ura vršila v 
primerjavi z ostalimi šele 27. junija v telovadnici 
Cankarjeve šole, kjer seje zbralo okoli 150 ljudi. 
Druga politična ura je bila 4. julija in so na njej 
razpravljali o novi narodni oblasti, pomenu 
reorganizacije kvartov in bližajočih se prvih 
volitvah. 

Tudi Koroški, Tczcnski, Pobreški. Magdalcn- 
ski in ostali kvarti so organizirali tedenske 
politične ure, ki so včasih trajale mnogo več kot 
uro in so na njih razpravljali o nalogah, perečih 
vprašanjih, ki bi jih morali reševali, političnem 
razvoju! Prva politična ura Koroškega kvarta je 

25   •••. fond: MU) Maribor, spisi tajništva 1945. spisi 1-1000, 

spis št. 358. 
26 

27 
Kavno lam. 
PAM, lonci  Meljski kvart, škatla I. 

bila 15. junija ob 19. uri v Kazinski dvorani Slo- 
venskega narodnega gledališča. Po otvorilvenih 
besedah sektorskega sekretarja je sledilo preda- 
vanje o nastanku in razvoju 1er končni zmagi OF. 
Glavne misli so slonele na podatkih iz brošure 
Kratek pregled borbe jugoslovanskih narodov, ki 
jo je izdal Oblastni komite KPS za Štajersko. 
Podana so bila tudi izčrpna navodila in pojasnila 
o ustroju, delovanju, kompetencah in funkcijah 
mestnih in kvartnih odborov OF. Sicer pa se je 
prebivalstvo Koroškega kvarta precej razlikovalo 
od drugih po svojem socialnem sestavu. In- 
dustrije, večjih trgovskih in gostinskih obratov 
kvari ni imel. Kot tipično predmestni predel seje 
razvil ob cesti, ki vodi vzporedno z. Dravo proti 
Dravogradu na zahodu. Ta prehodni značaj se je 
odražal tudi v plasteh prebivalstva. Razen zad- 
njih ostankov kmetij in nekaj manjših obrli so 
tvorili jedro prebivalstva javni nameščenci in 
uslužbenci. Precej je bilo ludi starejšega in upo- 
kojenega prebivalstva. 

Tczcnski kvart je imel 1. politično uro 4. 
junija 1945 z naslovom Pomen in organizacija 
OF. V jedilnici tovarne Splošne stavbene družbe 
se je zbralo okoli 500 Tezcnčanov. Uspešno so 
delovali zlasti kvarlni propagandisti. 

Že konec maja 1945 je izšel proglas za ugo- 
tavljanje vojne škode za celotno mariborsko 
okrožje. S tem vprašanjem so se morali spopasti 
okrajni, krajevni oziroma kvartni odbori OF. 

V proglasu je bilo poudarjeno, da bodo tudi 
narodi federativne Jugoslavije v Moskvi predlo- 
žili svoje upravičene zahteve. Vendar je bil rok 
za zbiranje podatkov izjemno kratek, zato je bilo 
potrebno takoj pričeti s popisovanjem. Prvi po- 
pisi so bili že izvedeni, a so se rešili spontano, s 
približno natančnostjo in brez ustreznih navodil. 
Zato je akcija dobila svoj pravi odmev šele po 2. 
avgustu 1945, ko je pričel teči po odredbi Dr- 
žavne komisije za ugotavljanje vojne škode v 
Beogradu 40-dncvni rok za prijavo vojne škode, 
povzročene od 6. 4. 1941 do konca vojne. Vsako 
škodo je bilo potrebno prijaviti na novo, na 
posebnem obrazcu. Prijavitelj je po vložitvi 
prijave prejel uradno potrdilo kvartnega odbora, 
da je izpolnil svojo dolžnost. Znesek škode je 
ocenila okrajna komisija. Na kvartnih sestankih 
so okrajni člani komisije razlagali postopek in 
poučevali ljudi, kako je potrebno obrazec izpol- 
njevati. Tudi na kvartih so pričeli z delom po- 
verjeniki, ki so poročali o vojni škodi, delili 
obrazec, sodelovali pri vnašanju podatkov. Ker je 
imela akcija tako širok obseg, je v drugi polovici 
avgusta odsek za notranje zadeve v ta namen 
organiziral poseben prostor na Miklošičevi I. Za- 
radi zmanjšanja stroškov za oba okraja Maribor- 
lcvi breg in Maribor-dcsni breg ter seveda 
Maribor-mcsto ustanovili eno okrajno komisijo 
za ugotavljanje vojne škode. V svrho pravilne 
ocenitve vojne škode na zgradbah (popolnoma 
ali delno porušeno je bilo okoli 4000 hiš) je bilo 
potrebno pritegnili  tudi gradbene inženirje in 
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druge gradbene strokovnjake, da bi našli skupen, 
strokovni dogovor o ocenitvi.28 

Na okraju o/.iroma okrožju so si zadali rok za 
oddajo 9. september 1945, dejansko pa seje po- 
pis zavlekel do novembra.29 Okrajna komisija je 
v zmanjšanem obsegu obstajala še do julija 1947, 
ko je bila po več kot dveletnem delovanju raz- 
puščena. 

Do novembra je bila vojna škoda, brez vojne 
škode industrije, ocenjena na 4,099.251 din 
(predvojnih), kar je služilo kot realna številka za 
obnovo mesta. Skoda, ki jo je utrpel mestni 
narodnoosvobodilni odbor brez industrije, je bila 
zaokrožena na 31,117.348 din (predvojnih). Pri 
tem ni bila šteta vojna škoda Mestnega vodo- 
voda, plinarne in drugih mestnih podjetij.30 Po- 
leg že prej ugotovljene škode je komisija rešila 
še 21.600 prijav. Največ se jih je nanašalo na 
škodo, ki so jo povzročili Nemci, v manjši meri 
Italijani in le nekaj Madžari. Ko so na 7. zase- 
danju Okrajnega ljudskega odbora Maribor-mc- 
sto 3. 7. 1946 razpravljali o končni številki, so 
ugotovili, da znaša prijavljena vojna škoda za 
mesto Maribor 5.597,635.989 din brez ocenitve 
na kulturnozgodovinskih predmetih. Če bi dodali 
še to postavko, bi dobili končno številko v višini 
6 milijard din. 

Med septembrom in oktobrom je bilo delo 
okrajne komisije najagilnejše in je v tem času to 
delo opravljalo 80-100 uslužbencev. Pri tem niso 
bili šteti poročevalci in popisovalci na terenu in 
vsi tisti, ki so sodelovali v četrteh. Po ukinitvi 
komisije je ostal le še referent za vojno škodo, ki 
je formalno opravljal morebitne nerešene zadeve. 

Ena najtežjih nalog, s katero sc je bilo prav 
tako treba ukvarjati takoj po osvoboditvi, je bilo 
varovanje narodne imovine tistih, ki jih je oku- 
pator izselil, preselil ali interniral. Pri predsed- 
stvu SNOS je bila imenovana komisija za upravo 
narodne imovine že 19. 4. 1945. 3I Tudi pri MO 
OF lahko že od 15. 5. 1945 govorimo o delu 
odseka za upravo narodne imovine. Kljub temu 
pa je bilo zabeleženih veliko poskusov Mari- 
borčanov, ki so brezobzirno raznašali tujo imo- 
vino in tako hoteli zadostili svojim osebnim 
interesom, poklicni talovi in špekulanti pa so si 
hoteli iz, tega kovati dobiček. Zato je bil nujen 
razglas MO OF, s katerim je opozarjal vse pre- 
bivalce na kompctcncc organov NM, ki so dobili 
zadolžitev najstrožje kaznovati vse, ki bi se 
polastili imovine brez odobritve oblasti. Kljub 
razglasu je prišlo do več aretacij, ki so dobile 
svoj epilog v sodni dvorani. Odsek za upravo 
narodne imovine je najprej posloval v prostorih 
MO OF, nato seje preselil na Orožnovo 11. 

Razdeljen je bil na 5 oddelkov: 

2     Vcslnik Mariborskega okrožja 6/45, sir. 2. 
29  •••, fond: MI.O Maribor, spisi 1000-2435, 

•••, fond. MLO Maribor, zapisniki zasedanj mestne na- 
rodnoosvobodilne skupščine, zapisnik 5. zasedanja. 16. no- 
vembra 1945. 

31   Uradni lisi SNOS, 21.5. 1944. 

ODSHK ZA UPRAVO NARODNH IMOVINI- 

Oddelek za 
trgovino 

Ohraini 
oddelek 

Oddelek za 
premičnine 

Oddelek 
za nepre- 

Pravni 
oddelek 

Industrija in 
mičnine 

specializirane 
ustanove 

Razpolagal je z dvema skladiščema, kjer je 
bilo shranjeno pohištvo, perilo itd., in sicer na 
Zrinjskem trgu 1 in v Cvetlični ulici 22. Za- 
posloval je 116 delavcev, od tega 60 nameščen- 
cev in 56 pomočnikov (45 nameščencev je bilo 
zaposlenih v pisarnah v Orožnovi ulici, 14 v 
obeh skladiščih in 1 v delavnici na Strmi ulici). 
Zaradi delovanja posameznih oddelkov, ki je 
obogateno z vrsto zanimivih in konstruktivnih 
podatkov, navajam njihove ugotovitve v kratkih 
potezah: 

Oddelek za trgovino, industrijo in specialne 
ustanove je postavil pod začasno upravo trgovske 
obrale Nemcev in nezanesljivih oseb. Imenovali 
so začasne upravitelje z. nalogo, da opravijo 
inventure. V dveh mesecih je bilo prevzetih 174 
trgovin, 40 industrijskih podjetij, kar 35 jih je 
bilo prej v nemških rokah in 5 v slovenskih; sled- 
nja so bila pod upravo, ker se lastniki niso vrnili. 
Med industrijskimi podjetji je prevladovala 
tekstilna stroka (11), kovinska industrija (6). 
preostala so odpadla na druge panoge industrije. 

V oddelku za obrt so razpolagali s podatki", da 
je prišlo pod začasno upravo 79 gostinskih obra- 
tov, 22 brivskih obratov, 13 čevljarskih delavnic, 
8 pekarn, 12 mesarskih obratov, 9 elektro- 
tehničnih obratov, 5 obratov klobučarske obrti, 3 
pečarski obrali, 7 obralov pleskarske in slikarske 
obrti, 9 obralov kovinske obrti, 7 kleparskih obrti 
in 12 mizarskih delavnic. 

Na oddelku za nepremičnine so pod začasno 
upravo uvrstili 362 nepremičnin, ki so bile v 
glavnem last nemških državljanov. Ta oddelek je 
poskrbel, da so vsem, ki jim je nepremičnine 
zaplenil okupator te vrnili v začasno upravo, 
vprašanje lastninske pravice pa naj bi se rešilo v 
trenutku, ko bi poslala veljavna uredba o poslo- 
vanju narodnih sodišč. 

Veliko dela je imel tudi oddelek za premič- 
nine, saj so se dan za dnem vračali v Maribor 
borci, izseljenci, interniranci, ki so bili vsi po 
vrsti praznih rok in le redkokdo je našel svoje 
imetje nedotaknjeno. Pohištvo so dodeljevali 
prosilcem le v začasno uporabo. Izvršenih je bilo 
vo / popisov. 

Pravni oddelek se je ubadal s pritožbami, 
prijavami in nepravilnostmi, ki so se pojavljale 
na vseh oddelkih.32 

.    Do 1. junija 1945 je posloval (udi oddelek, ki 
je sprejemal prijave listih, ki so kupili pohištvo 

32 Veslnik Maribi rskega okrožja 7/1945, «r. 2. 
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od Fcstigungc (Dienststelle des Beauftragten des 
Reichskommissars für die Festigung deutschen 
Volkstums (Urad pooblaščenca državnega komi- 
sarja za utrjevanje nemštva) ali pa od Nemce 
katerih pravni posli so bili v smislu čl. 6 odloka 
Avnoja z dne 21.9. 1944 nični. 

Po izvršenih volitvah je mariborsko upravo 
narodne imovine presenetila uredba, ki jo je 
izdala komisija za upravo narodne imovine pri 
predsedstvu Narodne vlade v Ljubljani, da mo- 
rajo vse zgradbe, ki so v lasti narodne imovine, 
preiti v last narodnoosvobodilnih odborov 
(NOO), ulični odbori pa naj prevzamejo nad- 
zorstvo nad njimi.33 Ravno v zvezi s tem je 
KUNI zaprosila za preložitev uredbe, ki naj bi 
bila izvršena do 1. I. 1946. Tedaj naj bi okrajni 
NOO sprejel vse hiše, ki so last omenjene 
komisije (¡l(K) zgradb, ki jih je upravljalo 17 
upraviteljev). Zaradi specifičnega položaja Mari- 
bora, torej velikega števila zgradb, niti okrajni 
odbor niti ulični odbori niso bili sposobni 
prevzeli uprave nad njimi v tako kratkem času, 
temveč sukcesivno.,4 

Vendar je z reorganizacijo upravnega aparata 
tudi ta komisija prenehala z delovanjem v 2. 
polovici leta 1946. Ostal je le referent, od marca 
1946 pa so ustanovili razdelek za upravo zaple- 
njenih podjetij z nalogo likvidacije zaplenjenih 
podjetij tako, da jih delno preda v državni sektor, 
t.j. NA-M I, delno pa, da uredi podjetja V okviru 
OLO.35 

Vzporedno z. razvojem narodne in državne 
oblasti sc je tudi vojska oziroma vojaška oblast 
prilagajala novonastalim razmeram. Julija 1945 
je bila na osnovi odredbe Ministrstva narodne 
obrambe DFJ in predsedstva Narodne vlade Slo- 
venije izvršena reorganizacija zalednih oblasti. 
Mobilizacijske odseke, ki so bili prej na ko- 
mandah mest in območij, so ukinili. Namesto 
njih so bili postavljeni mobilizacijski oddelki pri 
okrožnih odborih OF in mobilizacijski delegati 
pri okrajnih odborih OF. S tem je prešla vojaška 
oblast v izgradnji svojega aparata do okraja, kjer 
je odslej izvrševala večji del svojih vojno-teri- 
torialnih poslov. Zaradi' kontinuitete poslovanja 
med vojaškimi organi in organi narodne oblasti 
so se pri teh institucijah formirali posebni refe- 
rati oziroma referenti za mobilizacijske posle, ki 
SO bili odgovorni za sodelovanje Z vojsko.3 

Takšni so bili prvi tedni v svobodi. Zaživeli 
so okrožni, okrajni in kvartni odbori OF kot 
začasni oblastni organi. Formirale so se številne 
komisije, odseki, prebivalstvo Maribora se je 
vključevalo v takratne politične razprave in isto- 

•••. fund: Kolodvorska Celit, Škatla 6, srajčka 5. 
4   PAM, fond:  M LO Maribor, spisi lajnišlva  1001-2435, spis 

2419. 
33   PAM, fond: M LO Maribor, zapisniki zasedanj OLO Maribor- 

mesto (7. zasedanje 3.7.1946). 
'   PAM, fond: MLO Maribor, spisi tajništva 1001-2435. spis št. 

704. 

časno gradilo porušeno mesto. Kako ga je gra- 
dilo, kolikšna pozornost je bila posvečena 
šolstvu, zdravstvu, prehrani, kmetijstvu, social- 
nemu skrbstvu, pa bi lahko pokazal samostojen 
članek. 

III. PRIPRAVE NA VOLITVE IN NADALJNJA 
IZGRADNJA OBLASTI 

Konec junija in v začetku julija 1945 so se vsi 
kvarti oziroma politični in oblastni organi pri- 
pravljali na volitve v NOO. Izvajala jih je 
narodna vlada in njeno ministrstvo za notranje 
zadeve tako, da so določili volilna območja, 
upoštevaje odlok 131 (o razpisu volitev v NOO z 
dne 19. 2. 1944), 132 (o razpisu volitev v kra- 
jevne NOO in okrajne narodnoosvobodilne skup- 
ščine z. dne 1. 3. 1944) in 133 (o spremembah in 
dopolnitvah odloka o razpisu volitev v NOO).47 

Že pred volitvami se je v Mariboru pokazala 
potreba o zmanjšanju števila kvartov. S tem bi 
pridobili večjo slrnjcnost mesta, pa tudi stroški bi 
bili bistveno manjši. Vzgled je bil tudi primer 
Ljubljane, ki je bila po številu prebivalstva 2-krat 
večja in je imela le 10 četrti. MO OF je tako v 
sporazumu s kvartnimi odbori sklenil izpeljati 
akcijo združitve nekaterih kvartov. Julija so se 
tako združili Mcljski, komaj nastali Krčcvinski 
in Frančiškanski kvart v novo Kolodvorsko četrt. 
Koroški in Stolni kvart pa v novo Koroško četrt. 
Meja med novima kvartoma je po osvojenem 
predlogu tekla od Drave po Kopališki ulici 
(danes Svctozarcvska), prek Trga svobode na 
Ciril-Mctodovo ulico (danes Ulico heroja Stane- 
ta), po njej do konca parka, nato je ob robu parka 
prešla na pot pod Kalvarijo. Na levem bregu 
Drave sta tako ostali 2 četrti (kvarta), na desnem 
bregu pa so ostali kvarti - Pobrcški, Tczcnski, 
Magdalcnski in Studenški.38 

Bližajoče se prve volitve so bile za pre- 
bivalstvo Maribora velik dogodek. Mestni odbor 
OF in okrajna volilna komisija za mesto Maribor 
sta sporazumno določila, da bodo volitve v 
okrajno mestno skupščino in NOO vseh 6 mest- 
nih četrti v nedeljo, 29. julija 1945. Okrajna vo- 
lilna komisija je imela predsednika, namestnika 
predsednika, tajnika in 4 člane; volilne komisije 
Kolodvorske, Koroške, Tczcnskc, Pobrcškc, Stu- 
denške in Magdalcnskc četrti pa so imele pred- 
sednika, namestnika predsednika in tajnika. 

Pečat skorajšnjim volitvam so dajala mno- 
žična volilna zborovanja, kjer so obravnavali vsa 
vprašanja 0 volitvah in kandidatnih listah. Za 
vsak kvart so bila predvidena 3 volilna zboro- 
vanja, ki so jih pripravile množične organizacije. 
Njihov razpored je bil naslednji: 

Prvi volilni sestanek je bil 23. 7. 1945 ob 19. 
uri v Unionski dvorani za Mcljski, Frančiškanski 
in Krčcvinski kvart v kinu Esplanade, za Stolni 

37   Uradni list SNOS. in NVS 15/1945. 
3X   Vcstnik Mariborskega okrožja. 26/1945, str. 2. 
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kvart v Grajskem kinu, /a Koroški kvari v So- 
kolskcm domu, na Študentih pa za Magdalenski 
kvart. 

Drugi volilni sestanek je bil 24. 7. 1945 v Uni- 
onski dvorani za Koroški in Stolni kvart, v dvo- 
rani tovarne Erlich na Žolgerjcvi ulici za Mag- 
dalenski kvart. Istega dne je bil prvi volilni se- 
stanek za Tczcnski kvart na Maistrovi ulici 1 in za 
Pobreški kvart v Sokolskcm domu na Pobrežju. 

Sreda, 25. 7. je bila namenjena drugemu vo- 
lilnemu sestanku Mcljskcga, Frančiškanskega in 
Krčcvinskcga kvarta ter Studenškemu in Po- 
breškemu kvartu. 

26. 7. je bil tretji volilni sestanek za Koroški 
in Stolni kvart zopet v Unionski dvorani, za 
Magdalenski kvart v tovarni Erlich ter za Po- 
breški kvart. Isti dan je bil še drugi volilni 
sestanek na Tczcnskcm območju. 

V petek, 27. 7. je bil še zadnji, tretji volilni 
sestanek za Mcljski, Frančiškanski, Stolni, Krčc- 
vinski, Studenški in Tczcnski kvart.39 

Mestni odbor OF, odsek Antifašističnc fronte 
žena (dalje AFŽ) je priredil veliko predvolilno 
zborovanje v Unionski dvorani 24. 7. 1945. Tudi 
v posameznih kvartih SO članice AFŽ aktivno 
sodelovale v predvolilni kampanji, npr. 19. 7. je 
bil v Frančiškanskem kvartu sestanek AFŽ, ki je 
bil dobro obiskan. Vodila gaje članica MO AFŽ 
in po uvodnem delu seje razvil živahen razgovor 
0 pomenu volitev v NOO. Istega dne je bil tudi 
predviden sestanek AFŽ Stolnega kvarta v mali 
dvorani Uniona. Diskusija sc je osredotočila na 
vprašanje o vlogi žena v socialističnem gospo- 
darstvu in ženah, ki so bile kandidatke na bli- 
žajočih se volitvah. Skupna ugotovitev je bila, da 
ima žena prvič pravico soodločati o vseh poli- 
tičnih, gospodarskih, kulturnih in socialnih vpra- 
šanjih danega trenutka. Sploh so predvolilni se- 
stanki na vseh četrleh opozarjali na vlogo žena v 
političnem življenju. 

V vseh četrteh se je aktivno vključevala tudi 
organizacija Ljudske mladine (dalje LM); orga- 
nizirala je mladinske konference, pretresala svoje 
kandidate in odigrala pomembno vlogo pri pri- 
pravi volišč na dan volitev. 

Zelo pogosta, če ne splošna oblika predvo- 
lilnih aktivnosti, je bila iz. vojne prevzeta oblika 
mitingov. Zanimiva je primerjava med dvema 
mitingoma, ki sta bila odraz, poizkusa kulturne 
vzgoje na eni strani in spontanega ravnanja ljud- 
skih množic na drugi strani. Tako je npr. kul- 
turno-propagandni odsek MO OF 21. junija 1945 
priredil miting v Unionski dvorani z zanimivim 
sporedom, razdeljenim v dva dela. Osrednja toč- 
ka je predstavljala predvolilni govor, ki ga je 
spremljal kulturni program (slovenske narodne 
pesmi, recitacije Kajuhovih pesmi, partizanske 
pesmi, enodejanka Tri zaostale ure). 

Tudi drugod so predvolilne shode spremljale 
kulturne prireditve, primerne za takratni čas, a 

povsod ni bilo tako. To je veljalo zlasti za neka- 
tere predvolilne manifestacije v okviru kvartov, 
ki so bile sicer lokalnega značaja, a so ponujala 
vtis o splošnem ravnanju ljudskih množic. Na 
takšne nepravilnosti je pogosto opozarjala pro- 
pagandna komisija pri MO OF, ki je bila pri- 
morana izdati celo posebno navodilo o tem, v 
kakšni kulturni obliki je zaželeno aktivno sodelo- 
vanje bodočih volivcev. "Kljub temu, da so imeli 
ljudje vso pravico govorili, je bilo treba obdržati 
izražanje ljudske volje, navdušenje ali ogorčenje 
v mejah spodobnosti", je menila propagandna 
komisija. Na zborovanju nikakor niso bili na 
mestu vzkliki kot: "Kralj je svinja!", saj ne 
karakteriziraju kralja niti ne osvetljujejo polo- 
žaja, ampak spominjajo na navadno psovko. 
Vzkliki morajo biti izraz ljudske volje, biti 
morajo kratki, jedrnati in vsebinski. Kadar vzkli- 
ki prekinjajo govornika, morajo bili v skladu z 
vsebino, ki jo govornik podaja; npr. kadar je 
govora o Sovjetski zvezi, nikakor ni umesten 
vzklik: Čigav je Trst? Z vzkliki Hočemo Tita, 
nočemo kralja! ali Hočemo republiko, nočem 
kraljevine! poslavljamo Tita in kralja Petra na 
isti nivo. Sploh pa so takšni vzkliki zastareli. 
Sledila so priporočila propagandne komisije o 
vzklikih, ki naj se uporabljajo: "Naj živi bratstvo 
jugoslovanskih narodov! Naj živi tovariš Tito! 
Živele svobodne volitve! Živele Jajnc volitve! 
Živela demokratična republika! Živela federa- 
tjvna Jugoslavija! Živela jugoslovanska armada! 
Živela enotnost slovenskega naroda! Naj živi 
volilna pravica žena in mladine!"4'1 

Takšna je bila lorej kulturna stran priprav na 
prve volitve, vendar paje potrebno tudi povedati, 
da so bile najprej predvidene volitve v krajevne 
in okrajne NOO, nato pa v okrožne NOO. Vo- 
litve v NOO kot organe, ki predstavljajo novo, 
demokratično ljudsko oblast, so bile neposredne. 
V le odbore so volili volilci predsednika, tajnika 
in 5-9 članov (z, ozirom na velikost), v mestih pa 
9-15 članov. Obenem z volitvami v NOO so 
potekale volitve v okrajno skupščino, in sicer 
tako, da izvolijo volilci krajevnih oziroma kvart- 
nih odborov neposredno tudi člane okrajne skup- 
ščine. V okrajno narodnoosvobodilno skupščino 
je volil vsak kraj, ki je imel do 5(K) prebivalcev, 
po enega odposlanca, kraji s 500-1000 prebivalci 
dva odposlanca, kraji s 1500-3000 prebivalci, tri 
odposlance, in kraji s prek 3000 prebivalci na 
vsakih nadaljnjih 1000 prebivalcev enega odpo- 
slanca več. 

Okrajne skupščine so v nadaljevanju izbrale 
iz svoje srede izvršni odbor, ki je tvoril obenem s 
skupščino okrajni NOO. Maribor in Celje sta 
imela stopnjo okrajev, katerih NOO so bili pod- 
rejeni neposredno okrožju." 

Posebno poglavje v pripravah na volitve so 
predstavljali volilni imeniki. Le-ti so morali biti 

•'      Kavno lani. 

40 •••. fond: Ma^dalcnska tetri, škatla I, srajčka 5/5/4. 
41 Uradni lisi SNOS in NVS. 15/1 "MS. 
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na vpogled 7 dni pred volitvami, ker so poobla- 
ščene volilne komisije sprejemale reklamacije k 
volilnemu imeniku 1er ugotavljale in reševale ne- 
pravilnosti. Za vsako reklamacijo je moral biti se- 
stavljen zapisnik. I/, volilnega imenika pa so mo- 
rali biti črtani vsi, ki so jih sodišča narodne časti 
ali vojaška sodišča obsodil na izgubo državljan- 
skih pravic in s tem na izgubo volilne pravice. 

Iz. kandidatnih list, ki so na razpolago, jc moč 
razbrati, da so se na zborih volilcev oblikovali 
številni predlogi z željo, da se izvolijo zares 
najboljši kandidati. Volilni vestnik št. 2, ki je 
i/šel dan pred volitvami, 28. julija 1945, je pri- 
občil posamezne kandidate, ki so prišli v najožji 
izbor, da zastopajo interese, želje in potrebe 
kvartov kot najnižjih upravnih, teritorialnih in 
oblastnih enot. Zanimivi so številni predlogi če- 
trti za posamezne funkcije in mestno skupščino: 

IV. TEZENSKA ČETRT 

VOLIŠČE 

Nekdanja gostilna Felič. 
Cankarjeva ulica 2  

V. S T U D lì N S • • C E T R T 

VOLIŠČE 

Sokolski dom v Studencih 

VI. MAG D ALEN SKA ČETRT 

I. VOLIŠČE 

Kavarna Orient, 
Kralja Petra trg 
(danes Trg revo- 
lucije)  

II. VOLIŠČE 

Tržaški dvor. 
Tržaška cesta 44 

III. VOLIŠČE 

Otroški vrtce, 
Frankopanova 36| 
(danes Gorkega 
ulica) 

Četrt St. kandidatov za 
predsednika N00 

Št. kandidatov za 
tajnika NOP 

Št. kandidatov za 
odbornike NOO 

St. kandidatov za 
mestno skupščino 

Korošk; ska 2 ( 1 izvoljen) 3 (1 izvoljen) 10 (7 izvoljenih) 15 (7 izvoljenih) 
Kolodvorsk; ca 2 (I izvoljen) 3 (1 izvoljen) 8 (7 izvoljenih) 12 (7 izvoljenih) 
Pobreška 3 (1 izvoljen) 3 (1 izvoljen) 11 (5 izvoljenih) 11 (6 izvoljenih) 
Tezcnska 3 (1 izvoljen) 3 (1 izvoljen) 10 (5 izvoljenih) 6 (5 izvoljenih) 

Magdalenska 2 (I izvoljen) 3 (1 izvoljen) 17 (9 izvoljenih) 9 (6 izvoljenih) 
•Studenška 2 (1 izvoljen) 2(1 izvoljen) 14 (7 izvoljenih) 9 (6 izvoljenih) 

13 
tudi 

Za  izvedbo  volitev jc  bilo predvidenih 
volišč,   ki   so  do   neke  mere   upoštevala 
prebivalce   pravkar   ukinjenih   kvartov.   Zaradi 
lažje preglednosti jih prikazujem v obliki sheme: 

r I.   KOROS KA ČETRT 

i. VOLIščI; 

Koroška • 40 (/a prebivalce nekdanje Koroške četrti) 

•. VOLIščI-: 

Koroška •. 39 
(za prebivalce 
nekdanje 

_Koroškc četrti 

III. VOLIŠČE 

Krekova 8. pri- 
tličje (za pre- 
bivalce nekdanje 
Stolne četrti) 

IV. VOLIŠČE 

Krekova 8/1 (/.a 
prebivalce nek- 
danje Stolne 
četrti) 

•. KOLODVORSKA ČETRT Z) 
I. VOLIŠČE 

Cankarjeva  šolaj 
Cankarjeva 5 
(za prebivalce 
nekdanje Fran- 
čiškanske četrti) 

II. VOLIŠČE 

Erjavčeva ulica 
I, Melje (za pre- 
bivalce nekdanje 
Meljske četrti) 

III. VOLIŠČE 

Gostilna Kliček. 
Ribniško selo 3 
(za prebivalce 
nekdanje Krčc- 
vinske četrti) 

III   POURR.ŠK • ČETRT ~| 

VOLIŠČE 

Prosvetni (Slomškov) dom. 
Aleksandrova ulica 44 
Islanes Partizanska cesta) 

Ob prvih svobodnih volitvah, ki so bile omo- 
gočene s številnimi žrtvami, jc MO OF pri- 
poročil tudi slovesen zunanji izgled (izobešanje 
zastav, primerna okrasitev volišč s cvetjem in 
zelenjem, propagandne parole o bratstvu, enot- 
nosti, svo-bodi, obnovi). 

Prve volitve v najnižje organe ljudske oblasti 
v okraju Maribor-mcsto so se tako pričele v 
zgodnjih jutranjih urah 28. julija 1945. Velik del 
volivcev je že zjutraj opravil svojo dolžnost, zato 
so pred posameznimi volišči nastajali zastoji. 
Brez dvoma jc bil prvi trenutek odraz ugodnega 
vzdušja med prebivalci, čeprav kasnejši podatki 
kažejo nekoliko drugačno sliko. Volilne komisije 
so nedvomno želele, da bi bila udeležba čim- 
boljša zlasti po rezultatih, ki so bili znani do 10. 
ure. Podatki so pokazali, da se zlasti v nekaterih 
četrteh posamezniki iz. subjektivnih ali objek- 
tivnih razlogov volitev niso udeležili. Do 10. ure 
so bili najugodnejši rezultati v Kolodvorski 
četrti. Zato morda ne bo odveč opis volišča v 
otroškem vrtcu Melje. "Na ulici jc bila po- 
stavljena vrsta visokih mlajev, ki so bili okrašeni 
z zastavami in cvetjem. Iz vseh strani so vabili 
volilni letaki, opremljeni / gesli oziroma vo- 
lilnimi parolami. Tudi volišče samo jc bilo odeto 
v cvetje, zelenje, zastave. Volilna soba jc bila 
razdeljena na 20 celic, v vsaki celici je bila miza 
in stol; s tem jc bila tajnost volitev popolnoma 
zagotovljena. Po ulicah kvarta pa jc mladina s 
harmonikami in trobentami vabila zapoznele 
volilce, da opravijo državljansko dolžnost. Tu in 
tam je bilo treba obračunati tudi z reakcionarji in 
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špekulanti, ki pa so se iz varnostnih razlogov in 
trenutnega občutka nemoči raje potuhnili." 

Iz zadnje številke volilnega vestnika sem 
povzela podatke o končnem rezultatu. Izračun 
odstotkov kaže zanimivo primerjavo udeležbe do 
10. oziroma 23. ure. 

Za primerjavo in lažjo predstavo omenjam še 
rezultate volitev v nekaterih drugih okrajih. No- 
vo mesto (97,8%), Ribnica na Dolenjskem 
(99%), Sv. Lenart (97%), Slovenska Bistrica 
(92%), Radgona (96%).42 

Četrt Volilni upravičenci Do 10. ure Do 23. ure Do L0. ure % Do 23. ure % 
Pobrcška 3476 718 3246 20.6 93.38 
Studcnška 4065 947 3776 23,3 92.89 
Tezenska 1911 612 1742 32,0 91.15 
Magdalenska 6315 1622 5711 25.7 90.4) 
Koroška 8306 3342 7444 40,2 89.62 
Kolodvorska 5298 2226 4548 42,0 85.8-1 
Skupaj 29371 9467 26476 30.6 90.11 

Moški   in   ženske   so   bili   kot   funkcionarji 
zastopani tako: 

KJNKCIM MOŠKI % ZHNSKi- % 
predsednik 6 8 - 
tajnik 3 4 3 19 

odborniki 31 41 9 56 

mestna skupščina 36 47 4 25 
SKI I'M 76 100 1• 100 

.Številke kažejo na dejstvo, da si jc tudi žena 
že od prvih volitev naprej utirala pot v politično 
življenje. 

Nekaj dni kasneje, 1. avgusta 1945, so bile 
volitve v organe oblasti tudi v mariborski 
garniziji, ki jo jc sestavljala inženirska brigada 
IV. armade. S lem volilnim dejanjem jc bila 
simbolično prelomljena praksa iz. predvojne 
Jugoslavije, ko pripadniki vojske niso imeli 
pravice udeležbe na volitvah. 

Da bi lahko tudi vojska sodelovala pri ljudski 
oblasti, jc vsaka brigada, ki tvori mariborski 
garnizon, izbrala po enega svojega delegata 1er 
ga delegirala v mestno skupščino. S tem je bila 
vzpostavljena vez med zaledjem in vojsko. V 
Mariboru jc imelo sodelovanje še poseben 
značaj. Brigade IV. armade, ki so se tukaj 
zadrževale, so bile po narodnosti hrvatske in 
srbske in sc jc tako na svojstven način mani- 
festiralo bratstvo in enotnost naših narodov. 

V ostalih avgustovskih dneh so tudi pre- 
bivalci drugih okrajev mariborskega okrožja na 
svojih množičnih sestankih izbirali kandidate, 
pretresali njihovo politično naravnanost in pri- 
pravljenost, da pravično zastopajo njihove 
interese. V okrajih Maribor-lcvi breg, Maribor- 
desni breg, Slovenska Bistrica, Radgona, Sv. 
Lenart, Prcvaljc, Murska Sobota, Ptuj, Marcn- 
berg (danes Radlje ob Dravi) in drugod so ljudje 
z. bolj ali manj množično udeležbo dokazaii, da 
se zavedajo zgodovinskih trenutkov prvih voli- 
tev. 

Volitve so uspele. Mnogokjc so bile odlično 
pripravljene, sodelovale so vse množične organi- 
zacije, veliko truda so vložile žene, mladina in 
drugi. Toda sina ira et studio, kot jc pod istim 
naslovom opozoril na določene pomanjkljivosti 
neznani pisec. Realna analiza prvih volitev jc 
pokazala tudi nekaj napak - politične in tehnične 
narave. Mnoga volišča so bila zlasti v zgodnjih 
jutranjih urah preveč polna in so kot takšna 
onemogočala normalni potek. Tu in tam je bila 
kršena tajnost volitev, saj si nekateri niso znali 
pomagati z volilnimi listki in so to opravili 
namesto njih drugi. Združitev nekaterih četrti jc 
bila prepozno objavljena, zato ni bila utrjena 
med prebivalci. Tako so posamezni volilci. pre- 
malo osveščeni in seznanjeni z dogajanji begali z 
volišča na volišče, dokler niso našli ustreznega 
kraja. Volilne komisije so bile ponekod preveč 
statične. Oglasne deske, kioski, stene v mestu so 
bile prenatrpane s plakati, v predmestjih pa je 
bilo tega premalo. Zato bi kazalo v pripravah na 
naslednje volitve posvetili več pozornosti tudi 
tcmpomanjkljivostim. 

Življenje v kvartih se jc nadaljevalo. Novo- 
izvoljeni odborniki so prevzemali funkcije in so 
za svoje delo odgovarjali zboru volivcev. Čclrtni 
NOO so bili dejansko le izvrševalci sklepov 
zbora volivcev, nekakšnega četrtnega parla- 
menta. Velika in pomembna obveza je bila vsaj 
sklic volilnih upravičencev enkrat na mesec, ki 
pa so ga lahko sklicali prej, če je to zahtevala 1/5 
volivcev. O predlogih zbora jc moral četrtni 
odbor sklepati na naslednji odborovi seji, o kak- 
šnem vprašanju pa so lahko sklepali tudi na 
zboru volilcev. Zbor je imel tudi pravico odpo- 
klicati enega ali drugega odbornika, ki ni oprav- 
ljal svojih dolžnosti v skladu z njegovo funkcijo. 
Lnako je veljalo za čctrlnc odposlance v mestno 
skupščino. Šklcp o odpoklicu jc čclrtni NOO 
nemudoma, z vsemi podatki sporočil mestnemu 
NOO.« 

42 
43 

Vcslnik Mariborskega okro/ja. 30/1945. Mr. I. 
Uradni list SNOS in NVS, IS/1945. 
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Mnogi /bori volivcev so bili konstruktivni, 
dobro pripravljeni in se je na njih razpravljalo o 
perečih problemih preskrbe, prehrane, stanovanj, 
pa tudi o političnih dogajanjih doma in v svetu. 
Viri govorijo o tem, da je volivec zanimal gos- 
podarski razvoj, kako se rešujejo socialna vpra- 
šanja, kritično so se opredeljevali do nepravil- 
nosti, ki so jih zaznavali v ožjem in širšem 
okolju. Precej samoiniciativnosti je na vseh 
področjih pokazal Studcnški kvart. Izvoljeni so 
bili sposobni odborniki, četrt pa sc je organi- 
zirala v 8 terenov. Nesrečno roko pri izbiranju 
predsednika je imel Magdalenski kvart, kjer so 
celo razmišljali o odpoklicu. Uspešnejše so bile 
volitve uličnih odborov, organiziranih je bilo 5 
terenov. Na Tczncm je bil med člani N00 le 1 
član pripadnik OF, zato se ne smemo čuditi, če 
so imeli težave pri formiranju terenov in uličnih 
odborov. Stanje se je še poslabšalo zaradi šte- 
vilnih kadrovskih sprememb. Težave je imel tudi 
Kolodvorski kvart, kjer je bilo V odboru nena- 
doma 30-40 ljudi. Hitro je bilo vzpostavljenih 
vseh o terenov in uličnih odborov, ki so povsod 
postavljali svoje hišne zaupnike. Organizacija 
oblastnih organov je bila razmeroma dobro 
pripravljena tudi v Pobreški četrti.44 

Druga velika sprememba, ki je nastala kol 
rezultat prvih volitev, je bila nova vloga odborov 
OF. Ti so bili kot politično vodstvo narodno- 
osvobodilnega gibanja do volitev v N00 začas- 
no ludi nosilci oblasti in izvrševalci javne upra- 
ve. To funkcijo je po opravljenih volitvah pre- 
vzel NOO, četrtni odbor OF pa je v celoti prevzel 
vodstvo političnega organa. Njuna vloga se ni 
izključevala, kot so nekateri mislili, temveč sla z. 
vsestranskim dopolnjevanjem tvorila izgrajeno 
celoto, ki je bila nujno potrebna za nadaljnje 
delo. Temeljne naloge in načela je v izpopolnjeni 
obliki in poglobljeno opredelil že I. kongres OF 
v Ljubljani 15. in 16. julija 1945. 

V večini četrleh je bila predaja poslov oprav- 
ljena na slovesen način. Navadno ji je priso- 
stvoval član izvršnega odbora (dalje IÖ) mestne 
narodnoosvobodilne skupščine (dalje MNS), ki 
jc v kratkem nagovoru zašla vil naloge novega 
"dbora. Uradno se jc zahvalil za dosedanje delo 
odboru OF, ki jc skupaj z drugimi tovrstnimi 
institucijami moral prebresti vrslo težav ob pri- 
pravi poti novoizvoljenim organom oblasti. 

Sedaj, ko se jc OF vsebinsko preusmerila iz 
oblastne v množično organizacijo, jc bila njena 
prioriletna naloga prodreti med najširše plasti 
prebivalstva. Člani OF so v skladu z. načeli I. 
kongresa OF in njenih temeljnih točk lahko po- 
stali vsi, ki so bili pripravljeni sprejeti njen pro- 
gram in niso bili kaznovani z izgubo držav- 
ljanski h pravic.4S OF je še vedno ostala pred- 

stavnica slovenskega naroda, saj so N00 zrasli 
prav iz ljudskih množic, l.j. iz OF. 

Tudi uradi MO naj bi imeli svoje odbore OF, 
uprava narodne imovine, finančni odsek, trgov- 
ski odsek, socialno skrbstvo in stanovanjski urad 
skupaj, MO in notranji odsek skupaj, gradbeni in 
zdravstveni odsek skupaj ter mestna podjetja in 
premoženjska uprava zopet skupaj. 46 

Že 14. avgusta 1945 jc bila 1. seja mestne 
narodnoosvobodilne skupščine. Otvoritvenemu 
zasedanju so prisostvovali člani okrožnega od- 
bora OF, MO OF, kvartni predsedniki pred- 
stavnikov oblasti in člani mestne skupščine. Se- 
kretar mesta jc prečital dekret okrožnega odbora 
OF o sklicanju mestne skupščine: "Na osnovi 
odloka 10. člena 11 predsedstva SNOS o krajih, 
okrajih in okrožjih ter njihovih NOO, priobčen v 
Uradnem listu SNOS in NSV 21. 5. 1944, 
sklicuje okrožni odbor OF Maribor na 1. sejo 
MNS 14. 8. I945."47 Po uvodnem govoru jc 
okrožni sekretar predlagal razrešnico za MO OF. 
S tem dejanjem je MO OF predal oblast novo- 
izvoljenemu NOO. Oblast jc predal tisti organ, ki 
jc v času okupacije vodil borbo in gradil prve 
temelje oblasti. 

Tako jc mestni N00 s predsedništvom uprav- 
ljal okrajno mesto Maribor prek 14 odsekov: 
1. Odsek za trgovino in  preskrbo z obrtnim 

odsekom kot pododsekom 
2. Odsek za socialno skrbstvo 
3. Finančni odsek 
4. Odsek za notranje zadeve 
5. Odsek za gradnje 
6. Odsek za prosveto 
7. Mestna podjetja 
8. Komisija za upravo narodne imovine 
9. Stanovanjski odsek 
lO.Odsck za kmetijstvo 
11 .Odsek za zdravstvo 
12.Odsek za izgradnjo narodne oblasti 
13.Personalni odsek 

Med njimi jc odigraval specifično vlogo od- 
sek za notranje zadeve, ki jc bil silno razvejan in 
organiziran po naslednjem principu: 
1. Obči oddelek 
2. Oddelek za administrativne posle 
3. Oddelek za narodno milico (po reorganizaciji) 

Kriminalističen oddelek Oddelek za polne dovolilnice 

Oddelek za javni red s pododdelki 

Za promet Za aretacije Za slražen jc 
železniških objektov 

4. Oddelek za gasilstvo 
5. Oddelek za zvezo in kontrolo prebivalstva 
6. Pravni oddelek 

PAM, fond: Kolodvorska Cetil, škatla 6, srajčka 5. 
Metod Miku;.: Temeljne loCkc OF slovenskega naroda. Pri- 
spevki /a zgodovino delavskega gibanja, VI., Ljubljana. 1966. 
Ntr. 279. 

4fi   PAM. fond: M LO Maribor, lajnišlvo 1945, spisi 100.2435. 
47   PAM, fond: MLO Maribor, zapisniki sej MNS, zapisnik  I. 

zasedanja 14.8. 1945 (knjiga). 
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7. Prometni oddelek 
8. Oddelek za prijavo in ugotovitev vojne škode 
9. Matični urad 
10.Domovinski urad 
11. Prijavni urad 
12. Prijavni urad za kolesa 
13.Rcpatriacijski urad izseljenih in vojnih ujet- 

nikov 
14.Urad za izgubljene predmete 
15.Posredovalni urad 

Število mestnega prebivalstva je naraslo od 
37.200 na 45.000, kar je pomenilo po četrlch: 
Kolodvorska (9.064 prebivalcev). Koroška 
(10.588 prebivalcev) Magdalcnska (9.563 prebi- 
valcev), Studcnška (6.539 prebivalcev), Pobreška 
(5.796 prebivalcev), Tczcnska (3.248 prebi- 
valcev), ali skupaj 44.798 prebivalcev. 4K 

September 1945 je bil v znamenju Zakona o 
upravni razdelitvi federalne Slovenije, ki sem ga 
že omenila, in prvih priprav za volitve v 
ustavodajno skupščino. 

Prcdscdni.štvo začasne narodne skupščine je 
na svoji seji 31. avgusta 1945 na predlog pred- 
sednika ministrskega sveta maršala Jugoslavije 
Josipa Broza Tita predložilo ukaz o razpisu vo- 
litev v ustavodajno skupščino (zvezno skupščino, 
kamor se je volilo 348 narodnih poslancev; na 
vsakih 40.000 prebivalcev po 1 poslanec, in 
skupščino narodov, kamor se je volilo za vsako 
federalno enoto 25 poslancev), ki bodo potekale 
v nedeljo, 11. novembra 1945. Ukaz o razpisu 
volitev v ustavodajno skupščino je stopil v ve- 
ljavo 6. septembra 1945; od tega dne se je raču- 
nal 10-dncvni rok za pripravo volilne liste, kakor 
tudi 14-dncvni rok za popravek volilnih imeni- 
kov. 

Zvezna volilna komisija je imenovala fede- 
ralno volilno komisijo Slovenije, ki je štela 14 
članov, ta pa je imenovala okrožne volilne ko- 
misije (po 10 članov).49 Temu postopku je 
sledilo imenovanje okrajnih oziroma kvartnih 
volilnih komisij. 

Po 4. odstavku 3. člena Zakona o volitvah 
narodnih poslancev je 3. septembra 1945 zvezna 
volilna komisija določila 29 poslancev, ki naj bi 
jih volila federalna Slovenija z. 1,144.298 prebi- 
valci v zvezno skupščino. Upoštevaje zadnji po- 
pis prebivalstva iz leta 1931 je bilo določeno, da 
Mariborsko okrožje s 370.712 prebivalci voli 9 
poslancev. 

Ozemlje vsakega izmed petih volilnih okrožij 
se je skladalo z ozemljem upravnega okrožja, 
kakor je bilo to ozemlje že določeno po Zakonu 
o upravni razdelitvi federalne Slovenije. Tako so 
bili v mariborskem volilnem okrožju naslednji 
volilni okraji: Dravograd, Lendava, Ljutomer, 
Maribor-desni breg, Maribor-lcvi breg, Maribor- 
mesto. Murska Sobota, Ptuj in Radgona. Zani- 

miva primerjava med federalno, okrožno in 
okrajno volilno komisijo kaže po svoji socialni 
strukturi, da so bili zastopani prav vsi sloji pre- 
bivalstva: 

Socialni sestav federalne volilne komisije 
Predsednik - predsednik Vrhovnega sodišča 
.Slovenije 
namestnik - sodnik Vrhovnega sodišča 
Slovenije 
tajnik - pomočnik Javnega tožilstva Slovenije 
namestnik - tesarski mojster 
člani - profesorica, pisatelj, odvetnik, delavec, 
zdravnik, univerzitetni profesor 
namestniki - sodnik Vrhovnega sodišča 
Slovenije, akademski slikar, kmet, duhovnik, 
gospodinja 

Socialni sestav okrožne volilne komisije 
(mariborsko okrožje)  
predsednik - sodnik 
namestnik - šivilja 
tajnik - kmečki delavce 
namestnik - gradbeni inženir 
člani - absolvent trgovske šole, .študentka, 
tehnik 
namestniki - trgovce, kolar, novinar  

Socialni sestav okrajne volilne komisije 
(okraj Marihor-mcsto)  
predsednik - sodnik, gospodinja, učiteljica, 
delavec, trgovski pomočnik  

4X 

4• 

•••. lomi: M LO Maribor, zapisniki zasedanj MNS (3. za- 
sedanje 21. 9. 1945), knjiga I. 
Uradni lisi SNOS in NVS 33/1945. 

Žc ob julijskih volitvah so čclrlni odbori s 
pomočjo okrajnega in okrožnega aktiva ter volil- 
nih komisij opravili pregled volilnih imenikov. • 
naloga ni bila opravljena najbolj uspešno, zato je 
bilo potrebno s pomočjo odborov OF ponoviti 
akcijo, tokrat v bolj organizirani obliki, manj 
splošno in manj popustljivo, ves čas pa v duhu 
Zakona o volilnih imenikih. Z ozirom na poli- 
tično pripadnost in delovanje med okupacijo so 
bili že v prvi fazi izločeni pripadniki Heimat 
bunda in Wchrinannschalla, nosilci rdečih legi- 
timacij, udeleženci nemške vojske po 15. 1. 1945 
ter nekaj družin članov Kulturbunda. Zelo malo 
ali skoraj nič pa ni bilo takšnih, ki bi bili 
izbrisani zalo, ker so sodelovali z okupatorjem 
na gospodarskem področju. Zato je bilo nujno 
potrebno na novo in temeljiteje pregledati ime- 
nike in razvrstiti prebivalce po natančno dolo- 
čenih kriterijih. 

Po drugi strani pa se je pokazalo, da so po- 
zabili v volilne imenike vpisati hlapce, dekle, 
vojake, ki služijo v JA, in še druge. Takšne 
napake je bilo Ireba popraviti. Pri črlanih volilcih 
SO bili kriteriji pogosto presplošni in tako so 
imeli reklamacijski senati polne roke dela. 

Volilne spise so smeli  prerešetali   tudi   na 
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množičnih sestankih ob pravičnem sodelovanju 
AFZ, LMS, OF, sindikatov. Zbori volivcev so 
često postali ljudska sodišča, na katerih so 
vsakega ocenili po tem, kako je bil usmerjen med 
okupacijo in kakšen je njegov odnos do sedanje 
politične ter družbene stvarnosti. S tako široko 
zasnovano akcijo seje začela zadnja velika bitka 
proti reakciji, nemčurjem, ki so si prizadevali 
priti v volilne imenike in prek njih razvrednotiti 
volitve.50 Komisije so morale pohiteti z delom, 
saj po 24. septembru ni bilo mogoče v volilnem 
imeniku spremeniti ničesar več. Predvolilne 
manifestacije po četrteh so pripravljale tudi 
množične organizacije. "Ena osrednjih se je za 
celotno mesto pričela 15. septembra 1945 na 
Glavnem trgu, kjer seje zbrala množica ljudi, ki 
je zapolnila ves prostor proti Rotovžu, Koroški 
cesti. Gosposki ulici, mostu čez Dravo. Povsod 
SO se vile zastave in transparenti. Povorko so 
spremljale kar 3 godbe, ki so igrale izmenoma. V 
slovesnem vzdušju jc spregovoril podpredsednik 
NVS dr. Marijan Brccclj, ki je v govoru povdaril 
pomen vseh treh zakonov (o volilnih imenikih, o 
volitvah in narodni skupščini) in ki so, oziroma 
bodo odigrali pomembno vlogo pri ustvarjanju 
sodobne slovenske in jugoslovanske držav- 
nosti."51 

Za 20. september so bila predvidena mno- 
žična volilna zborovanja za Pobreški kvart v 
Sokolskem domu, za Koroški kvart na vrtu Gam- 
brinove dvorane, za Tezcnski kvart v dvorani 
Splošne stavbene družbe, za Kolodvorski kvart v 
parku pri Paviljonu, za Magdalcnski kvart v 
dvorani tovarne Erlih in za Studcnški kvart v 
Sokolskem domu. Govornike na teh zborovanjih 
jc organiziral MO OF, nalogo otvoritve pa so 
prevzeli kvartni sekretarji OF. Ostale množične 
organizacije se povsod niso dovolj aktivirale. Na 
/borih so popularizirali kandidatno listo OF v 
celoti in kandidate, katerih imena so bila objav- 
ljena v dnevnem časopisju. Z zborovanj so 
pošiljali resolucije IO OF, v katerih so izražali 
pripadnost OF, soglasje s kandidati za zvezno 
skupščino z Josipom Vidmarjem na čelu ter 
zapisali zahtevo za priključitev Primorja, Istre in 
Trsta k Jugoslaviji." 

Dne 25. oktobra je bil manjši zbor volilcev v 
Pobreški četrti, ki je pokazal veliko zanimanje za 
volitve, pa tudi krajevne probleme, npr. preskrba, 
kmetijstvo, šolstvo. Povsod pa jc bilo delo 
aktivistov obširno in težavno. Komaj SO se za- 
ključile volitve v NOO, že SO morali novo- 
izvoljeni funkcionarji prevzeti težke in odgo- 
vorne naloge. Prav ti lokalni zbori SO postali 
ogledalo njihovega dela na eni strani in pove- 
zanosti OF in NOO 1er drugih množičnih orga- 
nizacij na drugi strani. 
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1'••. fond: MU) Maribor, zapisniki zasedanj MNS (zapisnik 

2. zasedanja 19. K. 1945) 
PAM, rood: Magdalenas kvari. skaila I, srajčka 5/5/4. 
PAM, lond: Kolodvorska četrt, skaila I, srajčka 3/4, spis 262. 

Razpravljali so tudi gasilci, delavci v pod- 
jetjih, nameščenci, kjer so odločilno vlogo od- 
igrali sindikati. Uspešna jc bila razprava v 
Splošni stavbeni družbi, sindikalna podružnica 
davčnih in carinskih namcščcncvcv pa jc imela 
svoj sestanek kar v kvartni Orient. Dne 30. 
oktobra se jc v Magdalcnski četrti razvila živah- 
na diskusija, ki se jc dotaknila tudi vseh gos- 
podarskih problemov, skrinjice brez liste, aktu- 
alnega pastirskega pisma in drugih vsakdanjih 
težav. V Mariborski livarni se jc pokazala pre- 
majhna politična osveščenost delavcev, saj mno- 
gim še vedno niso bili jasni namen, vsebina in 
programske zasnove OF. Polnoštcvilna jc bila 
udeležba, ki jo jc pripravil zavod za socialno 
zavarovanje. 

AFŽ Tczcnskc četrti jc priredila sestanek v 
tezenski šoli inje na njem sodelovalo okoli 100 
žena. Dne 31. oktobra so zborovali v Kolo- 
dvorski četrti, kjer so potekali pogovori o pri- 
padnikih KB in drugih reakcionarjih, ki morajo 
biti ¡zbrisani iz volilnih imenikov in prejeti 
zasluženo kazen; govorili so tudi o vlogi uličnih 
odborov. Okoli 400 ljudi sc jc udeležilo zboro- 
vanja v tovarni Doctor in drug. Na njem so de- 
lavci med drugim predlagali ustanovitev komi- 
sije za pobijanje špekulacije v tovarni. V mari- 
borski tiskarni jc imela sindikalna podružnica 
grafični sestanek, na katerem jc predavatelj 
govoril o državi, ljudski demokraciji. 

Veliko vsesplošno predvolilno zborovanje jc 
bilo še 4. novembra ob 10. uri, koje na Glavnem 
trgu množici spregovoril kandidat za Maribor 
notranji minister Zoran Polič. V začetku oktobra 
1945 so pri okrožni volilni komisiji vložili 
okrožno kandidatno listo za Mariborsko okrožje 
/.a volitve poslancev v zvezno skupščino. Lista je 
bila povezana z zvezno listo LF Jugoslavije z 
nosilcem Josipom Brozom Titom. Kandidati 
okraja Maribor-mcsto so bili: Zoran Polič (prav- 
nik), Jože Gričar (delavec); nadomestna kandi- 
data, povezana s to listo, pa sta bila Stanko 
Lapajnc in Drago Rakuša.53 

Ob zaključku predvolilnih zborovanj naj 
omenim še podatek, da jc bilo samo v času od 
29. oktobra do 5. novembra v Mariboru 43 
predvolilnih sestankov, ki se jih jc udeležilo prek 
8.000 ljudi. K temu ni bilo prišteto zadnje zbo- 
rovanje v soboto, na predvečer volitev, ko se jc 
prebivalstvo zbralo ob 17. uri pred sedeži 
kvartov, delavci pred tovarnami, otroci pred 
šolami in SO se nato kot strnjene skupine vklju- 
čevali v povorko, ki jc zaključila svoj pohod na 
Glavnem trgu. Tam jc zbrani množici še zadnjič 
pred velikim dnem spregovoril nekaj besed Zo- 
ran Polič. Sledil jc pohod z baklami po mestu ter 
spontano pritegnil še tiste omahljivcc, ki so 
doslej ostali doma. 

V času priprav na volitve, ko se jc vršila 
najširša agitacijska dejavnost, jc bilo na vseh 

53   Vcslnik Mariborskega okrožja. 5X/I945. str. 1. 
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sestankih posebej poudarjeno, da bremeni naj- 
večji materialni delež prav OF. Ker pa la kot 
množična organizacija ni razpolagala s finanč- 
nimi sredstvi v ta namen, se je vodstvo LFJ 
obrnilo na najširše plasti prebivalstva s prošnjo, 
da po svojih zmožnostih prispeva za novousta- 
novljeni volilni fond, iz katerega se bodo lahko 
krili stroški za pripravo in izvedbo volitev. V 
vsej državi so se pričela tekmovanja, kjer so 
navdušeni pripradniki OF tekmovali v /hiranju 
sredstev za OF. Tekmovalno vzdušje je zajelo 
celo vojsko, kljub temu, da so bili oficirji še 
vedno brez rednih osebnih dohodkov. Vojno 
območje Maribora je celo napovedalo boj za 
denarna sredstva okrožnemu odboru OF. Ob 
koncu zaključene akcije je Veslnik Mariborskega 
okrožja objavil celo podatke o nakazanih 
prispevkih za volilni fond. Pregled objavljenega 
seznama je tako pester in zanimiv tudi zaradi 
udeležencev, zato ga navajam: 

Vlajiatelj prispevka za V. F. Din 
1. Koroška četrt 15.282 
2. Kolodvorska četrt 9.771 
3. Magdalcnska četrt 14.272 
4. Tezcnska četrt 5.010 
5. Pobreška četrt 4.474.50 
6. Studcnška četrt 8.256 
7. Gradbeni odsek 1.502 
8. KolodvorTez.no 2.059 
9. Tovarna leta 3.502 
10. Odsek za socialno skrbstvo, trgovino 
in preskrbo ter stanovanjski oddelek 2.726 
11. Mariborska tovarna svile 313 
12. Finančni odsek 365 
13. Tovarna Novak 1 .(XX) 
14. Uprava narodne imovine 3.702 
15.PTT 2.033 
16. Personalni odsek 3.121 
17. Brivci 7.250 
18.AFŽ 1.361 
19. LMS 13.050 
20. Komisija za ugotavljanje vojnih 
zločincev 

332 

21. Tovarna Toma 8.802 
22. MTT 3.312 
23. Huter in drug 1.646 
24. Splošna stavbena družba 9.146 
25. MO OF 1.413 
26. Narodno gledališče 1.077 
27. Glavni kolodvor 2.165 
28. Notranji odsek 1.623 
29. Uslužbenci javne borze dela 95 
30. Državne železnice 13.092 
31. Mariborska livarna 325 
32. Mestni vodovod 620 
33. Narodna milica mesta 4.665 
34. Upravno-politični tečaj 250 
35. Tovarna Roteks 1.014 

36. Tovarna lirlih 2.0.34 
37. Kurilnica državnih železnic 1.664 
38. Zadruga 2.000.50 
39. Gradbeno podjetje Gradiš 1.500 

40. Jugoekta 135 
41. Neznani darovalci 

SKUPAJ: 

211 

156.162 

Okrajni odbor Maribor-mesto je pravočasno, 
teden dni pred volitvami, objavil še razglas o 
volilnih mestih in številu volišč za posamezne 
četrti: 

Koroška četrt: Klasična gimnazija, Koroščeva 
ulica 9(15 volišč) 

- Kolodvorska četrt: Cankarjeva šola, Cankar- 
jeva ulica 5(13 volišč) 

- Magdalcnska četrt: Magdalcnska nova šola, 
Žolgcrjcva ulica 2(10 volišč) 

- Pobreška četrt: Osnovna šola Pobrcžjc, Zr- 
kovska cesta (9 volišč) 

- Tczcnska četrt: Osnovna šola Tczno, Cankar- 
jeva ulica 20 (5 volišč) 

- Studcnška četrt: dekliška osnovna šola, Jur- 
čičeva 8 in deška osnovna šola, Slomškova 
ulica 15 (10 volišč) 
V razglasu je bilo med drugim tudi določeno: 

- čas volitev (med 7. in 19. uro) 
- prepoved nošenja orožja 
- prepoved točenja alkoholnih pijač H)., 11. in 

12. novembra 1945. 
Volilci so bili tudi seznanjeni s potekom in 

načinom volitev. Na vsakem volišču je volilo do 
500 volilnih upravičencev, vključno z vojaškimi 
enotami. Volilni prostori so bili organizirani po 
naslednji skici: 

I. MIZA S SKRINJICAMI ZA ZVEZNO 
SKUP.ŠCINO 

a) skrinjica okrajnega kandidata oziroma 
namestnika na listi LF 

b) skrinjica okrajnega kandidata oziroma 
namestnika na listi LF 

c) skrinjica brez lisic 

II. MIZA S SKRINJICAMI ZA SKUP.ŠCINO 
NARODOV 

a) skrinjica za federalno kandidatno listo LF 
b) skrinjica brez liste 

Posebna izdaja Vestnika Mariborskega okrož- 
ja je izšla na dan 11. novembra in novinarji so 
ves čas spremljali razplet volitev. Dokončni re- 
zultati za celotno okrožje so bili objavljeni 15. 
novembra 1945. Za primerjavo navajam rezultate 
volitev v konstituanto okraja Maribor-mesto, 
Maribor-levi breg, Maribor-dcsni breg in okrožja 
Maribor: 
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OKRAJ Število volil- 
nih uprav. 

Število od- 
danih glasov 

Zvezna lista Brez liste Federalna 
lista 

Brez liste 

Maribor-mesto 33.246 31.030 
93.34%. 

26.299 
84.76%. 

4.731 
15.24% 

26.101 
84.18% 

4.925 
15.82%. 

Maribor-lcvi 
breg 

27.341 22.616 
82,35% 

12.819 
55.00% 

10.195 
45.00% 

12.132 
53.60%. 

10.484 
46.40% 

Maribor-desni 
breg 

30.671 27.635 
90.10% 

18.720 
68.00% 

8.937 
32,00% 

18.251 
65.99%. 

9.400 
34.01%: 

Mariborsko 
okrožje 
povprečno 

240.334 204.882 
84,00% 

137.916 
67,20% 

66.966 
32.80% 

V okraju Maribor-mesto se je torej volitev 
udeležilo 93,34% vseh volilnih upravičencev ta- 
ko, da Maribor bistveno ni zaostajal za ostalimi 
mesti v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Dejstvo je, 
daje pri veliki večini ljudi zmagala odločna vo- 
lja nadaljevati listo delo, podpirati liste ideale in 
hotenja, za katere so padle žrtve v štirih letih 
vojne. Ocena, ki jo je med drugim podal IO 
MNS, je tudi pokazala, da so eno izmed osnov- 
nih pomanjkljivosti predstavljali nepopolni volil- 
ni imeniki. Cetrtni odbori niso dovolj natančno 
opravili naloge glede poznavanja svojega prebi- 
valstva. Prav na osnovi te ugotovitve je bil hitro 
po volitvah sprejet sklep o uvedbi enotne kar- 
toteke za vse četrti. S tem bi nastal pregled nad 
slanjem ¡n gibanjem prebivalstva v posameznih 
čelrteh.54 

IV. RAZVOJ PO VOLITVAH DO ZAKONA O 
LJUDSKIH ODBORIH 

Po volitvah v konslituanto je za kratek čas 
zavladalo navidezno politično zatišje. A že 
kmalu seje to v vseh kvartih okrepilo. K temu je 
pripomogla organizacija posebnih političnih ur. 
Utrjeval pa se je tudi položaj OF in drugih mno- 
žičnih organizacij. Odseku za notranje zadeve 
okrajnega NO so kvarti pošiljali tedenska poro- 
čila, ki so vsebovala naslednje rubrike: politično 
stanje, gospodarsko stanje, prehrana in stano- 
vanje, socialno skrbstvo, kulturno-prosvclno sta- 
nje, zdravje prebivalcev, evidenca prebivalcev, 
prireditve in sestanki. Ta je skupno za vse kvartc 
•sestavil enotno poročilo in ga posredoval okrož- 
nemu odboru OF, javnemu tožilcu in okrajnemu 
NO Maribor-mesto. Četrti so bile precej obre- 
menjene tudi z drugimi nalogami, ki so jih dobile 
od posameznih odsekov MNOO, zato je bilo 
potrebno najti čim tesnejšo povezavo med njimi 
in referentih na četrteh. Kontrolirati in nadzirati 
je bilo potrebno zlasti najvažnejše odseke na 
četrteh: za prehrano, socialno skrbstvo, stano- 
vanjske zadeve.''5 

54 1'••.  fond:  MLO  Maribor. Zapisniki  sej  10  Mestne  na- 
rodnoosvobodilne skupščine (9. seje 14. II. 1945). 
PAM, fond OLO Maribor 1945-1946, Škatla 8. 

Organizirali so se upravno-politični tečaji, 
kjer so si kandidati obliki učnih ur pridobivali 
znanja o izgradnji oblasti, volilni zakonodaji, 
nalogah kvartnih odborov. 

V kontekst nalog pred volitvami je spadala 
tudi realizacija ideje o teritorialni razširitvi mari- 
borskega mestnega področja. Predlog je temeljil 
na zamisli o nadaljnjem razvoju industrije v Ma- 
riboru, ki je za svojo širitev potrebovala novi 
prostorski kompleks. Kakšne so bile posledice 
lakšnih tendenc pa je lahko že predmet nove 
razprave. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ENTWICKLUNG DER MARIBORER STADT- 
VIERTEL IM JAHRE 1945 UNTER BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG DER VERWALTUNGS- 
VERANDERUNGEN UND DER CHARAKTERISTIKA 
DER ERSTEN WAHLEN 

Gleich nach dem Rückzug der letzten Bc- 
salzungstruppcn aus Maribor am 8. Mai 1945 wurde die 
Macht von der bereits geplanten Militiirkommandanlur der 
Stadt einerseits und vom Stadiausschuß der Befreiungsfront 
(Mestni odbor Osvobodilne fronte) als Zivilbchördc 
andrerseits übernommen. 

Aufgrund des Gesetzes über die Vcrwaltungscintcilung 
des föderalen Slowenien wurde der Mariborcr Kreis in neun 
Bezirke eingeteilt, darunter befand sich auch der Bezirk 
Maribor mit acht Kalastcrgcmcindcn. 

Im territorialen und Vcrwaltungssinnc war Maribor als 
Stadt in Stadtviertel (čctrtAvart) aufgeteilt: Frančiškanska, 
Magdalcnska. Mcljska, Podbrcška, Studcnska, Stolna. Ko- 
roška und Nova vas. Diese erfuhren zur Zeit ihres zwei- 
jährigen Bestehens Veränderungen, die sich im territorialen 
und Vcrwaltungsbcrcich niederschlugen. 

Die Spuren des vierjährigen Kriegs waren in Maribor 
allzu deutlich. In erster Linie mußten die Ruinen an den 
Hauptverkehrsstraßen beseitigt werden wegen der Heimkehr 
zahlreicher Flüchtlinge. Deportierter. Zwangsmobilisierter 
und anderer. Aus Mangel an Baumaterial fanden sich die 
Einwohner mit einer fast unlösbaren Wohnproblcmatik 
konfrontiert. Die Notlage erforderte die sofortige Akti- 
vierung der Abteilungen des Kreis- und Bezirksausschusses 
der Befreiungsfront (Osvobodilna fronta. OF) in 
Verbindung   mit   den    Viertel-,    Lokal-    und    Straßen- 
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ausschiisscn. 
Zu den ersten, die ihre Pflichten ZU erfüllen begannen, 

gehörte das Kreiskommando der Volksmiliz, das die 
deutschen Waffen beschlagnahmte und bei den wichtigsten 
Industrieanlagen Wachen aufstellte. Es wurde ein Bauamt. 
ein Wohnamt und eine Abteilung zur Verwaltung des 
Volkseigentums eingerichtet. 

Eine bedeutende Rolle spielten auch die Stadtviertel, die 
als territoriale und Vcrwaltungscinhcitcn mit den Massen- 
organisationen zusammenarbeiteten und sich mit der 
Problematik ihres Zuständigkeitsbereichs auseinander- 
setzten. 

Im Juli 1945 begann man mit den Vorbereitungen auf 
die Wahlen in die Krcisstadtgcmcindc (okrajna mestna 
skupščina) und die Volksbcfrciungsausschiissc (narodno- 
osvobodilni odbori, NOO) aller sechs Stadtviertel. In der 
Wahlkampagne wirkten auch die Massenorganisationen mit. 
In den Stadtvierteln fiel viel Arbeit im Zusammenhang mit 
den Wahlverzeichnissen an, durften in diese doch nur jene 
Personen eingetragen werden, die sich in der Kricgs/.cit 
nicht kompromittiert hatten. 

Nach den Wahlen erhielten die Volksbcfrciungs- 
ausschiissc die vollziehende Gewalt, die Ausschüsse der 
Befreiungsfront übernahmen dagegen zur Gänze die 
Funktion des politischen Organs. Damit wurden Be- 
dingungen geschaffen für organisatorische und inhaltliche 
Vorbereitungen auf die Novcmbcrwahlcn zur ver- 
fassungsgebenden Versammlung. Im Kreis Maribor lag die 
Wahlbeteiligung bei 93,34% der Wahlberechtigten. 

SUMMARY 

THE DEVELOPMENT OF THE MARIBOR CITY 
QUARTERS (PARTICULARLY THE ADMINISTRA- 
TIVE CHANGES) AND THE CHARACTERISTICS OF 
THE FIRST ELECTIONS IN 1945 

Immediately after the withdrawal of the last occupying 
forces from Maribor on May 5, 1945. new authorities were 
established in the town. These were constituted of a military 
command in parallel to the civil authorities (the Municipal 
Committee of the Liberation Front). 

According to the Law on the Administrative Division of 
Federal Slovenia, the district of Maribor was divided into 
nine counties, one of them being Maribor-town with eight 
cadastral municipalities. 

Geographically and administratively, the town of Mari- 
bor was divided into quarters (i.e. Frančiškanski. Magdalen- 
ski, Mcljski. Pobrcška, Studcnški. Stolni. Koroški and Nova 
Vas). During the two years of their existence, these quarters 
underwent many territorial and administrative changes. 

The consequences of the four years of war were disas- 
trous for Maribor. Because of the many demolished houses 
and the return of many refugees, internees, mobilised per- 
sons and others, the first task was to remove the ruins from 
the main roads. There was a shortage of building material 
and the inhabitants of Maribor were faced with an almost 
unsolvablc housing problem. The dire conditions called for 
the immediate establishment of numerous sections of district 
and county committees of the Liberation Front with subdi- 
visions run by committees in charge of various quarters, ar- 
eas and streets of the town. 

One of the First of these offices to take over its respon- 
sibilities was the local headquarters of the National Police. 
which confiscated German weapons and guarded the most 
important industrial buildings. The offices for construction 
and housing, and the section for the administration of na- 
tional property were established soon after. 

The town quarters were also very important administra- 
tive and territorial areas. These administrative units cooper- 
ated with "peoples' organisations" and solved problems 
pertaining to their territories. 

The preparations for the elections to the town's assembly 
and the National-Liberation Committees of all six quarters 
began in July 1945. Numerous "peoples' organisations" also 
took part in the pre-election campaign. Since only those 
who had not compromised themselves during the war had 
the right to vote, much of the preparatory work involved 
checking the electoral registers. 

After the elections, the National-Liberation Committees 
became the new executive authorities and the Liberation 
Front committees became bodies of political authority. This 
concluded the organisational preparations for the elections 
to the Constitutional Assembly in November. The elections 
were attended by 93.34% of all the registered voters in the 
county of the town of Maribor. 
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Standardizacija trajnejših papirjev in predlogi za zakonodajo 
META ČERNIČ-LETNAR 

1. PAPIR  KOT NOSILEC KULTURNE DE- 
DIŠČINE 

Papir je in ostaja tudi v bodoče eden po- 
membnejših prcnašaleev in nosilcev pisne kul- 
turne dediščine. Vendar tudi papir ni večen, saj 
je izdelan iz relativno nestabilnih organskih suro- 
vin in tako bolj ali manj podvržen staranju - nje- 
gove lastnosti so časovno spremenljive, kakovost 
za uporabo pa časovno omejena. Zaščita pisne 
kulturne dediščine na papirju predstavlja zelo 
kompleksno in široko problematiko o vplivu no- 
tranjih in zunanjih dejavnikov na staranje gra- 
diva na papirju, ki zahteva čim boljše sodelo- 
vanje vseh, ki sodelujejo v proccsu.od proiz- 
vajalcev do uporabnikov, seveda ob ustrezni 
podpori vladnih institucij. 

Konservacija knjig in dokumentov v knjiž- 
nicah in arhivih po svetu, predvsem tistih iz 19. 
in 20. stoletja, ki kažejo znake hitrega razpa- 
danja, je postala v novejšem obdobju zelo po- 
membna in zahteva hitro ter učinkovito ukre- 
panje; danes je namreč okrog 70% gradiva iz 19. 
stoletja uničenega. Tudi veliko število novejših 
dokumentov in gradiva na splošno, ki je staro od 
50 do 200 let, kaže znake zelo hitrega razpa- 
danja, še posebej v primerjavi s starejšim gra- 
divom iz obdobja od srednjega veka do sredine 
19. stoletja, ki je ostalo do danes popolnoma 
nepoškodovano. 

Starejše gradivo ima za pisno podlago ročno 
izdelan papir iz kakovostnih nevtralnih surovin 
in je še danes zelo dobro ohranjeno, medtem ko 
gradivo, pisano, risano in tiskano na kislem 
papirju industrijske izdelave v zadnjih dvesto le- 
tih kaže resne poškodbe, tudi če je bilo hranjeno 
v ustreznih pogojih. 

V zadnjih letih je še posebej zaskrbljujoča 
neregulirana uporaba recikliranih zvrsti papirja, 
ki predstavljajo v kakovosti popolno nasprotje 
trajnejšim vrstam papirja in je njihova uporaba 
za gradivo trajne vrednosti popolnoma nepri- 
merna. 

Z razvojem in raziskavami po svetu na pod- 
ročju vrednotenja kakovosti starejšega gradiva in 
novejših vrst papirja ter uporabe konservator- 
skega postopka masovne nevtralizaeijc in no- 
vejših konservatorsko-restavratorskih tehnik na 
poškodovanem gradivu se trenutno rešuje na 
desetine milijonov knjig in na stotine kilometrov 
arhivskega gradiva. Danes je postala obveznost 
pri ohranjanju kulturne dediščine vsakega naro- 
da, ki pa sc je vsakdo loteva na svoj način, 
predvsem glede na razpoložljiva sredstva. Po- 
dobna obveznost čaka tudi bodoče rodove, da bo 
namreč papir prihodnosti uporaben v naslednjih 

stoletjih in tisočletjih, se pravi, da je potrebno 
zagotovili njegovo čim daljšo življcnsko dobo. 
Zavedali se moramo, da pri kemičnih postopkih 
masovne nevtralizaeijc gradiva na kislem papirju 
procesa uničenja ne prekinemo, ampak ga le 
začasno ustavimo. Pred pričetkom uporabe 
kateregakoli kemičnega postopka nevtralizaeijc 
je potrebno zadostiti osnovnim pogojem; posto- 
pek mora gradivo obvarovati in zaščititi ter biti 
istočasno okolju čim bolj prijazen.Ti dve dejav- 
nosti bosta v bodoče predstavljali osnovo za 
razreševanje problematike ohranjanja pisne kul- 
turne dediščine. 

Tudi z ekonomskega vidika je vedno bolj 
pomembna tako zaščita obstoječega gradiva na 
kislem papirju kot normalna uporaba trajneših 
vrst papirja pri izdelavi knjig in dokumentov, ki 
predstavljajo gradivo trajne vrednosti, tako v 
bližnji kot daljni prihodnosti, predvsem z vidika 
ohranjanja kulturne identitete posameznega naro- 
da. 

Za razreševanje obeh vrst problematike v 
praksi res še niso poznane najbolj optimalne 
rešitve, vendar v svetu obstojijo številne pobude 
in dejavnosti, ki se jim lahko vsakdo pridruži 
glede na svoje znanje in možnosti, pri čemer je 
bistvenega pomena aktivna vloga državnih insti- 
tucij, ki lahko v okviru nacionalnega kulturnega 
programa rešujejo problematiko ohranjanja pisne 
kulturne dediščine s pomočjo kratkoročnih in 
dolgoročnih ciljev. 

OHRANJANJE 
PISNE KULTURNE DEDIŠČINE 

danes in v bodoče 
STAREJŠE, POŠKODOVANO, 

DRAGOCENO GRADIVO na papirju 
- pO*topkt IDMOVn« riatvtrallzaclja» 

- novttj*« konaervator*ko-r*etavraton»ke tehnik» 

PISNO GRADIVO, DANES IN V BODOČE 
obvozna uporaba trajneje obetojnega papirja 
- xm piantilo, llakanja In    kopiranj» 
- dokumente In publikacije trajne vrednoatl 

2. TRAJNOST IN OBSTOJNOST PAPIRJA 

Na mehanizem staranja papirja vplivajo šte- 
vilne medsebojne reakcije med snovmi v papirju 
in njegovi okolici, ki se kažejo predvsem v 
poslabšanju mehanskih odpornosti, kemijske ob- 
stojnosti in optičnih karakteristik papirja. 

Glede na življenjsko dobo papirja poznamo 
pojma obstojnost (durabilty) in trajnost (perma- 
nence). Trajnost papirja je odvisna od kemijske 
obstojnosti surovin in učinkovanja zunanjih de- 
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javnikov, medtem ko je obstojnost papirja odvis- 
na predvsem od fizikalno-mchanskih lastnosti 
osnovnih surovin in kontaminacije teh sestavin /. 
ioni i/, okolice. 

Osnovni vzroki, ki povzročajo staranje pa- 
pirja, so torej endogenega in eksogenega značaja; 
lahko jih pripišemo trem osnovnim parametrom: 
• vzroki, ki izhajajo iz neustrezne vlakninskc 

oziroma celokupne surovinske sestave (vlak- 
nine, polnila, klejiva, dodatki) in tehnoloških 
pogojev izdelave (postopek mletja vlaknin in 
priprave papirne snovi, postopek klejenja in 
vrsta klejiva, kislo, nevtralno, alkalno klc- 
jenje) 

• vplivi, ki jih s seboj prinašajo postopki pi- 
sanja (črnila), tiskanja (vrsta tiska, kakovost 
tiskarske barve), predelave (postopki vezave) 
in uporabe nasploh 

• onesnaževanje iz zraka (S02, Nox, O3), 
učinkovanje svetlobe, povišane temperature 
in vlažnosti ozračja; tudi delovanje mikro- 
organizmov in plesni ni zanemarljivo. 

VPLIV NOTRANJIH IN ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
NA STARANJE PAPIRJA 

ZUNANJI DEJAVNIKI 
onesnaževanj« Iz ozračja 

<SO„ NO., O, ) 

migracija «• 

mikroorganizmi 
>a 

vlažnost ozračja 

svetloba 
temperatura 

enfla   ~* 
tiskarska barve 

NOTRANJI DEJAVNIKI 
tCÖiCÜWJiA SUROVINSKA 

EJRJA 

evtral. 

Kakovostna razlika med posameznimi vrsta- 
mi papirja je v njihovi celokupni surovinski se- 
stavi in tehnoloških pogojih izdelave. Lastnosti 
današnjih vrst papirja so si lahko na videz za 
nepoznavalca zelo podobne. Osnovni povzro- 
čitelji degradacije papirja so kombinacija notra- 
njih in zunanjih dejavnikov, in sicer predvsem 
kisla in alkalna hidroliza, oksidativna degrada- 
cija, termoliza, učinkovanje mikroorganizmov, 
reakcije plcsnjcnja in fi/.ikalno-mchanska poško- 
dovanost. 

Vpliv notranjih dejavnikov na staranje papirja 
predstavlja 80 do 85% delež - nanj vplivajo 
proizvajalci in predelovalci papirja - predvsem 
grafična dejavnost, medtem ko je delež vpliva 
zunanjih dejavnikov le 10 do 15% in je pretežno 
odvisen od uporabnikov v arhivih, knjižnicah, 
muzejih, galerijah in državnih institucijah. 

Šele vrednotenje kemijske stabilnosti, fizikal- 
nih karakteristik, mehanske odpornosti in optične 
obstojnosti posameznih vrst papirja in testi na- 
ravnega ter umetnega staranja pokažejo razliko v 
kakovosti posameznih vrst papirja, predvsem z 
vidika uporabe sedaj in čez več sto let. 

3. STANDARDIZACIJA TRAJNEJE OBSTOJ- 
NEGA PAPIRJA 

Za opredelitev trajne obstojnosti papirja mo- 
ramo upoštevati tudi časovni faktor, to je ovred- 
notiti kakovost papirja za uporabo več sto let, ki 
mora /. vidika uporabnosti gradiva v arhivu, 
knjižnici, muzeju in uradih državnih institucij 
dosegati predpisano kemijsko in optično stabil- 
nost in zadovoljivo mehansko odpornost. Eden 
izmed osnovnih in dolgoročno tudi najcenejših 
načinov zaščite pisnega, tiskanega in kopiranega 
gradiva je namreč izbor ustreznega papirja kot 
trajnega nosilca informacije. 

V mednarodnem merilu obstajajo za vredno- 
tenje kakovosti trajneših vrst pisalnih in 
tiskovnih papirjev ter njihovo uporabo posa- 
mezni standardi in priporočila, ki so jih v po- 
sameznih deželah sveta že vgradili v zakonodajo 
in vsakodnevno uporabo. Med njimi so posa- 
mezne države ZDA, Kanada in Avstralija ter 
skandinavske države Švedska, Norveška, Finska 
in Danska. 

ANSI - Ameriški inštitut za standardizacijo je 
leta 1984 izdal standard ANSI Z 39. 48, za 
trajnost papirja in tiskanega knjižničnega gra- 
diva, da bi določil kakovost papirja in odpornost 
na staranje, predvsem glede na kemijsko sta- 
bilnost in povečano mehansko odpornost v 
daljšem časovnem obdobju. Standard predpisuje 
naslednje osnovne karakteristike: 
• trajen papir ne sme vsebovati lcsovinskih in 

nebeljenih celuloznih vlaknin 
• vsebovati mora minimalno vsebnost kalcije- 

vega karbonata za povečanje kemijske sta- 
bilnosti 

• ne sme vsebovati aluminijevega sulfata. 
V letu 1992 SO standard dopolnili s parametri, 

ki jih vsebuje ISO 9706 standard in ima oznako 
ANSI Z 39. 48-1992. Uporabljajo ga v ZDA in 
Kanadi. 

Skandinavske dežele so pričele s širšimi 
aktivnostmi na področju zaščite gradiva na pa- 
pirju v okviru široko zasnovanega projekta FOU- 
projektet för pappcrskonscrvcring že leta 1987 
na pobudo nacionalne knjižnice in arhivskih 
institucij na Švedskem. Poleg ostalih dejavnosti 
so v ta projekt in kasneje v projekt Fine Paper 
vključili pripravo standardov in predpisov za 
izdelavo in uporabo trajneših vrst pisalnega in 
tiskovnega papirja tako za arhivske kot ostale 
namene uporabe. Glede na skupno dogovorjen in 
predpisan nacionalni program so v stalni pove- 
zavi s papirno industrijo vseh nordijskih dežel 
(Švedska, Norveška, Finska, Danska in Islandija) 
pripravili posamezne standarde in uredili 
zakonodajo z obveznimi predpisi za izdelavo in 
uporabo trajnih vrst papirja : 

RA-FS 1991:2,: 10 - Trajen papir - Tehnične 
zahteve za kakovost (splošni standard) 

RA-FS 1992:4 - Arhivski papir - Zahteve za 
kakovost in namen uporabe (zaščita gradiva) 
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RA-FS 1992:6 - Trajen papir - pisalni, tis- 
kovni in kopirni (predvsem za potrebe državnih 
služb). 

Preverjanje kakovosti posameznih specialnih 
vrst trajnega papirja in izdajanje certifikatov ka- 
kovosti na osnovi sprejetih standardov in pred- 
pisov izvaja raziskovalna organizacija Swedish 
National Testing and Research Institute za vse 
skandinavske dežele. 

Avstralska vladna institucija za tisk - GPO in 
arhivi Avstralije so v letih 1990 do 1993 v okviru 
dejavnosti na posameznih projektih izdelali in 
sprejeli posamezne standarde in predpise za upo- 
rabo posameznih vrst papirja v državnih insti- 
tucijah - arhivih, knjižnicah in državni upravi. 

Glede na dejstvo, da s starejšim gradivom 
nimajo večjih težav, ker ga ni neobvladljivo ve- 
liko, verjamejo, da bodo lahko vnaprej sproti 
reševali probleme glede kakovosti novejših vrst 
papirja. 

V predpisih za uporabo papirja so določili 
klasifikacijo posameznih vrst gradiva na papirju 
- skupina gradiva •, • in C - in določili spe- 
cifikacijo kakovosti papirja za posamezne name- 
ne uporabe: 

Spccifikacija-Trajcn papir - 1990/1, Trajen 
kopirni papir, za trajne zapise (z in brez vodnega 
znaka) 

Spccifikacija-Trajcn papir - 1990/2, Trajen 
pisalni in tiskovni papir, za trajne zapise. 

Obe skupini papirja vključujeta kakovost za 
arhivske in ostale trajnejše namene uporabe - 
skupina gradiva A. 

Reciklirani papir - AS 4082/1992, Definicija 
uporabe, za pisanje, tiskanje, kopiranje gradiva - 
za ostale namene uporabe -skupini gradiva • in 
C. 

Nemški inštitut za standardizacijo - DIN ic v 
aprilu 1992 izdal standard DIN 6738 - Kla- 
sifikacija papirja in kartona glede na življenjsko 
dobo-LDK (life span class); od ostalih priporočil 
in standardov se razlikuje po tem, da ne določa 
kakovosti osnovnih surovin in tehnologije izde- 
lave papirja, ampak določa vrednotenje posa- 
meznih osnovnih mehanskih odpornosti končne- 
ga izdelka -papirja, kartona in lepenke, predvsem 
raztržne in utržne jakosti ter raztezanja; preiz- 
kušanje je osnovano na meritvah teh odpornosti 
pred in po umetnem staranju papirja pri eks- 
tremnih pogojih relativne vlažnosti in tempe- 
rature v določenem časovnem razdobju 6, 12 ali 
24 dni. 

Klasifikacijo trajnosti po tem predpisu dolo- 
čimo kot retencijo posameznih lastnosti - dolgo 
življenjsko dobo naj bi papir dosegal, če so 
vrednosti po 24 dneh višje od 80 do 85%. Pri- 
poročilo je uporabnike v evropskih deželah pre- 
cej razburilo, tako da so se dogovorili, da bodo 
zahteve tega standarda kol dodatno specifikacijo 
vključili v osnovni ISO standard za trajne pa- 
pirje, ki ni obvezujoča, se pa priporoča. 

Dejavnosti ISO - Mednarodna organizacija za 

standardizacijo 
Problematiko trajnosti dokumentnega gradiva 

na papirju so pričeli reševati leta 1989, v okviru 
ISO tehničnega komiteja TC-46, SCIO in de- 
lovne skupine WG1, ki združuje številne stro- 
kovnjake različnih dežel vseh celin - aktivno 
vlogo so prevzeli predvsem strokovnjaki iz 
Švedske in Norveške v sodelovanju z Američani 
in Kanadčani. V začetku so se glede na zelo 
obširno in težavno problematiko odločili, da 
predpišejo osnovne minimalne lastnosti papirja, 
za uporabo za trajne zapise. V maju 1991 so 
izdali priporočilo ISO TC 46/SC10/N45- 
1991/WG1 kot specifikacijo trajnosti papirja za 
dokumente, zapise in publikacije in v februarju 
1994 izdali Standard ISO 9706 - Informacija in 
dokumentacija, papir za dokumente, zahteve za 
trajnost. 

Standard določa osnovne smernice za oprede- 
litev kakovosti papirja za trajne dokumente in 
zapise - to je lastnosti pisalnih in tiskovnih 
papirjev (tudi kopirnih) - ni pa primeren za ostale 
vrste papirja, za specialne namene uporabe, kot 
tudi ne za visoko premazane tiskovne in umet- 
niške papirje. 

Specifikacija trajnosti papirja določa trajnost 
za več sto let, seveda ob predpogoju, da se papir 
oziroma gradivo hrani in uporablja v ustreznih, 
čim bolj enakomernih klimatskih pogojih, pri 
temperaturi 15 do 20°C in relativni vlažnosti 
ozračja 40 do 50%. 

STANDARDIZACIJA 
trajneje obstojnega papirja 

NACIONALNI STANDARDI 
ANSI Z 39.48-1092     Amerika. Kanada 
RA-FS1991:2.1992:4,6 Skandinavske dežele 
SpoclflkaclJa-1990/1.2    Avstralija 
DIN 67381992-KlasinkaciJa traJnoetl.NomCIJa 

SIST/ISO 9706-1996.•••on papIr.SLOVENIJA 
MEDNARODNI STANDARDI 
ISO 9706-1994 -Trajen papir 
ISO/DIS 11108 -Arhivski papir 
CENH-C 172 - Trajen papir 

Specifikacija lastnosti trajnega papirja. («>)- 
ISO 9706 

1. Splošne lastnosti (ISO 186) - Papir mora 
biti brez napak, nečistoč, lukenj in podobnih 
deformacij (prisotnost vodnega znaka ni napaka). 

2. Mehanska odpornost papirja (ISO 1974) - 
Raztržna odpornost v vzdolžni in prečni smeri, 
za papirje z gramsko težo >70g/m2 je minimalno 
350 mN. 

3. Alkalna rezerva (ISO 10 716) - Minimalna 
vsebnost kalcijevega karbonata kot polnila v 
papirju, ki predstavlja alkalno puferno rezervo, je 
2%. 

4. Vlakninska sestava 
a) vsebnost lignina (ISO 302); določena s 

Kappa številom, ki mora biti nižje od 5. 
b) vsebnost lesovinskih vlaken (ISO 9184); 
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papir ne sme vsebovati več kot 5% lesovinskih 
vlaken. 

5. pH vodnega ekstrakta (ISO 6588) - pH 
vrednost mora biti v območju 7,5 do 10,0. 

Dodatna specifikacija, določena z Aneksom 
C, predpisuje pogoje in vrednotenje lastnosti 
papirja pred in po 24-dncvncm testu umetnega 
staranja v časovnih intervalih 6, 12, 18 in 24 dni 
pri ekstremnih pogojih, in sicer pri temperaturi 
80°C in 65-odstotni relativni vlažnosti o/račja, in 
metodo preizkušanja optičnih karakteristik, pred- 
vsem pri določanju vsebnosti optičnih belil v 
papirju. Pregled teh karakteristik ni obvezen 
zaradi dolgotrajnosti postopka in drage opreme, 
se pa priporoča. 

Dejavnost delovne skupine ISO/•• 46/SC10 
se nadaljuje, ob pripravi in izdaji novih pripo- 
ročil in standardov, predvsem na osnovi raz- 
iskav, ki potekajo v različnih deželah po svetu. 
Vključuje raziskave kakovosti različnih vrst 
papirja, predvsem glede na vlakninsko sestavo in 
raziskave trajnosti starega gradiva, glede na 
znane parametre in novejše metode ter postopke 
konservacijc in rcslavriranja. 

Tako je v obravnavi predlog za izdajo Stan- 
darda za arhivske papirje, ISO/DIS 11108- 
Informacija in dokumentacija, arhivski papirji, 
zahteve za trajnost in obstojnost. Osnova tega 
standarda je ISO 9706, ki določa, da je arhivski 
papir tisti papir, ki dosega zelo visoko trajnost in 
obstojnost. Njegove specialne karakteristike so 
določene z opisano specifikacijo: 

Specifikacija   lastnosti arhivskega   papirja 
ISO/PIS 11108 

1. Splošne lastnosti (ISO 186) - Papir mora 
biti brez napak, nečistoč, lukenj in podobnih 
deformacij (prisotnost vodnega znaka ni napaka). 

2. Vlakninska sestava - Papir mora biti iz- 
delan iz vlaken enoletnih rastlin, bombaža - 
izčesek, linters, konoplje, lanu, ali mešanice teh 
vlaknin; vsebnost beljenih celuloznih vlaken ni 
zaželena - če so prisotna, mora biti vsebnost 
natančno opisana in vrednotena. 

3. Gramska teža (ISO 536) - Minimalna 
vrednost je 70 g/m2 (ostale vrednosti so določene 
glede na ISO definicijo za papir do 225 g/m2). 

4. Raztržna odpornost (ISO 1974) - Raztržna 
odpornost v vzdolžni in prečni smeri, pri 
klimatskih pogojih ISO 187 je minimalno 350 
mN. 

5. Odpornost na prepogibanje - Minimalna 
vrednost po metodi Schoppcr je 2,42 (število 
260), po metodi Lhomargy, Köhlcr-Molin, MIT 
je 2. 18 (število 150) pri klimatskih pogojih ISO 
187. 

6. pH vodnega ekstrakta (ISO 6588) - pH 
vrednost vodnega ekstrakta v hladnem mora biti 
v območju 7,5 do 10,0. 

7. Alkalna rezerva (ISO 10 716) - Vsebnost 
alkalne rezerve mora ustrezati minimalno 0,4 
mol/kg alkalne snovi, kar ustreza minimalni 
vsebnosti kalcijevega karbonata kot polnila v 

papirju, ki predstavlja alkalno pufcrno rezervo 
2%, to je 20g ••••• na kg papirja. 

8. Odpornost proti oksidaciji (ISO 302) - 
Papir mora dosegati Kappa število, nižje od 5. 

Aneks A - Povezava med trajnim papirjem, 
definiranim /. (°°)-ISO 9706 in arhivskim pa- 
pirjem - vsi papirji, ki ustrezajo kakovosti ISO 
11108, ustrezajo tudi kakovosti ISO 9706 in so 
lahko označeni s simbolom (•»). 

Aktivnosti CEN-cvropskcga ••••••• • 
standardizacijo 

V letu 1990 se je pri CEN/TC 172 na pod- 
ročju celuloze, papirja, kartona in lepenke osno- 
vala delovna skupina držav Evropske unije z 
nalogo, da pripravijo klasifikacijo, standarde in 
predpise za uporabo trajnejših vrst papirja. V letu 
1994 je 17 držav potrdilo sprejem ISO 9706 kot 
EN standarda (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, 
Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Luk- 
semburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, 
Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija); pri- 
pombe imajo ves čas v Nemčiji, ker želijo 
vključiti specifikacijo svojega DIN 6738 v 
evropski predpis, medtem ko se ostali s tem ne 
strinjajo. 

Pogajanja in dogovarjanja se nadaljujejo in 
pričakuje se sprejem standarda EN za trajne pa- 
pirje, na osnovi ISO 9706 - z dodatno speci- 
fikacijo preverjanjem življenjske dobe papirja, še 
v letošnjem letu. Standard bo ob sprejetju 
vgrajen v normative Evropske unije in tako ob- 
vezen za uporabo. 

Standardizacija trajnega papirja v Sloveniji 
V okviru Urada za standardizacijo in mero- 

slovje - USM, pri Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo smo na pobudo ICP in kolegov iz 
industrije v letu 1994 ustanovili Tehnični odbor 
za vlaknine, papir, karton in izdelke z oznako 
USM/TC-VPK, ki pokriva področje ISO TC6, da 
bi uredili področje metod za preizkušanje in 
kakovost na področju vlaknin, papirja, kartona, 
lepenke, valovitega kartona in končnih izdelkov 
iz teh materialov. Delo poteka v okviru treh 
delovnih skupin: WG1 - vlaknine, WG2 - papir, 
karton, lepenka in izdelki in WG3 - valovili 
karton. Osnovni dogovor članov v posameznih 
delovnih skupinah je, da se prevzemajo posa- 
mezni standardi ISO in CEN z metodo raz- 
glasitve (v slovenščino se prevede samo naslov). 

V pripravi je terminološki slovar s področja 
papimištva - prevzem z metodo prevoda neko- 
liko kasni zaradi sprejetja novega standarda s 
strani organizacije ISO. Veljavni terminološki 
standard iz leta 1978 je zastarel in potreben širše 
obravnave in prilagoditve sedanjim razmeram na 
področju surovin in tehnoloških pogojev izdelave 
in predelave papirja, kartona, lepenke in izdelkov 
iz teh materialov. 

V minulem letu in v začetku letošnjega smo 
prevzeli večino veljavnih standardnih metod 
preizkušanja vlaknin, papirja, kartona, lepenke in 
valovitega kartona. Naloga tehničnega odbora je 
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čim boljše sodelovanje papirničarjev z ostalimi 
dejavnostmi v grafični in predelovalni industriji 
ter z uporabniki drugih sorodnih dejavnosti. 

USM je v mesecu juniju izdal Katalog vseh 
slovenskih standardov, sprejetih na celotnem 
področju dejavnosti do konca marca 1996, ki 
zahtevajo potrditev in uskladitev z odgovar- 
jajočimi tehničnimi predpisi. 

Delovna skupina WG2 - papir, karton, le- 
penka in izdelki je ob koncu leta 1995 dala 
pobudo za prevzem standarda ISO 9706(*>) za 
trajne papirje; na osnovi ugotovitve, da je pre- 
vzem standarda v pristojnosti Tehničnega odbora 
za informatiko in dokumentacijo, smo se preko 
tehnične sekretarke USM našega odbora povezali 
z njimi in predlagali prevzem; člani tehničnega 
odbora, ki pokriva področje dejavnosti ISO/ 
TC46, niso imeli pripomb in so standard prevzeli 
z metodo razglasitve. 

Tako lahko razglasimo, da imamo v Sloveniji 
od aprila 1996 sprejet standard S IST/ISO 9706 
(oo)-Informacija in dokumentacija, papir za 
dokumente, zahteve za trajnost. Dogovorili smo 
se, da bomo prevzeli tudi standard ISO/DIS 
11108 za arhivski papir, ko bo izdan v dokončni 
obliki. Spremljamo tudi dogajanja pri spreje- 
manju evropskih standardov in predpisov; ko 
bodo izdana v dokončni obliki, jih bomo skušali 
čim prej vključiti v naše standarde. 

4. UPORABA TRAJNEJŠIH VRST PAPIRJA V 
SLOVENIJI 

Skrajni čas je, da se v širšem slovenskem 
prostoru v reševanje problematike staranja gra- 
diva na papirju in ohranjanja pisne kulturne 
dediščine vključimo vsi, ki smo udeleženi v pro- 
cesu, od proizvajalcev papirja, grafične in založ- 
niške dejavnosti, oblikovalcev, trgovine ter upo- 
rabnikov v arhivih, knjižnicah, muzejih, in dru- 
gih državnih ustanovah, seveda ob ustrezni 
podpori vladnih institucij. Predvsem slednje bi 
morale prevzeti aktivno in odločilno vlogo pri 
oblikovanju meril in priporočil, kdo, kaj in kaki) 
mora zaradi javnih interesov uporabljati 
kakovosten namenski papir. 

Svoje poslanstvo imajo predvsem ministrstvo 
za kulturo, ki ob subvencioniranju publikacij 
posebnega pomena lahko zahteva uporabo 
trajnega papirja in ministrstvo/ za pravosodje, 
obrambo, notranje zadeve in državna uprava, ki 
naj določijo, kaj je pomembno za ohranjanje 
dokumentov trajnega pomena. Čimprejšnje 
uresničevanje naštetih ciljev bo tako zmanjšalo 
pospešeno nastajajočo "veliko praznino", ki zeva 
v naši dediščini na neustreznem papirju. 

SIST/ISO 
OO 

970É IRŽAVNE INSTITUCIJI 

VLADA, PARLAMENT 
MINISTRSTVA 

INSTITUT 
„   ZA CELULOZC 

RAJEN PAPIR4    IN PAPIR 
ARHIVSKI PAPIR 
• standardi PAPIRNICARJII 

KNJIžNIčEN» tehnični predpisi 

MUZEJI    """ulatlva      /ORAFI 

D 

/UPORABNIKI 

ARHIVI 

IN PREDELAVA 

KNJIGARNE 

TRGOVINA 
ZALOŽNIKI 

OBLIKOVALCI 

Sedanje stanje v Sloveniji 
S problematiko kakovostne in trajne zaščite 

dragocenih vrst gradiva na papirju smo v Slo- 
veniji dobro seznanjeni, tako raziskovalci v pa- 
pirništvu kot v konservatorsko-restavratorski 
dejavnosti. 

Vendar smo premalo povezani vsi, ki bi lahko 
aktivno in dejavno vplivali na čimprejšnjo ure- 
ditev zakonodaje in s tem ohranitev naše kul- 
turne, zgodovinske in umetniške dediščine na 
papirju. 

V minulem obdobju, v letih 1992-1994, je na 
ICP ob sodelovanju Arhiva Republike Slovenije 
potekala temeljna raziskava Mehanizmi staranja 
papirja, ki jo je financiralo Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo in jo nadaljujemo v obliki 
aplikativne raziskave Staranje papirja in kartona, 
ob sofinanciranju Ministrstva za znanost in 
tehnologijo in kulturnega ministrstva ob sodelo- 
vanju Arhiva Republike Slovenije in NUK in se 
letos zaključuje. 

V okviru raziskave smo razširili znanje o 
vplivu notranjih dejavnikov na proces staranja 
papirja, ki nam pri aplikativnem delu služi za 
ugotavljanje kakovosti in izbiri surovin za izde- 
lavo papirja pri uvajanju novejših tehnik dela pri 
restavratorsko-konservatorskih posegih na zelo 
poškodovanem papirju oziroma pri prepreče- 
vanju njegovega razpadanja. Rezultati raziskave 
so zelo pomembni tudi pri vzgoji in izobra- 
ževanju na področju papirništva in konserva- 
torsko-restavratorske dejavnosti. 

Na Inštitutu za celulozo in papir smo se v 
sodelovanju z restavratorsko delavnico Arhiva 
Republike Slovcnjic v letu 1991 lotili razvoja in 
izdelave trajneših vrst papirja. Od leta 1992 
izdelujemo ICP trajneje obstojen papir z oznako 
ICP-PP1-obstojen papir, ICP-PP2-trajcn papir in 
ICP-PP3-visoko trajen papir. Vsi papirji 
ustrezajo kakovosti ISO 9706 (°°) za trajne 
papirje oziroma slovenskemu standardu 
SIST/ISO 9706 (oo) za trajen papir. Glede na 
posamezno vrsto papirja in dokončno obdelavo 
so papirji uporabni za zaščito gradiva v arhivih, 
knjižnicah, muzejih, galerijah in sorodnih dejav- 
nostih kot tudi za pisanje, risanje, tiskanje doku- 
mentov in publikacij, ki predstavljajo gradivo 
trajne vrednosti. 

V minulem obdobju smo izdelali večje ko- 
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ličine trajneje obstojnega papirja za zaščito gra- 
diva za potrebe Arhiva Slovenije, Pokrajinskega 
arhiva Maribor, posameznih muzejev in galerij; 
na papirju je bilo natisnjenih nekaj publikacij. 
Vendar večjega odmeva za uporabo ICP-PP- 
trajnejc obstojnega papirja, še posebej s strani 
državnih institucij, zaenkrat ni bilo. 

Predlogi za sprejem tehničnih predpisov ozi- 
roma ureditev ustrezne zakonske regulative 

Za čimprejšnjo ureditev normalne uporabe 
trajnega papirja v Sloveniji in s tem ohranjanja 
naše kulturne, zgodovinske in umetniške de- 
diščine na papirju predlagamo naslednje 
kratkoročne in dolgoročne ukrepe: 

pregled sedanjega stanja na področju kako- 
vosti starejšega gradiva na papirju - vrsta, 
količina; izvajalci: državne institucije, ARS, 
NUK. 
pregled in razvrstitev oziroma priprava klasi- 
fikacije posameznih vrst gradiva na papirju - 
glede na kulturno, zgodovinsko vrednost 
predlagamo razvrstitev v najmanj štiri sku- 
pine (zelo pomembno - I., pomembno - II., 
srednje pomembno - III., manj pomembno - 
IV.); izvajalec: ministrstvo za kulturo, ARS, 
NUK 

• tehnični predpis za uporabo arhivskega pa- 
pirja, za gradivo skupine I., II., za pisalne, 
tiskovne in kopirne papirje; izvajalci: državne 
institucije, ministrstvo za kulturo, znanost, 
pravosodje, notranje in zunanje zadeve, ARS, 
NUK, ICP Ljubljana 

• tehnični predpis za uporabo trajnega papirja, 
za gradivo skupine II., III., za pisalne, 
tiskovne in kopirne papirje; izvajalci: državne 
institucije, ministrstvo za kulturo, znanost, 
pravosodje, notranje in zunanje zadeve, ARS, 
NUK, ICP Ljubljana 

• tehnični predpis za uporabo recikliranega pa- 
pirja, za gradivo IV., za pisalne, tiskovne in 
kopirne papirje; izvajalci: državne institucije, 
Ministrstvo za kulturo, znanost, pravosodje, 
notranje in zunanje zadeve, ARS, NUK, ICP 
Ljubljana 

• sprejem obvezne zakonske regulative za ob- 
vezno uporabo tehničnih predpisov v praksi 

• pregled kakovosti posameznih vrst papirja, 
ugotavljanje sposobnosti za uporabo, izdaja- 
nje certifikatov kakovosti; izvajalec: Inštitut 
za celulozo in papir v Ljubljani. 
Z uresničevanjem posameznih dejavnosti ob 

skupnem sodelovanju vseh prizadetih moramo 
pričeti čim prej, da se bomo lahko enakopravno 
vključili v sodelovanje z deželami mednarodne 
skupnosti. 

UPORABA TRAJNEJŠIH VRST PAPIRJA 
KOT NOSILCA INFORMACIJE 

KULTURNE. ZGODOVINSKE IN UMETNIŠKE 
DEDIŠČINE SLOVENCEV 

ZA GRADIVO TRAJNE VREDNOSTI 
•JE NUJNA ZA OHRANITEV DEDIŠČINE ZANAMCEM 

• JE EKONOMSKO OPRAVIČLJIVA 
(stroški reševanja poškodovanega gradiva so precej višji) 

• JE EKOLOŠKO NARAVNANA 
(trajen papirje okolju in človeku zelo prijazen) 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE STANDARDISIERUNG DER PAPIERSORTEN VON 
DAUERHAFTER QUALITÄT UND VORSCHLÄGE 
FÜR EINE ENTSPRECHENDE GESETZGEBUNG 

Papier ist und bleibt eines der wichtigsten Träger des 
schriftlichen Kulturerbes. Aber auch Papier ist nicht ewig, 
besteht es doch aus relativ unstabilen organischen Roh- 
stoffen und ist somit mehr oder weniger dem Altcr- 
ungsprozcl! ausgesetzt - seine Eigenschaften verändern sich 
im Laufe der Zeit, und seine Vcrwcndungsqualität ist 
zeitlich begrenzt. 

Im Hinblick auf die dauerhafte Beständigkeit von Papier 
muß auch der Zeitfaktor berücksichtigt werden, d.h. durch 
entsprechende Standards muß eine Papierqualität definiert 
werden, die eine Verwendung über mehrere Jahrhunderte 
ermöglicht. Vom Standpunkt der Verwendbarkeit des 
Materials in Archiven, Bibliotheken, Museen und staat- 
lichen Institutionen muß eine entsprechende chemische und 
optische Stabilität und ausreichende mechanische Wider- 
standskraft erreicht werden, denn eine der grundlegendsten 
und langfristig auch billigsten Arten des Schutzes des 
schriftlichen, gedruckten und kopierten Materials ist die 
Wahl des entsprechenden Papiers als dauerhaften Infor- 
mationsträgers. 

Der Schutz schriftlichen Kulturerbes auf Papier stellt 
eine komplexe und weite Problematik des Einflusses der 
inneren und äußeren Faktoren auf den Altcrungsprozcß des 
Materials auf dem Papier dar, die eine optimale Zu- 
sammenarbeit aller Beteiligten vom Hersteller zum Ver- 
braucher erfordert, wobei selbstverständlich entsprechende 
Unterstützung der Behörden vorausgesetzt wird. 

Auf internationaler Ebene existieren für die Bewertung 
der Qualität der dauerhafteren Schreib- und Druck- 
papicrarten sowie für ihre Anwendung bestimmte Standards 
und Empfehlungen, die in einzelnen Ländern bereits durch 
Gesetze geregelt sind und in der täglichen Praxis 
angewendet werden. 

Auch Slowenien hat im Jahre 1996 die NORM 
SIST/ISO 9706 (»»)- Information und Dokumentation, 
Papier für Dokumente, Anforderungen hinsichtlich der 
Dauerhaftigkeit angenommen. Die Norm ISO/DIS II108 
für das Archivpapicr ist in Vorbereitung. 

Es wird höchste Zeit, daß im weiteren slowenischen 
Raum alle, die sich mit der Lösung der Problematik des 
Alterns von Papier und mit der Erhaltung von Kulturerbe 
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auseinandersetzen, zusammenrücken, und daß alle, Her- 
steller und Benutzer, zusammenarbeiten: Papicrhcrstcllcr, 
Graphik- und Verlagstätigkeit, Designer, Handel sowie 
Benutzer in Archiven, Bibliotheken, Museen und anderen 
staatlichen Institutionen unter entsprechender Unterstützung 
seitens der Behörden, Gerade die letzteren sollten eine 
aktive und ausschlaggebende Rolle bei der Erarbeitung von 
Maßstäben und Empfehlungen spielen und bestimmen, wer. 
was und wie man aufgrund von öffentlichem Interesse ein 
hochweriges Papier für besondere Zwecke verwenden muß. 

SUMMARY 

THE STANDARDISATION OF DURABLE PAPER AND 
THE PROPOSALS FOR THE NEW LEGISLATION 
GOVERNING THIS AREA 

The lecture was delivered ut the II. Conference on the 
Preservation of Cultural Heritage in the Cekinov castle in 
Ljubljana, on May 28, 1996. which was organised by the 
Institute for Cellulose and Paper, the Archives of the Re- 
public of Slovenia, and the National and University Library. 

Paper is and will remain one of the most important cur- 
riers of written cultural heritage. However, paper is not 
pcrmuncnt, as it is made of relatively unstable organic ma- 
terials which arc subject to ageing. Its characteristics, qual- 
ity and subsequently also its usefulness, change and deterio- 
rate with the passing of time. 

Any definition of the permanency of paper must con- 
sider the temporal factor. In other words, before paper is put 
to a use which will require durability over several centuries, 
its quality must be evaluated. Regarding the future useful- 
ness of written material in archives, libraries, museums and 

government institutions, paper must fulfil certain standards 
of chemical and optical stability and mechanical durability. 
One of the fundamental and most inexpensive long-term 
methods of preserving written, printed and copied material 
is choosing the appropriate paper as the permanent carrier of 
information. 

The protection of written culturul heritage on paper 
poses ¡i number of very complex und extensive problems 
pertaining to the influence of internal and external factors 
on the ageing of the information carried by the paper. This 
calls for the optimal cooperation of all the elements and 
individuals cooperating in the process - from the producers 
to the users (naturally, in conjunction with the support of 
government institutions). 

International standards and recommendations governing 
the assessment of the quality of durable types of writing 
paper and paper for print and the use thereof, have already 
been incorporated in the legislation of various countries of 
the world and arc implemented in these countries. 

This year. Slovenia also adopted the standard: SIST/ISO 
9706(°°)-Informalion and Documentation. Paper for Docu- 
ments. Durability Requirements. Preparations for the adop- 
tion of the ISO/DIS 11108 standard for archival paper arc 
also in progress. 

It is high time, that all the participants involved in the 
process of committing the country's written cultural heritage 
tO paper, from the paper manufacturers, to the graphic arts 
and publishing sector, the designers, distributors, and the 
users in the archives, libraries, museums and other govern- 
ment institutions, begin participating actively in solving the 
problem of ageing historical material (naturally, with suit- 
able support from the appropriate government institutions). 
The latter, in particular, should offer play an active and 
decisive role in the shaping of the criteria and recommenda- 
tions as regards who must - for the benefit of the public - 
use durable paper, and in what way this paper ought to be 
used in order to ensure its long-term preservation. 
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Pravice do starih arhivalij: 
lastnina in varstvo kulturnih dobrin* 
HANS-JÜRGEN BECKER 

Dragocenega arhivskega gradiva ne ogrožajo 
le naravne katastrofe, kot so požari in potresi. 
Veliko pogosteje je pohlep zasebnikov ali držav 
tisti, ki pripelje - če že ne do uničenja - pa do 
odtujitve zgodovinsko pomembnega gradiva. Če 
pogledamo zgodovino, se moramo spomniti na 
Napoleona, kije leta 1810 ukazal prepeljati Vati- 
kanski arhiv v Pariz.1 Tudi med drugo svetovno 
vojno je prišlo do veliko poseganj po arhivskem 
gradivu, če omenimo samo nemško zaplembo 
originalnega izvoda Vcstfalskc mirovne pogod- 
bc'Nizozemski ali transportiranje arhivov han- 
zeatskih mest v Sovjetsko zvezo/ 

Vprašanje, kako bi lahko arhivsko gradivo za- 
varovali pred uničenjem in odtujitvijo, zgodo- 
vinarjev in pravnikov ne zaposluje šele dan- 
danes. Že v obdobju, ko so arhive sestavljali in 
vzdrževali skoraj izključno za namene 
administracije in sodnih oblasti, je Vcstfalska 
mirovna pogodba iz leta 1648 določala, da je 
treba ob prepuščanju območij izročiti tudi celot- 
no dokumentacijo upravnih in sodnih oblasti kot 
"pertinenco" zadevnega teritorija.4 Ko so v 19. 
stoletju arhive vedno bolj pojmovali tudi kot 
"znanstvcno-kulturnc" ustanove, so se v miru na 
Dunaju leta 1866 glede na prepustitev Benečije 
in Lombardije italijanski kraljevini sporazumeli, 
da je treba pristojnim italijanskim komisarjem 
izročiti tudi vse zgodovinske dokumente stare 
Beneške republike, skupaj z umetniškimi in 
gospodarskimi predmeti, ki so pripadali temu 
območju. Tu je prvič prišlo do izraza obrav- 
navanje arhivskega gradiva kot kulturne dobrine, 
ki jo velja zavarovati.5 

* Prispevek je bil prcdslavljcn na Zborovanju nemških arhivov v 
Hamburgu, 25.-29. septembra 1995 (op. uredništva). 

1 Prim. K. A. EM. Das Vatikanische Archiv, 2. izd. Rom 1951, 
str. 3; P. Weschcr. Kunslraub unter Napoleon, Berlin 1976. 
St. Imncj. Das internationale Kulturgutcrrccht und die 
Zerstreuung des deutschen Kulturbcsit/cs nach dem Zweiten 
Weltkrieg, v: W. Fjiilkl (Hg.), Internationaler Kulturgütc- 
rschut/. und deutsche Frage. Völkerrechtliche Probleme der 
Auslagerung. Zerstreuung und Rückführung deutscher Kultur- 
güter nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 1991, str. 109-182, 
/lasti str. 147 op. 152. 

3 J. •••••.. Das Schicksal deutscher zeitgenössischer Quellen in 
Kriegs- und Nachkriegszeit, v: Vicrtcljahrcshcftc für Zeit- 
geschichte 30 (1982). str. 557-620. zlasti str. 582; St. Iuinfií 
(kot op. 2), str. 145. 
Instrumentum pacis Osnabrugcnsc Art. XVI, § 15; prim. •. 
ZsuinKI (Hg.), Qucllcnsammlung zur Geschichte der Deut- 
schen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, 2. i/.d. 

Tübingen I913.it 197, str. 431. 
5     S. von Schorlemcr. Internationaler Kulturgütcrschutz. Ansätze 

Možnost trgovanja s kulturnimi dobrinami 
prek meja, po celem svetu, je znatno povečala 
nevarnost odtujevanja zgodovinsko pomembnega 
gradiva. V zadnjih letih se je zato pojavila na- 
loga, okrepiti varstvo kulturnih dobrin tako na 
državni kot tudi na mednarodni ravni. V zadnjih 
desetletjih se je občutno povečala poplava pred- 
pisov, zakonov, navodil in mednarodnopravnih 
pogodb za varstvo kulturnih dobrin. V svojem 
prispevku želim predstaviti pregled sedanjega 
varstva kulturnih dobrin, če obsega tudi varstvo 
arhivskega gradiva. Vendar paje to lahko le neke 
vrste trenutni posnetek stanja, ker se v zadnjem 
času stvari res zelo živahno razvijajo. 

1. Arhivalijc kot kulturne dobrine 

Najprej se postavlja vprašanje, katere arhiva- 
lijc se obravnavajo kot kulturna dobrina. Težave 
se začnejo pri definiciji, kaj je razumeti s "kul- 
turno dobrino" oziroma kaj s "starimi arhiva- 
lijami". Očitno je, da na določitev pojma močno 
vplivajo cilji pravnega varstva.Objektivni krite- 
riji, kot so izvor, lastnost originala in starost, ne 
zadoščajo; pridružiti se jim mora subjektivni ele- 
ment vrednotenja. Konvencija UNESCA za var- 
stvo svetovne kulturne in naravne dediščine iz 
leta 1972 varuje takšne objekte, ki so "izredne 
splošne vrednosti", izhaja torej iz mednarodne 
zasnove. Nasprotno pa Konvencija UNESCA o 
nedovoljeni odtujitvi kulturnih zakladov iz leta 
1972 določa - z. narodnega stališča - kot "cultural 
property" tiste objekte, ki jih neka država še 
posebej varuje zaradi arheologije, prazgodovine, 
zgodovine, umetnosti ali znanosti. Obe zasnovi 
Sta tako široko pojmljivi, da pomembne arhi- 
valijc vsekakor lahko označimo kot kulturne 
dobrine.6 Za nemško pravno območje bi bila 
lahko pomembna definicija zakona o varstvu 
nemških kulturnih dobrin pred iznosom iz države 
iz leta 1955. Zakon razlikuje med kulturnimi do- 
brinami v splošnem pomenu (čl. 1) in arhivskim 
gradivom v posebnem (čl. 10). Zakon najprej do- 

zur Prävention im Frieden sowie im bewaffneten Konflikt 
(Schriften zum Völkerrecht 102), Berlin 1992, str. 138 in sle- 
deče; J. Mcycr-Landnit. Die Behandlung von staatlichen Ar- 
chiven und Registraturen nach Völkerrecht, v: Archivalischc 
Zeitschrift 48 (1953), str. 45-120, zlasti str. 95. Prim, nato tudi 
F. Hammer. Zur Geschichte des rechtlichen Kulturgüter- und 
Dcnkmal-schutz.cs, v: F. Fcchncr. Th. Oppcrmann L. V. Proli 
(Hg.), Prinzipien des KulturgUlcrschulz.es. Ansätze im deut- 
schen, europäischen und internationalen Recht, Berlin 1996, 
str. 47-66. 
Prim. S. von Schorlemcr (kot op. 5), str. 76 isl. 
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loča, da se morajo arhivi, arhivske zbirke, zapu- 
ščine in zbirke pisem s posebnim pomenom za 
nemško politično, kulturno in gospodarsko zgo- 
dovino vnesti v "seznam narodno pomembnih ar- 
hivov". Kot arhivsko gradivo zakon razume "ra- 
zen dokumentov vseh vrst tudi zemljevide, načr- 
te, žige, slikovno, filmsko in zvočno gradivo."7 

Težava je tudi v tem, da je treba vsakič raz- 
likovati, kdo je pravni subjekt oz. lastnik tistih ar- 
hivalij, ki naj se jih zavaruje. Marsikateri zakoni 
veljajo za vse arhivalijc, ne glede na to, komu 
pripadajo. Drugi zakoni pa varujejo le tiste arhi- 
valijc, ki pripadajo določenemu pravnemu sub- 
jektu. Tako se nanaša že omenjeni nemški zakon 
O varovanju kulturnih dobrin iz leta 1955 samo na 
tisto arhivsko gradivo, ki je v zasebni posesti, 
načelno pa se ne uprablja za kulturne dobrine v 
lasti države ali v lasti priznanih verskih skupnosti. 

2. Varstvo kulturnih dobrin in lastninska 
pravica po državnem pravu 

Kako težko je arhivsko gradivo zavarovati 
pred odtujitvijo, je pokazal pravni spor za ham- 
burški pečatnik, ki ga je obravnavalo veliko 
sodišč in komentirali mnogi arhivarji in prav- 
niki. K Ker se je pokazalo, da v takšnem primeru 
nemška zakonodaja ne nudi zadostnega varstva, 
se je že spet pojavila zahteva po reformi varstva 
posesti arhivalij. Ustrezni predpisi v pravnem 
redu drugih držav kažejo, da so možne različne 
vrste predpisov. Marsikatere države razglasijo 
galerije, biblioteke, pa tudi arhive za javno last- 
nino. Po italijanskemu pravu je takšna državna 
lastnina (dominio publico) neodtujljiva in sc je 
tudi ne da kupiti v dobri veri.9 V nekaterih dr- 
žavah velja za kulturne dobrine prepoved stvar- 
nega razpolaganja, ki lastnikom prepoveduje 
odtujitev njihove lastnine zunaj države. Takšen 
"dominio eminente", kot ga predvideva npr. 
pravo v Ekvadorju, ne more bili odtujen niti z 
nakupom v dobri veri niti po preteku časa.10 

7
 S lOodslavck I Mr. I (Kulturschut/gcscl/). BOBI 1955 I, sir. 

501-503. ZiMi Mr. 502. Prim, hicr/u B.-R. liünss. l'as Gesel/ 
zum Schul/ deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung / «Ine 
6. August 1955. v: Bay. Vcrwaltungsblätlcr 19X9. str. 38-42, 
/Jasli sir. 39. 

X Plim. BGH Un. /. dne 5. IO. 1989, Neue Juristische 
Wochenschrift 1990. str. 893 ill.; OVG Nordrhcin-Wcslfalcn 
Url. /. dne 25. 2. 1993. Nordrhcin-Wcstrálischc Vcrwaltungs- 
bliílter 1993. Mr. 348 isl. I/ bógale literature naj omenim R. 
Hcydcnrculcr. Der Rechtsfall. Eigentumswert an gestohlenen, 
unterschlagenen oder sonst "abhanden gekom-menem" Archiv- 
gut, v: Der Archivar 1990. Sp. 472-475; H. W. Eclaisll. 
Stalionen eines Slcmpcls. Historische und archivarischc An- 
merkungen anläßlich des juristischen Streites um das IV. 
Hamburger Staatssiegcl, Hamburg 1995. 

• Potrditve pri Kí Sitili. Nationaler und internationaler Kullur- 
guterschut/. Eingrilfsnormcn und der internationale Kunsl- 
handcl. v: Festschrift für Werner Loren/, /um 70. Geburtstag, 
Tübingen 1991. str. 525-542. /lasti Mr. 527. 

Ali sc da te vzorce prenesti na Nemčijo? V 
primeru s hamburškim pečatnikom sc je poka- 
zalo, da javno-pravna namembnost kulturnih do- 
brin, ki so bile zaupane muzejem ali arhivom, v 
sedanji obliki ne more izpodriniti močnega var- 
stva dobre vere, ki je po civilnem pravu v korist 
kupca izginule kulturne dobrine. Če hočemo 
trajno izboljšati varstvo arhivskega gradiva, je 
treba spremeniti zakone. Glede na ukradeno ar- 
hivsko gradivo je bilo predlagano, da bi prečrtali 
vsaj izjemno dejansko stanje v čl. 935, odst. 2, 
civilnega zakonika, ki dobroveren nakup izginu- 
lih predmetov omogoča takrat, kadar je bila od- 
tujitev izvršena z javno dražbo." Dlje gredo tisti 
predlogi, ki terjajo, da se celotno muzejsko in 
arhivsko gradivo, seveda v kolikor je v lasti dr- 
žave, popolnoma izvzame iz področja nakupa v 
dobri veri. V takšnem primeru bi bil kupec ukra- 
denih arhivalij v vsakem primeru in brez izjeme 
dolžan, da jih vrne lastniku. Da bi to dosegli, bi 
morali spremeniti civilni zakonik ali pa bi morali 
z javno-pravnimi zakoni zveze ali dežel na- 
membnost kulturnih dobrin - morda bi se oprli na 
zakon o cestah - posebej urediti.12 Zaenkrat še ni 
zaslediti politične volje, da bi spremenili obsto- 
ječi, zelo nezadovoljiv pravni položaj. 

3. Državni zakoni za varstvo kulturnih dobrin 

Malo boljši je položaj, ko gre za problem var- 
stva nemških kulturnih dobrin pred nenadzo- 
rovanim prenašanjem v tujino. Določeno varstvo 
daje že pravo fidejkomisa.11 Leta 1955 pa je bil 
sprejet še lastni zakon o varstvu kulturnih dob- 
rin.'4 Poleg umetniških del in drugih kulturnih 
dobrin izrecno varuje tudi arhivsko gradivo, pri 

• 

12 

K) K. SirJu. n.n.m. str. 528. 

II.-J. Becker. Der Kampf um die Rückgabe von abhanden 
gekommenem Archivgui. v: Archivmitteilungen 1994, str. 7-K. 
R. ••••••;. Museums- und Archivgui als "res cxlra com- 
mercium*?, v: G. Rcichcll (Hg.) Internationaler Kulturguicr- 
schut/. Wiener Symposion IK./I9. Oktober 1990. Wien 1992. 
Mr. 141-147; isti. Museums- und Archivgut als "res extra 
Commercium"?, v: Rechtsfragen des internationalen Kultur- 
gutcrschul/cs. izdal R. DulZfil. E. Jaime und R. MuHgnui;. 
Heidelberg 1994, Mr. 199-209. 

'• Prim. Chr. von Bar. P. H. SlrJEÄE, Die Aullösung der Fidci- 
kommissc im Deutschen Reich und in PrcuUcn im 20. Jh., v: 
Zs. für Neuere Rcchtsgcschichtc 3 •981), str. 184-198; Chr. 
von Bar. Rudimente des FidcikommiUrcchts im gellenden 
ßibliolhcksrcchl. v: Festschrift für Georg Rocber. i/dajalclj W. 
Hcrschcl. 11, Hubniiinn u. M. Rthbindcf. Freiburg 1982, Mr. 1- 
12; S. Dörffcldt. Rechtsgrundlagen des Archivschul/cs nach 
gellendem Recht der Bundesrepublik, v: Der Archivar 17 
(1964), str. 177-190, /Jasli sir. 181 isl.; A. F. J. •••. Das 
Rechi der Nutzung und des Unterhalts von Archiven. Baden- 
Baden 1989, str. 130 isl.; J, EcJitfl, Der Kampf um die 
Familicnfidcikommissc in Deutschland (Rcchlshislorischc 
Reihe 104), Frankfurt am Main, Berlin, Bern 1992, /lasti Mr. 
764 isl. 
BGBl 1955 1, sir. 501, spremenjen / amandmaji Z dne 24. maja 
1968 (BGBl. I S. 503) und /. dne 2. marca 1974 (BGBl I. S. 
469). 
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čemer definicija "arhivskega gradiva" v Čl. 10, 
odst. 2, "razen dokumentov vseh vrst" zajema 
"tudi zemljevide, načrte, pečate, slikovno, film- 
sko in zvočno gradivo". V bistvu se zakon upo- 
rablja samo za arhivsko gradivo v zasebni lasti.15 

Predpogoj za zakonsko varstvo je konstitutivno 
veljaven vpis v seznam nacionalnih dragocenih 
arhivov. Na seznamu arhivov s stanjem z dne 29. 
12. 1992 je bilo npr. v deželi Baden-Württemberg 
registriranih 41 arhivov, na Bavarskem pa 27. ^ 
Ta vpis pa ne pomeni razlastitve, ampak obvez- 
nost, da si je treba v primeru izvoza i/. Nemčije 
pridobiti ustrezno dovoljenje.17 Pomembno je, da 
ima že sprožitev postopka vpisa učinek prepovedi 
izvoza in ne šele vpis sam. Kdor krši prepoved 
izvoza, je lahko kaznovan z odvzemom prostosti 
do treh let ali z denarno kaznijo. Arhivsko 
gradivo, na katerega se nanaša kaznivo dejanje, je 
lahko zaseženo (čl. 16, odst. 3). 

Vpis v register arhivov pa lahko - in to je raz- 
veseljiva plat registracije - lastniku prinese davč- 
ne olajšave (čl. 10, odst. 3). Nadalje mora država 
lastniku plačati odškodnino, če mu zavrnitev iz- 
voznega dovoljenja povzroči gospodarske težave. 

Deželni zakoni o varstvu spomenikov tudi 
nudijo določeno varstvo pred odnašanjem. Po čl. 
10, odst. 1, str. 1 bavarskega zakona o varstvu 
spomenikov potrebuje npr. tisti, ki "želi regi- 
striran premični spomenik... prenesti na drug 
kraj", dovoljenje oblasti.11* Sicer so arhivi v 
skladu s čl. 12, odst. 1, str. 2, načelno ostali ob 
strani, vendar si je mogoče predstavljati, da se 
arhive na gradovih in v dvorcih pojmuje kot del 
opreme vsakega kulturnega spomenika in da so 
na ta način vendarle zajeti v področje spome- 
niškega varstva.19 

Končno tudi deželni zakoni o arhivih v toliko 
zadevajo varstvo arhivskega gradiva v privatnih 
in siceršnjih nedržavnih arhivih, ker so bile z 
uredbo ustrezne naloge deželnega urada za spo- 
meniško varstvo prenesene na državne arhive 
(oz. na generalno direkcijo državnih arhivov).20 

15
 R. Klccbcrg-W. Ebcil, Kulturgüter in Privatbesitz: Handbuch 

für das Denkmal- und Stcucrrccht, Heidelberg 1990. Rdnr. 248 
isl. E.-R. Höncs (kot op. 7); •. Pieroth - •. Kampmann. 
Aulîcnhandclsbcschrankungcn fUr Kunstgegenstände, v: Neue 
Juristische Wochenschrift 1990. str. 1385-1390. /lasti str. 1386 
isl. Za združljivost zakona o varstvu kulturne dediščine z 
veljavnim evropskim pravom prim. J. Schwarze. Der Schutz 
des nationalen Kulturguts im europäischen Binnenmarkt, v: 
Juristenzeitung 1994, str. 111-117, /lasti str. 112 isl. 

16 Bundesan/ciger Nr. 243 b z dne 29. 12. 1992, Teil •, str. 34- 
41. 

'' Vcrwaltungsgcrichlshof Mannheim, Urteil z dne 14. 3. 1986, 
Neue Juristische Wochenschrift 1987, sir. 1440-1441. 

Is Zakon z dne 25. 6. 1973 (Bay. Rcchtssammlung 2242-1 -WK), 
spremenjen /. zakonom /. dne 12. 4. 1994 (GVBI. str. 210) in 
zakon z dne 23. 7. 1994 (GVBI. str. 622). 

19 Prim. W. Ebsjl-D. Marlin. Bayerisches Dcnkmalschutz.gcsctz, 
4. izd. München 1992, Art. 12 op. 12 u. 24; E.-R. ••• (kot 
op. 7), str. 42. 

20 Prim. Bay. Verordnung z dne 1. 2. 1990 (GVBI. 5.54); Bc- 

Torcj lahko trdimo, da se je varstvo arhiv- 
skega gradiva v rokah zasebnikov izboljšalo, pa 
čeprav zelo počasi. Še bolj učinkovito pa bi bilo, 
če bi v zakonu o varstvu umetniških dobrin za- 
ostrili sankcije v primeru ilegalnega izvoza. Za- 
enkrat ima lastnik v primeru izvoza le obveznost, 
da si pridobi izvozno dovoljenje. V primeru 
kršitve je zagrožena kazen. Cc bi poleg tega 
zakonsko določili, da so lahko vse kulturne do- 
brine in celotno arhivsko gradivo, ki se jih ile- 
galno izvozi, ne le zasežene, ampak avtomatično 
postanejo last države in tako res extra com- 
mercium, bi veljavnost varstva kulturnih dobrin 
lahko prišla do izraza tudi onstran meja: Država 
bi potem lahko tudi v tujini uveljavljala raz- 
veljavitev ilegalnega izvoza.21 

4. Mednarodno varstvo kullurnih dobrin 

V času, ko je skupnost držav vedno bliže in 
blagovna menjava postaja vse tesnejša, ne za- 
došča več varstvo arhivskega gradiva pred od- 
tujitvijo ali odnašanjem v tujino samo doma. 
Pomembno je, da se varstvo lahko zagotovi tudi 
zunaj državnih meja. Če se ukradeni ali ilegalno 
izvoženi predmet nahaja v tujini in se tam iztoži 
izročitev in repatriacija v Nemčijo, ima medna- 
rodno zasebno pravo (MZP) nalogo, da za to 
terjatev določi veljavno pravo. Žal je MZP samo 
v Evropi v glavnem izenačeno. V drugih državah 
se MZP zelo razlikuje od nemških pravil. V 
normalnem primeru se uporablja "lex rei sitae", 
ki določa, katero stvarno pravo je treba uporabiti, 
namreč, ne stvarno pravo dežele, iz katere izvira 
kulturna dobrina, temveč stvarno pravo dežele, 
kjer se predmet nahaja v času tožbe, ali na- 
tančneje, odločilno naj bo pravo, ki velja v kraju 
konkretne zadeve v času stvarnopravno rele 
vantnega dejanja.22 Toda tudi če naj bi uporabili 
takšne norme, ki so blizu našim predstavam o 
varstvu kullurnih dobrin ali jim celo ustrezajo, 
postopek še nikakor ni po/.itivno odločen. Lahko 
se namreč zgodi, da je zaradi preteka časa prišlo 
do izgube pravice. Pri tožbah v ameriškem prav- 

kanntmachung des Bay. Staalsministcriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst z dne I. 7. 1991 (KWMBI. I. 
str. 191). 
Tako predlog •. •••••, Internationaler Kullurgulcrschulz. 
Rechtslage - Rcchlspraxis - Rcchtscntwicklung. Köln-Bcrlin- 
Bonn-MUnchcn 1993, str. 114. 

22 G. RcMcil. Kullurgutcrschutz und internationales Privalrccht, 
v; Praxis des Internationalen Privat- und Vcrfahrcnsrcchts 
1986, str. 73-75; K. Sicju. Zivilrcchllichc Fragen des Kultur- 
gUtcrschulzcs, v: G. RcjcJlcJl (kot op. 12), str. 42-68; •. läSSSl 
(kol op. 21), str. 59 isl.; K. Skhl (kot op. 9), str. 534 isl.; E. 
•••••. Neue AnknUptungsmaximcn für den KulturgUtcrschulz 
im internationalen Privatrechl, v: R. \M¿£1 med drugim (kot 
op. 12), str. 35-52; H. SM, Sachcnrcchllichc Fragen des 
Kulturgulcrschutz.es in Fällen mit AuslandsbcrUhrung, n.n.m. 
str. 53-66; K. Skhl, Öffentliches Recht und internationales 
Privalrccht beim grenzüberschreitenden Kullurgiilcrschutz, 
n.n.m, str. 83-104. 
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nem območju se morajo Evropejci pogosto na- 
učiti, da zastaranje tožbe tam igra pomembno 
vlogo. Na uspeh lahko upa samo tisti, ki dokaže, 
da je takoj začel zasledovati izgubljeno stvar in 
da je ukrenil vse, da bi ugotovil, kje se nahaja, 
1er čimprej vložil tožbo. Kdor spi, sicer ne greši, 
mora pa računati s tem, da ga bo sodišče zavr- 
nilo." 

4.1. Kot dopolnilo MZP tudi mednarodno pra- 
vo nudi celo vrsto možnosti posebnega varstva 
arhivskega gradiva, in sicer tako v vojni kol v 
miru. Kar zadeva vojne čase, je že haaški red 
vojskovanja na kopnem iz leta 1899 oz. 1907 
formalno prepovedal zaplembo zasebne lastnine 
(čl. 46 b), kot tudi plenjenje (čl. 47) čisto na 
splošno.24 Glede kulturnih dobrin je bilo posebej 
prepovedano tako uničevanje kot tudi prilastitcv, 
in sicer celo takrat, ko so bile te kulturne dobrine 
v javni lasti sovražne države (čl. 56). Da so bila 
ta mednarodnopravna določila v vojnah 20. sto- 
letja vedno znova kršena, piše v nekem drugem 
dokumentu. Zaradi žalostnih izkušenj je 
UNESCO 1954. leta sprejel konvencijo o varstvu 
kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada. 
Tudi I. in II. dodatni protokol k ženevski kon- 
venciji (1949) iz leta 1977 sla namenjena varstvu 
kulturnih dobrin v primeru vojne.25 

4.2. Vzporedno s tem je bilo v mednarodnem 
pravu v mirnem času storjenih več poskusov in- 
ternacionalizacije varstva kulturnih dobrin. Po- 
memben korak je bila konvencija UNESCA z 
dne 14. 11. 1970 o ukrepih za prepoved in pre- 
prečitev nedopustnega uvoza, izvoza in prenosa 
kulturnih dobrin.26 Ta dogovor želi podpreti 
prizadevanja posameznih držav, da bi obvarovale 
svojo kulturno dediščino. Do leta 1988 je k tej 
konvenciji vendarle pristopilo 65 držav. Med 
njimi pa ni Zvezne republike Nemčije. Ustrašila 
se je ratifikacije, ker je menila, da konvencija v 
preveliki meri odstopa od državnega prava, zlasti 
zato, ker je izključena vsaka dobroverna prido- 
bitev zaščitenih kulturnih dobrin.27 Če pa bi 
nemško pravo spremenili v tej smeri, kol je bilo 
že predlagano, ratifikacije ne bi oviralo nič več. 

4.3. Posebna mednarodnopravna pravila o 
varstvu kulturnih dobrin na splošno in posebno 
arhivskega gradiva so bila izdelana za primer 
sukcesije držav. Najpomembnejši tekst je "Du- 
najski sporazum o sukcesiji držav glede premo- 

23 

24 

25 

26 

27 

Zlasti K. Skhr. Zivilltchtliche Fragen (kol op. 22). sir. 48 si. 
in Mr. 57 iti. 
•. kcíCI (kol op. 21 ). sir. 15 1(1.; S. von Schorlcmcr (kol op. 
5).  sir.   25K   lil.;   M.   Hcrdcgcn.  Der  KulturgUtcrschut/.  im 

Kricgsvölkcrrccht, v: R. QoJZEI med drugim (kol op. 12). sir. 

161-173. 
Potrditve pri S. von Schorlcmcr (kol op. 5). sir. 276 isl. 
•. ••£• (kol op. 21). sir. 19 isl.; S. von Schorlcmcr (kot op. 
5), sir. 427 isl.; R. UaUsi. Kullurgütcr im Fricdcnsvölkcrrcchl, 

v: R. Dol/cr med drugim (kol op. 12), sir. 149-159. 
R.  Mußgnug.  Das  Kunstwerk  im internationalen Rechi, v: 

Kunst   und   Rechi.   Schriftenreihe   der   Deutschen   Richter- 

akademic 2. Heidelberg I9H5. sir. 15-42, zlasti sir. 24 isl. 

ženja, arhivov in dolgov" z dne 8. 4. I983.2l< Čl. 
26 tega sporazuma od države predhodnice za- 
hteva, da sprejme vse ukrepe, da bi se izognila 
poškodbam ali uničenju državnih arhivov, ki 
bodo prešli na državo naslednico. Ta konvencija, 
ki je nastala v zvezi s procesom dekolonizacije, 
sicer še ni stopila v veljavo in zato nima nepo- 
srednega učinka, vendar pa bi bile lahko njene 
smernice primerne za to, da bi jih nekega dne 
pojmovali kot mednarodno običajno pravo. 

4.4. V pravu Evropske skupnosti sta kultura 
in varstvo kulture doslej komajda igrala kakšno 
vlogo. Čl. 36 pogodbe za ustanovitev Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS), ki nacionalne 
kulturne dobrine izvzema iz načela prostega bla- 
govnega prometa, je bil sicer pomemben, ker je 
kljub sicer prostemu tržnemu prometu omogočal 
izvajanje državne prepovedi izvoza, vendar razen 
tega ni igral kakšne velike vloge. Lela 1993 pa 
sta bili izdani smernici EGS za varstvo kulturnih 
dobrin, ki sta končno poskušali zadostiti evropski 
dimenziji problematike. Ker so pri uresničitvi 
delovanja notranjega trga odpadle notranje meje, 
je bilo delovanje EGS nujno potrebno.29 

Najprej je treba obravnavati navodilo št. 93/7 
Sveta EGS z. dne 15. 3. 1993 z naslovom: "O vra- 
čanju kulturnih dobrin, nezakonito odpeljanih iz 
območja države Članice."30 V skladu s čl. 2 na- 
vodilo poseže vmes takoj, ko je izpolnjeno de- 
jansko stanje nezakonitega prenosa. Definicija, 
kaj je tu razumeti kol kulturno dobrino, izhaja iz 
državnega prava. Torej mora najprej iti za držav- 
no kulturno dediščino umetniške, zgodovinske 
ali arheološke vrednosti v smislu čl. 36 EGS. 
Poleg tega pa mora kulturna dobrina zato, da 
pride v varstveno območje navodila EGS, do- 
datno spadati še k enemu od treh zbirnih pojmov: 
Predmet mora šteti v eno od 14 kategorij kul- 
turnih dobrin, ki so navedene v dodatku k na- 

28 S. von Schorlcmcr (kot op. 5), sir. 332 isl.; St. Turner (kot op. 

2), sir. 97 isl.; I. Scidl-Hohcnvcldcrn. Das Wiener Überein- 
kommen über Staatennachfolge in Vermögen. Archive und 
Schulden von Staaten, v: Östcrr. Zeitschrift (ür öffentliche! 
Recht und Völkerrecht 34 (1983), sir. 173-199. 

29 K problematiki 1. Scidl-Hohcnvcldcrn. KullurgUlcrschul/ 

durch die Europäische Union versus Warenvcrkchrsfrcihcil. v: 

F. Fcchncr med drugim (kot op. 5). sir. 113-122; •.-•. UJÜ. 
Der Handel mit Kunstwerken im europäischen Binnenmarkt 
Freier Warenverkehr versus nationaler Kulturschul/. Berlin 
1993. 

30 ABIEG Nr. L 74 /. dne 27.3.1993. str. 74. Smernica je 
i/jemoma natisnjena pri A. Jacj^i (kot op. 21). str. 173-177. 
Prim. K. Skhr. Handel mil Kulturgütern in der EWG, v: Neue 

Juristische Wochenschrift 1993. sir. 2206-2209; J. SïiAwaizc., 

Der Schul/ nationalen Kulturguts im europäischen Binnen- 
markt, v: Jurislcn/citung 1994, sir. 11 l-l 17. K predlogom glej 

H. CI. Taschner. KullurgUlcrschul/ aus der Sicht des EG- 

Rcchts. v: G. RcjcJlCJl (ko! op. 12). Mr. 97-107; F. •••••••• 

Die Vorhaben der EG /um KullurgUlcrschul/. v: Die Öffent- 

liche Verwaltung 1992, str. 609-61 K; G. ••. Die neue 
Kullurkompelcn/ der EG, v: Die öffentliche Verwaltung 1992, 

Mr. 944-955. /lasti Mr. 951 isl. 
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vodilu, ali mora spadati v javno zbirko, ki je 
navedena v popisu fondov muzejev, arhivov ali 
fondih knjižnic, ki jih je bilo vredno ohraniti, ali 
pa mora biti navedena v popisu fondov cerkvenih 
ustanov. Kot nezakonit prenos ne velja le izvoz 
kljub prepovedi, ampak tudi nepravočasna vrni- 
tev najprej zakonito posojenih predmetov. Pred- 
pisano je, da si države članice vzajemno dajejo 
pravno pomoč. Če ne pride do vrnitve predmeta, 
je lahko na pristojnem državnem sodišču vložena 
tožba za izročitev (čl. 5). Če naj bi nekega dne 
vse evropske države uresničile to navodilo, bodo 
morale vse države članice sprejeti prepovedi pre- 
nosa vseh drugih držav članic in jih uveljavili kol 
notranjedržavno pravo. 

Hkrati si je treba ogledati tudi uredbo Sveta 
št. 3911/92 z dne 9. 12. 1992, ki je stopila v ve- 
ljavo 30. 3. 1993.31 Ta uredba velja za izvoz 
kulturnih dobrin v države zunaj EGS. Po defi- 
niciji te uredbe arhivi vedno spadajo med varo- 
vane kulturne dobrine, pri čemer vrednost pred- 
meta ni bistvena. Za vsak izvoz takšnih kulturnih 
dobrin je potrebno dovoljenje državnih oblasti v 
sodelovanju s komisijo. Nemške oblasti se bodo 
morale držati zakona o varstvu kulturnih dobrin 
iz leta 1955, kadar se bodo morale odločiti za 
izvozno dovoljenje. Zato se pojavlja vprašanje, 
če ni že čas, da bi razmislili o aktualiziranju in 
razširitvi področja veljavnosti tega zakona. 

4.5. Poročilo o mednarodnih prizadevanjih za 
varstvo kulturnih dobrin pa ne bi bilo popolno, 
če ne bi omenili tudi delovanja rimskega inštituta 
"International Institute for the Unification of 
Private Law" (UNIDROIT). Ta ustanova si je za- 
stavila cilj, da bo dosegla veljavo varstva kul- 
turnih predmetov po celem svetu.32 Zaradi 
stagnacije pri uveljavljanju konvencije UNESCA 
iz leta 1970 je UNESCO tej mednarodni in- 
stituciji UNIDROIT 1984 leta naročil raziskavo 
za izdelavo študije o mednarodnem varstvu 
kulturnih predmetov. Osnutek, razdeljen na 5 
poglavij s skupno 11 členi, je bil predstavljen 
1990 leta. Bistvene točke osnutka so na eni strani 
vrnitev ukradenih kulturnih predmetov, na drugi 
pa repatriacija nezakonito izvoženih kulturnih 
predmetov. Glavni problem je vprašanje, kako 
obravnavati pridobitev v dobri veri s strani 
ncupravičcnca. Zaradi zelo različnih ureditev 
dobroverne pridobitve v različnih pravnih redih 
je odločilna, stopnja skrbnosti, ki jo je pokazal 
pridobitelj. Še zlasti naj bi bilo pomembno, če je 
pregledal različne sezname ukradenih kulturnih 
predmetov (zlasti Interpol). Osnutek tudi pred- 
videva, da se v primeru dobroverne pridobitve 
ukradenega   predmeta   po  celem   svetu   uvede 

31 AB1EG št. L 395 z dne 31.12.1992. Mr. I. prim. K. Sklu (kot 
op. 30). sir. 2207 iti. 

32 J. Schwarze (kol op. 15), sir. 115; G. BfiiCbCiL Die Verein- 
heitlichung des privatrcchllichcn KullurgiJlcrschut/cs nach 
dem UNIDROIT-Vcrtragscnlwurf 1990, v: R. Dol/cr med 
drugim (kol op. 12), sir. 67-77. 

nekakšno odvezno pravo, po katerem pridobitelj, 
ki mora vrniti predmet, prejme določeno nado- 
mestilo svojih izdatkov. 

Zadnja konferenca za izdelavo konvencije 
UNIDROIT je bila od 7. do 24. junija 1995 v 
Rimu. Te sklepne konference se je udeležilo več 
kot 70 držav. Vse do jutranjih ur zadnjega dne 
konference je bila skrajno sporna cela vrsta po- 
membnih točk. Šlo je za tri sklope vprašanj, pri 
katerih je bilo še zlasti težko doseči sporazum. 
Kot prvo je šlo za roke, ki naj veljajo za vložitev 
tožbe za vrnitev ali rcpatriacijo. Takoimcnovanc 
države izvoznice so poskušale doseči čim daljši 
rok za vložitev tožbe, takoimcnovanc države 
uvoznice pa čim krajšega. Čl. 3, odst. HI, "Con- 
vention on Stolen or Illegally Exported Cultural 
Objects" z dne 24. 6. 1995 sedaj za ukradene 
kulturne predmete predvideva rok treh let od 
vednosti nahajališča izgubljene lastnine oz. naj- 
daljši rok 50 let od dneva kraje. Za nezakonito 
izvožene kulturne predmete v skladu s čl. 5, odst. 
V, veljajo isti roki. 

Kot drugo je večina takoimenovanih držav 
uvoznic vztrajala pri tem, da konvencija ne bi 
imela veljave za nazaj, da torej ne bi zadevala 
primerov i/, preteklosti. In končno sc je spor 
sukal tudi okoli problema, kako ravnati pri vr- 
nitvi ilegalno izvoženih kulturnih dobrin, da bi 
poleg vrnitve same zagotovili varstvo kulturnih 
dobrin v materialnem smislu. Država, ki zahteva 
rcpatriacijo, mora v skladu s čl. 5, odst. 3, do- 
kazati, da so bili z ilegalnim izvozom kršeni 
določeni konkretni interesi, namreč 
a) fizično vzdrževanje predmeta oz. njegovega 

konteksta ali 
b) integriteta kompleksnega predmeta ali 
c) obvarovanje informacij, na primer znanstve- 

nega ali zgodovinskega značaja ali 
d) tradicionalna ali ritualna uporaba predmeta za 

plemensko ali kultno skupnost. 
Zadošča dokaz, daje imel zadevni predmet za 

državo, ki zahteva njegovo rcpatriacijo, čisto na 
splošno izstopajoč kulturni pomen. 

Z zadostno večino je bila konvencija končno 
sprejeta. Deset držav je konvencijo takoj podpi- 
salo.33 Druge države so napovedale svoje pod- 
pise, potem ko bodo v parlamentih uskladile svo- 
je državne pravne rede. Isto velja tudi za Zvezno 
republiko Nemčijo. 

Konvencija, ki je seveda zlasti v krogih 
trgovcev s starinami naletela na velik odpor, bi 
utegnila biti prava pot, da bi probleme obvladali 
na mednarodni ravni. Tekst konvencije nakazuje, 
da bo treba za nadzor in izvajanje varstva kul- 
turnih dobrin nujno ustanoviti mednarodno arbi- 
tražno sodišče. Poleg tega pa bo treba v Nemčiji 
čimprej doseči: 

33 Teksl konvencije je v Internetu p<xl oznako: //www. city. ••. 
tik/ artspol/ unidroil. html. Komentar k konvenciji pa se najde 
pod: hup: //www. city. ••. uk/ artspol/ Schneider, html.http. 
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1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

reformo člena 935 eivilnega zakonika glede 
a) na dobroverno pridobitev prek javne dražbe 
b) na arhivsko gradivo države 
aktualizacijo zakona o varstvu kulturnih dob- 
rin države vključno z registrom 
aktualizacijo zakonov o varstvu spomenikov 
dežel glede na varstvo arhivskega gradiva 
prenos obeh navodil EGS iz leta 1993 
ratifikacijo   konvencije   UNIDROIT  iz  leta 
1995 

Besitzrecht im deutschen Recht sowie den internationalen 
Schiit/, von Kulturgut nach dem Recht der Europaischen 
Gemeinschaft und den Konventionen des UNESCO und des 
UNIDROIT. 

SUMMARY 

ZUSAMMENFASSUNG 

RECHTE AN ALTEN ARCHIVALIEN: EIGENTUM UND 
KULTURSCHUTZ 

Der Beitrag setzt sich mit rechtlichen Fragen des 
Schutzes von Archivgut vor Entfremdung und Zerstörung 
auseinander. Die Schwierigkeit beginnt bereits bei der 
Definition des Begriffs Kulturgut, wozu nicht nur die 
objektiven Kriterien genügen. Trotz der Tatsache, daß die 
Zahl der Vorschriften. Gesetze und internationalen Vertrage 
in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, ist es noch 
immer schwer, Archivgut vor Entfremdung zu schützen. Der 
Autor behandelt auch den Schutz von Kulturgut und das 

THE RIGHT OF OWNERSHIP OF OLD RECORDS: THE 
PROTECTION OF PROPERTY AND CULTURAL 
HERITAGE 

The article deals with the legal protection of archival 
materials from confiscation and destruction. It is very 
difficult to define what cultural heritage is. because 
objective criteria alone arc not sufficient for the definition 
of this concept. Despite the issue of numerous regulations, 
laws and international contracts over the last decades, it is 
still very difficult to protect archival materials from 
confiscation. The author gives an overview of the 
mechanisms for the protection of cultural heritage and 
property rights in Ihc legislation of Germany. He also 
discusses Ihc international protection of cultural heritage, 
i.e. the legislation of the European Union and the 
conventions of UNESCO and UNIDROIT. 
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Zgubljen v kibernetičnem prostoru: kje je dokument? 
Stare strukture umirajo, nove se rojevajo, arhivistični 
koncepti pa so še živi* 
HANS HOFMAN 

L Uvod 

Ali bi jabolko lahko bilo dokument? Če si 
postavimo to nenavadno vprašanje, lahko 
koncept dokumenta postavimo v popolnoma dru- 
gačno luč. Pri razlagi bom uporabil pojem do- 
kumenta, ki ga je izoblikoval Odbor za elektron- 
ske dokumente Mednarodnega arhivskega sveta. 
Ali jabolko vsebuje informacijo? Seveda, seme- 
na vsebujejo genetsko kodo za rast novih jabolk. 

Ali ima jabolko kontekst? Seveda, je del 
življenjskega kroga jabolk, ki poskuša ohraniti 
določeno vrsto dreves. 

Ali ima jabolko strukturo? Seveda, semena 
imajo določeno obliko. 

In nenazadnje: semena so skrita v bistro- 
umnem sistemu hranjenja informacij, to je v 
samem jabolku, ki ga prekriva koža. 

Jabolko torej lahko primerjamo z dokumen- 
tom, čeprav gre za drug sistem - sistem narave. 

Metaforo sem "preizkusil" pri nekaterih nizo- 
zemskih kolegih. Verjemite mi, potrebovali so 
prav toliko časa, da so jo razumeli, kot vi. Z 
metaforo sem poskušal pokazati, da napor, ki ga 
potrebujemo za njeno razumevanje, simbolizira 
revolucijo v načinu razmišljanja o dokumentih in 
sistemih njihovega hranjenja. To je popolnoma 
drugačen način razmišljanja. Pustil bom nekoliko 
ta primer in se k njemu vrnil pozneje. 

Zdi se, da so spremembe nekaj bolj običaj- 
nega kot stabilnost in se dogajajo vedno hitreje. 
Tudi arhivi se soočajo s spremembami, pa naj bo 
njihova podoba še tako prašna. Ena glavnih za- 
dev, s katero se ukvarjajo, t.j. arhivsko gradivo, 
je zgubljeno v popolnoma novem svetu računal- 
niškega spomina, kjer vse ni tako, kot izgleda. 
Pozitivna in pomembna posledica teh sprememb 
je, da so vzpodbudile obsežno razpravo o arhi- 
vistični teoriji in o položaju in vlogi arhivov. V 
članku se bom ukvarjal z dokumentom in z vpra- 
šanjem, katere koncepte dokumenta poznamo v 
arhivistični tradiciji na Nizozemskem. 

Fizična oblika dokumenta se bo spremenila 
oziroma se že hitro spreminja. Ali pa to pomeni, 
da se spreminja tudi sam koncept? Koncept doku- 
menta ni nekaj samo sebi namenjenega, ampak je 
še posebej določen z družbeno in pravno vsebino. 

Del pričujočega članka je naslal na podlagi pogovorov, ki sem 
kih imel z dvema kolegoma. Petrom Horsmanom in Hansom 
Scheurkoglom. (Prispevek je bil predstavljen na drugi konfe- 
renci O arhivistiki in koneeptu dokumenta v Stocholmu 30.-31. 
maja 1996, op. uredništva). 

Poznamo dva poglavitna načina razmišljanja, 
ki vplivata na koncept dokumenta. Govorimo 
lahko o pravnem vidiku, ki se izraža v arhivskem 
pravu, in o arhivisličnem vidiku, ki se izraža v 
teoriji arhivistike oziroma v znanosti. Pravni vi- 
dik je osredotočen na odgovornost pri hranjenju 
dokumentov, arhivistični vidik pa na proces 
ustvarjanja dokumentov in njegovi ohranitvi. 

Družba na različne načine razmišlja, kaj je 
"dokument" oziroma kaj bi moral biti: 

Administracija ali podjetje želi, da so doku- 
menti avtentični in zanesljivi, da lahko z njimi 
poslujejo, da nosijo odgovornost ali da so pri- 
pravljeni za pravdni postopek. 

Politik ali novinar želi, da vsebujejo doku- 
menti informacije, s katerimi bo lahko vzbudil 
pozornost v javnosti. 

Državljan si želi čim boljše hranjenje doku- 
mentov, da bo lahko dokazoval svoje pravice, 
identiteto itd. 

Navaden človek komajda ve za obstoj arhi- 
vov, kaj šele dokumentov, in nenazadnje, raz- 
iskovalec ali zgodovinar, ki ga zanima preteklost 
in kaj so delale vladne organizacije in zakaj. 
Tudi on uporablja dokumente zaradi njihove 
informacijske vrednosti. 

Vse te skupine imajo zaradi različnih razlo- 
gov svojo lastno zamisel oziroma koncept doku- 
menta. Koncepte torej določa njihov poseben 
kontekst, ki ga moramo upoštevati. 

Kontekst le konference je arhivska znanost in 
ne funkcija arhivov, kar se nekoliko razlikuje. Na 
arhive vpliva oziroma jih določa arhivska zna- 
nost. Vendar arhivi niso edine institucije, ki se 
ukvarjajo s hranjenjem dokumentov ali s funk- 
cijo arhivov. Arhivistika obsega tudi hranjenje 
dokumentov, ki ga opravljajo vladne službe. 

V članku se bom ukvarjal s konceptom doku- 
menta v povezavi s spreminjajočim okoljem, v 
katerem igra dokument svojo vlogo. Predstavil 
bom tradicijo arhivislične teorije na Nizozem- 
skem, ki se je začela z znanim delom Manual for 
arrangement and description avtorjev Mullcrja, 
Fcitha in Fruina.1 Glede na razvoj informacijske 
tehnologije danes in v prihodnosti bom poskušal 
analizirati tudi vprašanje koncepta dokumenta z 
dveh različnih perspektiv in ocenil možni vpliv 
na arhivisitično teorijo in prakso. 

Teza, ki jo bom poskušal predstaviti je, da so 
stari arhivistični koncepti kljub močno spremi- 

Muller. Fcilh and Fruin, Manual, prva i/.daja leta 1••8. 
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njajočemu okolju še zmeraj veljavni. 
Vendar od mene ne pričakujte jasnih in do- 

končnih rešitev. Edini namen mojega članka je, 
da vam dam snov za razmišljanje. 

2. Dokument v nizozemski tradiciji 

V nizozemski arhivistični tradiciji ne pozna- 
mo definicije za en sam dokument. V nizozem- 
ščini uporabljamo termina "archicfbcschcidcn" 
ali "archicfstukkcn", ki ju lahko primerjamo z 
izrazom "records" (dokumenti, arhivsko gradi- 
vo), vendar pravega izraza za edninsko obliko "a 
record" (dokument) ne poznamo. Pravzaprav 
nizozemski Manual ni niti definiral termina 
"archicfbcschcidcn" ali "records". Arhivisti veči- 
noma govorijo le o fondih kot o količinsko 
omejeni enoti dokumentov. Le kadar dokumente 
popisujemo, se včasih ukvarjamo s posameznim 
dokumentom. 

Uredniki Manuala so želeli poudariti pomen 
fondov kot celote in ne zbirko dokumentov, ki je 
bila sestavljena naključno. V 19. stoletju je ve- 
čina arhivistov na Nizozemskem arhivske doku- 
mente urejala po načinu ureditve, ki se jim je 
zdela najprimernejša (na primer glede na pred- 
met, kronologijo ali vrsto dokumenta, ne pa 
glede na prvotno ureditev). 

Uredniki nizozemskega Manuala so si priza- 
devali, da bi našli metodo, ki bi prvotno ureditev 
dokumentov pustila nedotaknjeno. Preostale ar- 
hivske dokumente so videli kot organsko celoto, 
ki je nastala v kontekstu nekega podjetniškega 
procesa ali vladne dejavnosti. Takšnemu pojmo- 
vanju odnosa med arhivskimi dokumenti in 
vladnimi dejavnostmi lahko rečemo razumevanje 
konteksta "avant la lettre". 

Ne smemo pozabiti, da sc Manual ukvarja z 
arhivskimi fondi in ne z dokumenti, ki nastanejo 
v administraciji. Delo je bilo namenjenjo ure- 
janju in popisovanju arhivskih dokumentov. Prav 
zato se je dejavnost arhivov na Nizozemskem do 
nedavnega osredotočala na posamezni dokument 
ali spis. Nizozemskim arhivistom ni bila najpo- 
membnejša celota dokumentov ali kontekstualna 
informacija, ampak posamezni dokument - papir, 
fizična enota. 

Manual je pomemben tudi zato, ker so nje- 
govi uredniki poudarjali odnos med arhivskimi 
dokumenti in funkcijo ter dejavnostmi določene 
vladne organizacije. Pomemben zagovornik tak- 
šnega pojmovanja je bil arhivist in urednik Ma- 
nuala Van Ricmsdijk, sodobnik Samuela Mullcr- 
ja. Še posebej sta ga zanimali analiza in razlaga 
načina organizacije podjetij ali služb in uprav- 
ljanje njihovih dokumentov. Prepričan je bil, da 
je znanje o prvotni organizaciji administracije in 
o načinu upravljanja dokumentov neke organi- 
zacije temelj za popisovanje in urejevanje fon- 
dov.2 

Načela Manuala so v nizozemski arhivistični 
teoriji povzročila statičnost in preprečila nada- 
ljnji razvoj. Propadli so poskusi pred drugo sve- 
tovno vojno in lik po njej, da bi prenovili Manual 
in ga razširili s pojmovanji o nastanku doku- 
mentov. Položaj se je spremenil šele v zadnjem 
desetletju pod vplivom novega arhivističnega 
zakona in vplivi elektronskih dokumentov.3 

Spremembe so nastopile tako v arhivih kot v 
administraciji. Pri urejevanju dokumentov je bila 
(in je še vedno) tradicija ukvarjanja s posamez- 
nimi dokumenti zelo močna. Vendar poskuša 
notranje ministrstvo v zadnjih letih uveljaviti nov 
pristop, imenujejo ga "revolucija dokumentov" - 
osrednja pozornost je namenjena funkciji oziro- 
ma namenu kot izvoru dokumentov in ne več 
dokumentu samemu po sebi.4 Takšen pristop bi 
moral vzpodbuditi direktorje, odgovorne za dob- 
ro upravljanje z dokumenti, da bi začeli izvajati 
ustrezne ukrepe. 

V arhivih je nazoren primer podobne spre- 
membe metoda institucionalne raziskave, ki jo 
uporablja nizozemski projekt PIVOT. Z njo naj 
bi pri raznih službah zbirali dokumente z arhiv- 
sko vrednostjo.5 Da bi omogočili funkcionalno 
ovrednotenje, se projekt ukvarja z vladnimi orga- 
nizacijami ter njihovimi funkcijami in dejav- 
nostmi, ki jih imajo ali so jih imele. S tem pri- 
stopom postaja središče arhivskih dejavnosti in- 
stitucionalni kontekst (temelji na funkciji ozi- 
roma dejavnosti in ne na organizacijski struk- 
turi). 

Prvi zakon o arhivih iz leta 1918 ni vseboval 
definicije dokumenta. Mogoče se to ni zdelo 
potrebno, ker je Manual izšel le nekaj let prej. 
Prvo definicijo vsebuje tako šele zakon o arhivih 
iz leta 1962, ki pravi: "Dokumenti so listine, ki 
naj jih po svoji naravi hrani ustanova ali oseba, 
ki jih je prejela ali ustvarila". 

V novi zakon iz leta 1995 so tej definiciji 
dokumentov dodali le besede "ne glede na ob- 
liko". Razlaga zakona natančno pravi, da nova 
zakonodaja zadeva vse dokumente od njihovega 
nastanka. Tako bi imeli boljši nadzor nad admi- 
nistrativno funkcijo dokumentov in bi preprečili 
uničevanje/nepravilnosti pri dokumentih z arhiv- 
sko vrednostjo.6 

Osnovni namen zakona je odgovornost pri 
hranjenju in nadzoru dokumentov. 

Cc povzamem arhivistično tradicijo na Nizo- 
zemskem, lahko rečem, da je tako z zakonskega 
kot z arhivističnega stališča osredotočena na fon- 
de kot organsko celoto dokumentov. 

Kclclaar. Archival Theory, sir. 3. 

Kclclaar. Archival Theory. Mr. 5. 
Revolution in Records. The llague 1991. 
Namen projekta je priprava velikih količin dokumentov za 
prenos v Nacionalni arhiv. Osnova je novi zakon 0 arhivih i/ 
leta 1995, ki določa predajo dokumentov po 20 letih, namesto 
po 50 letih. 
Memorie van toclichting. Tvvccdc Kamer, vcrgadcrjaar. 1992- 
1993, 22866 nr. 3. str. 10. 
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Definicije posameznega dokumenta še vedno 
nimamo. 

Naš koncept kaže izrazito arhivistično razu- 
mevanje: temelji predvsem na (fizičnih) fondih 
in je obrnjen v preteklost. Takšen koncept mora 
odgovoriti na nekatera vprašanja o kontekstu (t.j. 
odnos do poslovnega procesa ali do funkcije) in 
o obliki ali strukturi (t.j. določena dostopnost). 

3.  Kaj je dokument in  zakaj  potrebujemo 
koncept dokumenta? Poskus analize 

Poslovil se bom od arhivistične tradicije na 
Nizozemskem in načel današnjo temo: koncept 
dokumenta. 

Najprej želim analizirati, kaj dokument je. To 
bom naredil v dveh korakih: 
1. predstavil bom dva glavna vidika, s katerima 

lahko obravnavamo dokumente 
2. predstavil bom značilnosti dokumenta. 

3.1. Dva glavna vidika 

Kot sem že povedal, poznamo dva glavna 
vidika: 
- vidik administracije ali poslovnega procesa, 

kjer dokument nastaja in kjer ga uporabljajo 
za izvrševanje neke funkcije 

- vidik arhivistične funkcije (začne se že pri 
nastajanju dokumenta), ki se ukvarja z vre- 
dnotenjem, hranjenjem in upravljanjem arhiv- 
skih dokumentov za raziskovanje. 
Oba vidika lahko ponazorimo z naslednjima 

slikama. Na prvi vidimo, kje pri vladnih orga- 
nizacijah dokumenti nastajajo, medtem ko oprav- 
ljajo svojo funkcijo. S tega vidika lahko doku- 
mente obravnavamo kot projekcijo svojih poseb- 
nih funkcij. 

organizacija — . \funkcija 
/ \ 
dokument 

informacija 

Slika 1: Dokumenti kot projekcija funkcije 

Organizacija dobi nalogo, da izvaja neko 
funkcijo. V tem procesu ustvarja dokumente, da 
bi podprla poslovni proces, da bi komunicirala 
na znotraj ali navzven in imela dokaz o svojem 
delovanju. Se več, organizacija mora prevzeti 
odgovornost za način, kako je izpolnjevala te 
naloge. 

Dokumente torej ustvarjamo in hranimo z 
dvema pomembnima namenoma, da: 

1. podpirajo in omogočajo poslovni proces 
2. omogočajo odgovornost 

Oba namena določata zahteve, kaj naj bi 
dokument bil. 

Sistem hranjenja dokumentov je pravzaprav 
uresničevanje zahtev, ki poskušajo izvršiti ome- 
njene namene. 

Vendar to ne pomeni, da lahko dokumenti 
obstajajo le v okviru sistema hranjenja doku- 
mentov. Kaj naj hrani sistem, določa orga- 
nizacija (zaradi določenih razlogov). 

Kot sem dejal že včeraj, se moramo zavedati, 
da dokumenti odražajo le del dejavnosti, ki 
potekajo v neki organizaciji. Veliko komuni- 
kacije ostane nczabclcžcnc (na primer telefonski 
pogovori). Realnosti ne moremo ujeti in ohraniti! 

Vidik arhivistične funkcije 

S tega vidika arhivske dokumente prenesemo 
v arhive. Organizacija in funkcija ne obstajata 
več. S tega vidika bo funkcija projekcija 
ohranjenih arhivskih dokumentov. Vidik arhi- 
vistične funkcije je retrospektiven. V primerjavi 
s prvim vidikom je precej različen. 

organizacija   ' 

A 

/ \ 
'  funkcija 

._. — .   .   .   .   .\ 
informacija 

Slika 3: Funkcija kot projekcija dokumentov 

Dokumenti že obstajajo in običajno je bilo že 
narejeno vrednotenje, zato da bi ugotovili ali 
imajo dokumenti arhivsko vrednost. Osnovna 
razlika med obema vidikoma je, da v tem 
kontekstu definicija dokumenta ni potrebna. Tu 
pozornost ni namenjena posameznemu doku- 
mentu, ampak vprašanju, ali ohranjeni arhivski 
dokumenti predstavljajo zadosten dokaz tega, kar 
je narejeno v izvrševanju funkcije. To, kar 
hranijo arhivi, so dokazi o dejavnostih vlade, ne 
le zgolj o dokumentih. 

S tega vidika lahko gledamo na celoto 
ohranjenih arhivskih dokumentov kot na en sam 
dokument. Gre le za drugo raven opazovanja.7 

Arhivi tako lahko gledajo na celoto arhivskih 

S lega .stališča lahko gledamo na bazo podatkov kol na doku- 
ment, ker je doka/, (del dokaza) funkcije neke organizacije. 
Temu slališču nasprotuje pojmovanje projekta Pittsburgh, ki 
vidi ba/o podatkov kol nek informacijski sistem in ne kot 
dokument. 7. njihovega stališča je to pravilno, kajti baza piv 
dalkov ni listen) hranjenja dokumentov, /ato ne prinaša do- 
kazov o odgovornosti. 
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dokumentov kot na "vsebino" z določeno "stru- 
kturo". Struktura je posledica dejavnosti pri hra- 
njenju dokumentov in njihovem upravljanju. Za 
arhiviste je pomemben kontekst, v katerem so 
dokumenti nastali. Kontekst vsebuje funkcijo, 
organizacijo (ali organizacije), ki je zanj odgo- 
vorna, poslovni proces in določila ter postopke s 
katerimi so bile izvedene vladne dejavnosti (pro- 
ces). Del tega konteksta je tudi upravljanje z do- 
kumenti (sistem hranjenja dokumentov), ki je 
določil strukturo celoti dokumentov in s tem za- 
gotovil dostopnost, jih hranil in ohranil kon- 
tekstualne metapodatke. Kontekst omogoča arhi- 
vistom, da dokumente nadzorujejo in jih naredijo 
dostopne javnosti. Kontekst tudi omogoča raz- 
iskovalcem, da interpretirajo arhivske doku- 
mente.1* 

3. 2. Značilnosti dokumenta 

Ogledali smo si okolje dokumenta. Kaj pa 
lahko rečemo o samem dokumentu? Katere so 
njegove značilnosti? 

Po svojem bistvu je dokument zapisana infor- 
macija, ki nastaja ob neki dejavnosti ali ob 
delovnem procesu neke organizacije. Ima štiri 
glavne elemente: je zapisana (fizično), vsebuje 
informacijo (vsebina), določa jo proces, v kate- 
rem je nastala (kontekst) in ima določeno obliko 
ali manifestacijo (struktura). 

Kol sem pokazal že s primerom jabolka: tudi 
s stališča narave je ta opis brezhiben. Ali je torej 
spletna stran (Web-page) dokument? Mislim, da 
ne, ker je Svetovni splet (World Wide Web) 
informacijski sistem. Ni bil narejen, da bi 
zagotovil dokaze o neki dejavnosti ali nekem 
procesu, ampak da bi bila informacija na voljo. 
Kol tak je bolj proces za širjenje informacij. 

Kot član Odbora za elektronske dokumente 
Mednarodnega arhivskega sveta sem sodeloval v 
dolgi razpravi o konceptu dokumcnla. Rezultat 
razprave ni bila definicija, ampak opis doku- 
menta in njegovih značilnosti, ki so skoraj na- 
tanko isle kot štiri značilnosti, o katerih sem 
govoril zgoraj. Razprava se lahko vname le ob 
vprašanju, kaj pojmujemo pod terminom struk- 
tura. Listina, na primer dokument ali kartoteka, 
ima določeno vrsto strukture, na primer črko ali 
zapisnik nekega sestanka. To obliko določa 
vloga ali funkcija, ki jo dokument igra v nekem 
procesu. Različne oblike dokumentov pa določa 
potreba družbe, da jih čim hitreje razvozla.' 

Dokument je torej nekaj fizičnega, nekaj kar 

lahko vidimo. Vendar pa dokument hkrati ni 
fizično omejen, ker ga določa proces ali funkcija, 
v katerem igra svojo vlogo. To je prav zanimiv 
paradoks, saj nam omogoča, da se spoprimemo z 
izzivi obdobja informacijske tehnologije: zdi se, 
da je fizični dokument kot ga poznamo iz časa 
papirja, izginil. Funkcionalni okvir zagotavlja, da 
na koncept dokumenta spremembe v tehnikah 
zapisovanja, ki jih uporabljamo, ne vplivajo. 

Meje dokumenta lahko določajo posamezne 
transakcije ali funkcija organizacije (na primer 
fond) in vse, kar pride vmes kot zadeva (na 
primer kartoteka ali serija). 

Tako imajo Avstralci zelo široko definicijo 
dokumenta, ki pravi, da je dokument "tisto, kar 
ustvarimo in hranimo kot dokaz funkcij, dejav- 
nosti in poslovanja organizacije ali posamez- 
nika". Definiciji so dodali, "če naj dokument 
smatramo za dokaz, mora imeti vsebino, struk- 
turo, kontekst in mora biti del sistema hranjenja 
dokumentov".10 Avstralci poznajo torej koncept 
dokaza, ne pa dokumenta kot takega. Dokument 
jim je le sredstvo, s katerim to dosežemo. Ne 
pozabite, ena od značilnosti je, da morajo biti 
dokumenti del sistema hranjenja dokumentov! 

Kot so povedali v svoji publikaciji, so Av- 
stralci spremenili oziroma prilagodili definicijo, 
ker v elektronskem okolju dokumenti niso več 
fizični predmet! 

Avstralski arhiv potrebuje definicijo doku- 
menta (ali imeti njegov koncept), saj imajo vo- 
dilno vlogo pri načinu upravljanja vseh doku- 
mentov držav Commonwcaltha, ne glede na 
format, in še posebej pri arhivskih dokumentih 
(identificiranje, ohranjanje in dostopnost).1 ' 

Kot sem že dejal, pa skrb arhivistov ni do- 
kument, ampak arhivski dokument, ali še bolje, 
celota dokumentov, ki jim je bila dana arhivska 
vrednost. V to je vključena tudi informacija o 
institucionalnem kontekstu.12 

Najboljši način za pridobivanje ustreznih ar- 
hivskih dokumentov je (očitno) preko konteksta, 
v katerem dokumenti naslajajo, na primer za- 

Cox navaja članek Whalcyja. ki meni, da je "doftopnofl jav- 
nosti bistvo definicije arhivov" (Cox. Mr. 594) 

^ Mogoče je bolje, da govorimo o obliki listine ali dokumenta 
ter da termin struktura namenimo celoti dokumentov. Struk- 
tura OZMCUJe ureditev dokumentov, ki omogoča dostopnost in 
nastane med procesom upravljanja /. dokumenti. Obstajata dve 
različni vrsti strukture: struktura dokumenta (oblika) in struk- 
tura fondov (ureditev) 

111 O'Shca, Managing electronic records. Commonwealth of 
Australia 1995. 

' ' Na Nizozemskem upravljanje dokumentov ni naloga arhivov, 
ampak administracije. Po potrebi pa ji pri tem poma- 
ga/koordinira delo notranje ministrstvo. Vendar arhivi uprav- 
ljanje dokumentov vladnih organizacij nad/orujejo in jim se- 
veda svetujejo 
Richard ••• v uvodniku revije American Archivist (jesen 
1994) sprašuje: "Kaj je arhivski dokumenta in /akaj nas to 
sploh /anima?" Zanimivo vprašanje, kajti /akaj naj bi se kot 
arhivisti sploh ukvarjali s tem? ••• sc osredotoča na okolje, v 
katerem dokument nastaja, kjer. kot trdi. moramo kolikor 
mogoče natančno vedeli, kaj je arhivski dokument. .Šele nato 
bomo lahko ustvarili in razvili ustrezen in pravilen sistem 
hranjenja dokumentov. ••• zaključi, da s tega stališča ni 
uste/nih ali dovolj natančnih definicij. Večina avtorjev 
člankov omenjene i/dajc revije American Archivist poskuša 
bolj natančno definirali, kaj je arhivski dokument. Cox pa 
govori o značilnostih arhivskega dokumenta 
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hleve poslovnega procesa ali odgovornosti. Tako 
misli ludi Richard •••, ko pravi: "po mojem 
mnenju bomo arhivisti vse bolj povdarjali admi- 
nistracijo in pri tem usmerili pozornost na odgo- 
vornost, dokaze in skupen spomin. Zanesli se 
bomo na dokumente, ki so bili ohranjeni zaradi 
teh razlogov (in takšnih dokumentov bo dovolj), 
da bi tako nudili usluge drugim raziskovalcem, 
na primer zgodovinarjem."13 Strinjam se! 

4. Uporabnost starih konceptov v krasnem 
novem svetu 

Ali obstoječi koncepti arhivistike še zmeraj 
držijo in kako jih lahko uporabimo v novem 
okolju moderne informacijske tehnologije? Ali 
če povem drugače, kakšne spremembe povzroča 
nova informacijska tehnologija v arhivislični te- 
oriji? 

Elektronski dokumenti niso več fizični in 
oprijemljivi predmeti, ampak neke vrste navi- 
dezni fenomeni, ki obstajajo le po zaslugi strojne 
in programske opreme. Strukture niso več dolo- 
čene, s podatki lažje delamo in jih lahko pred- 
stavimo na mnogo načinov. 

Elektronski dokument je razpadel na več ele- 
mentov, ki jih lahko sestavimo le z uporabniškim 
programom in jih nato predstavimo na zaslonu. 
Nosilec dokumenta je torej zaslon. Dokument 
fizično obstaja le na zaslonu, in sicer na kate- 
remkoli zaslonu. Dokument postaja navidezen. 
Uporabil sem besedo nosilec, za razlikovanje z 
besedo medij, ki jo običajno uporabljamo v 
povezavi s papirjem. Pri dokumentih, pisanih na 
papir, je medij nujno povezan z. dokumentom, v 
elektronskem okolju pa ne. Tu je zaslon le za- 
časni nosilec in ne del dokumenta. 

Elektronski dokument seveda lahko tiskamo 
na papir ali mikrofilm, vendar le, kadar je do- 
kument enostaven tekstovni dokument, ne pa 
sestavljen dokument. Vendar se moramo tudi v 
tem primeru vprašati, ali je izpis na papir ori- 
ginal ali le kopija. 

Še več, s pomočjo nove tehnologije lahko 
ustvarjamo nove oblike dokumentov. Na primer 
z napredkom večpredstavnosti (angl. multimedia; 
sestavljen dokument): dokument ni več linearen, 
ampak dejansko tridimenzionalen. S podatki z 
lahkoto delamo in jih lahko znova uporabljamo 
za različne namene.14 

Če povzamem, fizične značilnosti (elektron- 
skih) dokumentov so se in se še spreminjajo. Le 

13 

14 

Richard J. •••. uvodnik revije American Archivisi, vol. 57 
(jesen 1994). Mr. 593. opomba 6. 
David lic.inn,in je pred nekaj leti predslavil Iri pomembne 
Ircndc v evoluciji novih oblik dokumentov: spremembo v ob- 
liki komunikacije z asinhrono komunikacijo (na primer elek- 
tronska pošta), nastanek dinamičnih dokumentov zaradi hitro- 
sti, s katero lahko informacije popravimo, in nastanek večpred- 
stavnosti (angl. multimedia). Bcarman, Diplomatics, str. 171- 
172. 

zamislimo si lahko, kaj vse bo še mogoče v 
prihodnosti. 

Zaradi sprememb fizičnih značilnosti doku- 
mentov moramo ohraniti proces, s katerim smo 
dokument sestavili, kakor tudi dele, iz katerih je 
dokument sestavljen (t.j. notranjo strukturo): po- 
datke, program in metapodatke. Prav to je izziv 
obdobja sodobne tehnologije. 

Prihodnost 

V prihodnosti bomo poznali ogromno podat- 
kovnih elementov ali mogoče sestavin infor- 
macij, ki bodo povezani v hiperprostoru. Hipcr- 
proslor ne bo več dvo-, ampak tri- ali celo štiri- 
dimcnzionalcn. V tem ogromnem prostoru omre- 
žij bodo nastajale nove oblike informacij z novi- 
mi omrežnimi strukturami in novimi podobami. 
Te strukture bodo pravzaprav bolj nestruktu- 
riranc kot obstoječa elektronska okolja, vendar 
bodo uporabnikom omogočale, da bodo informa- 
cije iskali bolj "človeško". Bolj bodo usmerjene 
na uporabnika in manj na program. Ne bomo več 
poznali sekventne ali linearne pisave, ampak 
asociativno in pri tem ustvarjali omrežje ali sledi 
krajev, ki smo jih obiskali in informacij, ki smo 
jih uporabili. 

Nastanek omrežnih struktur bo prinesel tudi 
drugo pomembno spremembo. Pomembna ne bo 
več organizacija, ki je odgovorna za določeno 
funkcijo, ampak proces ali funkcija, ki ga bo 
izvajalo več organizacij. Gre za drug vidik. 

Kako bodo vse te spremembe vplivale na 
koncept dokumenta? Ker koncept dokumenta ni 
odvisen od načina tehnološke predstavitve, am- 
pak, kot sem povedal, od namena (ali namenov), 
s kalerim je bil dokument ustvarjen, se sam 
koncept dokumenta ne bo spremenil. Namene, s 
katerimi je bil dokument ustvarjen, pa določa 
družba, v kateri igrajo svojo vlogo, predstavami 
o odgovornosti, družbenem spominu itd. 

To lahko primerjamo s tehnikami, ki jih upo- 
rablja umetnik. V 17. stoletju je umetnik risal, 
danes bo mogoče uporabljal fotografijo ali celo 
navidezno resničnost, da bi ustvaril iluzijo. Ven- 
dar se njegov cilj ali namen ni spremenil: po- 
skuša upodabljati resničnost in pri tem uporablja 
svojo kreativnost in čustva. 

Arhivi svoj odnos že spreminjajo. 
V zadnjem desetletju so se dogodile tri po- 

membne spremembe v razmišljanju (poudarjam, 
v razmišljanju, kajti mislim, da je uresničevanje 
še v povojih) arhivistov, ki pravzaprav potrjujejo 
tradicionalne koncepte in pomagajo arhivom, da 
bodo znali najti svoje mesto v modernih okoljih 
hranjenja listin: 
1. Sprememba iz odzivnega v aktivno razmiš- 

ljanje (večinoma gre le za zavedanje, da bi 
morali uporabiti takšno metodo): arhivske de- 
javnosti niso ali bi ne smele biti le odzivne, 
ampak aktivne; razširile so se na celoten 
življenjski cikel dokumentov, vse do stopnje 
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same zamisli. 
To pomeni, da se je poudarek v dejavnosti 
arhivov premaknil od hranjenja k vredno- 
tenju/selekciji. Pomeni tudi, da arhivi skušajo 
vplivati na ustvarjanje dokumentov (na pri- 
mer na funkcionalne zahteve hranjenja doku- 
mentov). 

2. Sprememba v vzorcu razmišljanja: 
Pred sto leti so bile osnove arhivistične teorije 
večinoma fizični ostanki, ki so jih ustvarila 
podjetja ali vladne organizacije. Danes je 
arhivistična teorija osredotočena na namen, s 
katerim so bili dokumenti ustvarjeni in na 
kontekst, v katerem so bili ustvarjeni. 

3. Sprememba organizacijskega vzorca: 
Obstoječa organizacijska struktura arhivov ni 
več jasna. Funkcijo arhivov kot varuhov in 
nadzornikov arhivskih dokumentov lahko 
uresničimo z novimi strukturami na drugačne 
načine; na primer, če arhivske dokumente 
hrani organizacija in jih arhiv le posredno 
nadzoruje. 
Govorimo pa lahko še o četrti pomembni 

spremembi - sprememba od organizacijske struk- 
ture k funkcionalnemu kontekstu. Pravila nizo- 
zemskega Manuala so temeljila predvsem na 
medsebojni povezavi med organizacijsko struk- 
turo in nekim sistemom hranjenja dokumentov.15 

Moderne tehnologije imajo močan vpliv na 
organizacijske strukture. Funkcije in dejavnosti 
ne omejujejo več organizacijske strukture, ki se z 
veliko hitrostjo spreminjajo v omrežne strukture. 
Sprememba je močna spodbuda za nove metode, 
kot sta institucionalno raziskovanje in funkcio- 
nalno vrednotenje. 

Poslovni proces, ki ga neka organizacija iz- 
vršuje, da bi izpolnila svojo funkcijo, določa 
meje dokumenta. 

Deloma so vsi ti razvojni dosežki nastali za- 
radi elektronskih dokumentov. Razvoj spodbuja 
tudi funkcijo arhivov ali bolje arhivsko funkcijo, 
ki poskuša ohraniti dokumente z. arhivsko vred- 
nostjo (še posebej vladnih organizacij), da bi v 
bodočnosti omogočili zgodovinarjem razisko- 
vanje. 

5. Povzetek 

Zdi sc, da se arhivi spreminjajo zelo hitro. 
Moderna informacijska tehnologija vpliva na 
predmet dejavnosti arhivov - dokument. Stare 
strukture izginjajo, nove nastajajo - potrebujemo 
torej nove metode. Smo v obdobju tranzicije, ki 
ga lahko najbolje označimo s procesom, pri ka- 
terem hierarhične strukture nadomeščajo omrež- 
ne strukture ali vrste omrežij. Pri tem zaporedne 
obdelave, ki prinašajo določene proizvode, za- 
menjujejo procesi, kjer stranka/kupec sama izde- 
la svoj lasten izdelek po svoji meri. Takšne 
spremembe lahko opazimo na vseh ravneh: v 

15 Cook, Archives in the POSt-CuitOdÜÜ World, sir. 5. 

vladnih organizacijah, informacijskih strukturah, 
poslovnih procesih ... 

Tudi arhivi morajo razmisliti o organizacijski 
strukturi svojih dejavnosti, o predmetu, s katerim 
se ukvarjajo - dokumentu, o vlogi, ki jo želijo 
igrati na področju "korporativnega spomina" itd. 
V večno spreminjajočem se svetu moramo iskati 
nove pristope, nove tehnike in nove metode. 

Kaj je sporočilo mojega članka, ki je prav- 
zaprav dokument o procesu prenosa razprave, 
katerega nosilec sem? 

Naj povzamem: 
1. Razlikovati moramo med dvema vidikoma: 

med vidikom poslovnega procesa in ustvarjanja 
dokumentov ter vidikom hranjenja arhivskih 
dokumentov (arhivska funkcija). 

Pri prvem vidiku potrebujemo koncept doku- 
menta, da bi podprli poslovni proces in zago- 
tovili odgovornost; kot lak je del arhivistične 
znanosti. 

Pri drugem vidiku pa arhivi za izvrševanje 
svoje funkcije koncepta dokumenta ne potre- 
bujejo. Saj dokumentov ne ustvarjamo zaradi 
arhivov. 

Arhivisti se osredotočajo na dokaz o delo- 
vanju vladnih organizacij, da bi v prihodnosti 
omogočili raziskovanje. Ukvarjajo se z arhiv- 
skimi dokumenti. Da bi arhivom zagotovili za- 
dostne dokaze za zgodovino poslovanja vladnih 
služb v določenem obdobju, je najbolje, da 
podpiramo funkcionalne zahteve dokumentov ali 
vsaj hranjenje dokumentov, kakršne potrebuje 
poslovni proces ali odgovornost. 

Pravzaprav moramo razlikovati dva glavna 
vidika: poslovni proces (z ustvarjanjem doku- 
mentov in sistemom hranjenja dokumentov) in 
hranjenje arhivskih dokumenotv. 

2. Moderna tehnologija na obstoječe arhi- 
vistične koncepte, kot so koncept dokumenta, 
kontekst itd., pravzaprav ne vpliva. 

Arhivistična teorija se posveča kontekstu do- 
kumentov, okolju, v katerem jih ustvarjamo, kajti 
lc-to ne obstaja več, če tudi organizacij ni več. 
To lahko podpremo z mislijo, da meje 
dokumenta določa funkcija, ki jo dokument ima, 
ali jo je imel v okviru poslovnega procesa. 

Arhivi ne smejo hraniti le arhivskih doku- 
mentov, ampak tudi metapodatke, ki so nastali 
ob upravljanju z dokumenti (skupaj s sistemom 
hranjenja dokumentov in funkcijo). Nizozemska 
arhivistična se osredotoča na povezavo med do- 
kumenti in kontekstom, v katerem so bili lc-ti 
ustvarjeni, in na celoto arhivskih dokumentov. 

Najpomembnejši cilj (arhivske funkcije) je 
ohraniti in skrbeti za skupni spomin družbe v 
kateri živimo. To je osnova naše identitete. S 
tega stališča so stari arhivistični koncepti še 
zmeraj veljavni in živi. 

Če se vrnem k vprašanju, ki sem ga postavil 
na začetku članka: ali bi jabolko lahko bilo 
dokument? 

Če ponovno pogledamo značilnosti dokumen- 
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ta, kot smo jih določili, lahko odgovorimo: da, s 
stališča narave je to mogoče. 

Vendar ima jabolko tudi drugo vrednost: lah- 
ko ga pojemo! 

Prevedla: Katarina Kobilica 
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ZUSAMMENFASSUNG 

VERLOREN     IM     CYBERSPACE:     WO    IST    DAS 
DOKUMENT? 
ALTE     STRUKTUREN     VERSCHWINDEN,     NEUE 
KOMMEN   AUF.  ARCHIVKONZEPTE  ABER   LEBEN 
WEITER 

Archive verändern sich sehr schnell. Die moderne 
Informationstcchnologic übt Einfluß aus auf das Dokument, 
das Objekt der Bemühungen der Archive, die bestehenden 
Archivkonzepte bleiben jedoch davon unberührt. 

Nach den Worten des Autors muß man zwischen zwei 
Aspekten unterscheiden: zwischen dem Geschäftsprozeß 
(mit der Schaffung von Dokumenten und dem System zu 
deren Aufbewahrung) und der Aulbewahrung von Archiv- 
dokumenten. Bei dem ersten Aspekt braucht man das 
Konzept des Dokuments, um den Geschäftsprozeß zu 
fördern und die Verantwortung sicherzustellen; als solcher 
ist er Bestandteil der Archivistik. Bei dem zweiten Aspekt 
brauchen die Archive das Konzept des Dokuments für die 
Ausübung ihrer Funktion nicht. 

Archivistcn setzen sich mit Archivdokumenten aus- 
einander. Um den Archiven ausreichende Belege für die 
Geschichte der Geschäftsführung von Regierungsstellen in 
einem bestimmten Zeitabschnitt sicherzustellen, ist es 
zweckmäßig, sich für die funktionalen Forderungen von 
Dokumenten einzusetzen oder wenigstens für die 
Aufbewahrung von Dokumenten, welche für die Geschäfts- 
führung oder Verantwortung benötigt werden. 

Die Archivthcoric widmet sich dem Kontext der 
Dokumente. Archive sollen nicht nur Archivdokumente 
verwahren, sondern auch die Metadaten, die bei der 
Verwaltung der Dokumente (zusammen mit dem System der 
Aufbewahrung von Dokumenten und mit der Funktion) 
entstanden sind. Die niederländische Archivtradition stellt 
die Verbindung zwischen Dokumenten und Entstchungs- 
kontext sowie die Ganzheit der Archivdokumente in den 
Vordergrund. 

Das vordergründigste Ziel der archivischen Funktion 
besteht in der Erhaltung der gemeinsamen Erinnerung der 
Gesellschaft, in der wir leben. Das bildet die Grundlage für 
unsere Identität. Von diesem Standpunkt sind die 
Archivkonzepte noch immer gültig und lebendig. 
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SUMMARY 

LOST IN CYBERSPACE: WHERE IS THE RECORD? 
OLD STRUCTURES DIE. NEW ONES ARE BORN. BUT 
ARCHIVAL CONCEPTS ARE STILL ALIVE 

The world of archives is changing very fast. Modern in- 
formation technology has its impact on the object of archi- 
val activities - the record, however, it docs not affect exist- 
ing archival concepts. 

As the author stresses, wc need to distinguish two per- 
spectives: the business process with the creation of records 
and with the record keeping system, and the preservation of 
archival records. In the first perspective a concept of a re- 
cord is needed to support the business process and ensure 
accountability, as such it is part of archival science. In the 
second perspective archives however do not need such a 
concept tO accomplish their function. 

The archivists arc dealing with archival records. To en- 
sure that the archives will get adequate evidence for the 
history of governmental acting in a certain period (he best 
strategy will be to support functional requirements for re- 
cords or at least for record keeping as required by the busi- 
ness process and accountability. 

The focus of archival theory is on the context of records. 
What archives need to preserve arc not only archival re- 
cords, but also the metadata which arc created by records 
management (including the record keeping system and 
function). In general Dutch archival tradition is mainly 
archivistic, focusing more on the interrelation between 
records and the context in which they were created and 
looking at the whole of archival records. 

The ultimate goal of the archival function is to preserve 
and maintain a common memory of the society wc arc liv- 
ing in as a basis of our identity. In this context old archival 
concepts arc still valid and alive. 

Hotel Palace in plaža v Portorožu 
razglednica, odposlana 1961; fotografo. Gricsbach 

zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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Mehanske poškodbe zaradi razlepljanja spnjctc želatinske plasti 
na eni od slik fotografskega albuma, 1910-1915 

Konscrvatorsko-rcstavratorski poseg je fotografiji vrnil dobcršcn del nekdanje podobe 
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Iz prakse za prakso 

Razstava dijaški dom moj drugi dom in obdelava ankete 
TJAŠA MRGOLE-JUKIČ 

Razstavo je pripravil: 

ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, avtorja: Tjaša 
Mrgole Jukič in Brane Oblak, v sodelovanju s 
POKRAJINSKIM MUZEJEM PTUJ (PMP), ki 
je prispeval tehnično opremo, in ekipo, ter raz- 
stavni prostor in DIJAŠKIM DOMOM PTUJ, ki 
je nastopal kot naročnik in plačnik razstave, ter 
sodelavec. 

Razstava je bila v odprta v času od 19. 
oktobra do 19. novembra 1995 v razstavnih pro- 
storih ptujskega gradu. 

1. POTEK DELA IN PRIPRAV 

V oktobru 1994 smo v Zgodovinskem arhivu 
Ptuj prevzeli gradivo Dijaškega doma Ptuj 
(1946-1994, 24 škatel; (v nadaljevanju šk.). 

Decembra 1994 je v Zgodovinski arhiv pri- 
spela uradna prošnja, da bi ob praznovanju 95. 
letnice obstoja Dijaškega doma Ptuj pripravili 
razstavo. Organizirala sem sestanek ravnateljice 
Dijaškega doma (Danice Starki), direktorja Po- 
krajinskega muzeja Ptuj (Borisa Miočinoviča), 
direktorja Zgodovinskega arhiva Ptuj (Ivana 
Lovrcnčiča), kjer smo se dogovorili o datumu, 
prostorih in opremi, ter tehnični ekipi delavcev. 
Zgodovinski arhiv je prevzel celotno organi- 
zacijo projekta. 

Ž kolegom Branetom Oblakom sva se dogo- 
vorila, da si delo obdelave zgodovine Dijaškega 
doma razdeliva tako, da je prvi prevzel čas od 
leta 1941 do 1994, drugi pa od leta 1900-1941. 

V začetku leta 1995 sva začela pregledovati 
gradivo. Ker je bil fond Dijaškega doma pred 
letom 1945 uničen, sem podatke morala poiskali 
v gradivu drugih fondov (Mestna kronika, Mest- 
na občina Ptuj, Varia in Muzejsko društvo. Prav 
tam sem našla zapisnike sej kuratorijev dijaškega 
doma (1922-1937) in jih inventarno uredila.) 

Aprila 1995 sem obiskala Slovenski šolski 
muzej v Ljubljani, Arhiv Republike Slovenije 
(fototeko in filmski arhiv), obiskala gospo Ko- 
mac, ženo dolgoletnega upravitelja ptujskega 
dijaškega doma in jo intevjuvala. Ga. Komac mi 
je posodila svoje privatno gradivo in fotografije, 
ki smo jih v arhivu fotokopirali, prefotografirali, 
evidentirali, originale pa vrnili. 

Kolega   Oblak je  pregledal,  preštudiral   in 

izbral gradivo iz že obstoječega fonda Dijaški 
dom (24 šk.) ter uredil in izbral gradivo novo- 
prevzetega fonda (25 šk.). 

Ob študiju obstoječe literature in gradiva sem 
se odločila in v Dijaškem domu Ptuj preživela 
dva dni, da bi začutila utrip dela in življenja 
danes. To mi je pomagalo pri snovanju scenarija 
razstave. 

Preko poletja je nastal muzeološki scenarij 
razstave. Zrisala sem pohodno traso in načrt po- 
stavitve opreme. Z soavtorjcm Oblakom sva se 
odločila, da bova nastopala z arhivskim gradi- 
vom do ene tretjine, ostalo bo ambicntalni del. 

Z soavtorjcm sva napisala tekste za publi- 
kacijo, ki je spremljala razstavo. V njej sva 
prikazala razvoj Dijaškega doma v Ptuju skozi 
obdobje 95 let. 

Podjetje Altius je prevzelo oblikovanje pla- 
katov, vabil in publikacije ter tisk. 

Odbrano gradivo za razstavo smo pričeli 
pripravljati (povečave, kasiranje...) za razstavo. 

Kar nekaj časa smo iskali primerno osebo, ki 
bi slavnostno otvorila razstavo. Želeli smo, da bi 
to bil(a) bivši(a) dijak(inja) dijaškega doma, 
hkrati pa seveda znana, za publiko atraktivna 
oseba. Našli smo jo. To je igralec Zlatko Šug- 
man, ki je mimogrede povedano, svojo vlogo 
tudi odlično opravil. 

Še zadnje priprave iskanja oblek (Slovensko 
narodno gledališče Maribor), muzealij, pa tudi 
sodobnih predmetov. 

Kol je žal povsod že pravilo, smo tudi mi 
imeli na voljo malo (3 dni) časa za postavitev 
razstave. Razstavni prostor meri 3(X) m2. Zaradi 
natančno pripravljenih načrtov je delo steklo 
brez težav. 

Slavnostna otvoritev je bila 19. oktobra 1995 
v prostorih ptujskega gradu (Palacij). Običajen 
protokol je poživil že omenjeni nastop Z. Šug- 
mana, ki je otvoritveni slovesnosti prav zaradi 
tega dal poseben pacat. 

Na otvoritvi je bilo okoli 300 ljudi. Vabljeni 
so bili poleg strokovnih in političnih krogov tudi 
vsi direktorji dijaških domov Slovenije (42). 

O tem, kaj smo počeli in pripravili v ZAP, 
sem ob Ijubilcju (19. septembra) in ob otvoritvi 
razstave poročala v regionalnem časopisu Ptujski 
tednik in po radiu Ptuj. 
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2.  VSEBINA   RAZSTAVE  (MUZEOLOŠKJ 
SCENARIJ) 

l.dcl 

Razstava se začne z arhivskim delom, ki pri- 
kaže zgodovino Študentskega dijaškega doma, 
nato pa še zgodovino Dekliškega dijaškega doma 
v Ptuju od ustanovitve do začetka druge svetovne 
vojne. (Razmejitev je morda za zgodovinarje ne- 
navadna, ker sega do začetka vojne in ne do kon- 
ca, kakor smo navajeni. Razmejitev ni slučajna, 
povezana je Z vsebino, ker so Dijaški dom tik 
pred vojno "dejansko" ž.c ukinili, Nemci pa so ga 
med vojno ponovno obudili). Pri izbiri arhivske- 
ga gradiva sem posebej skrbno izbirala čimveč 
(za obiskovalec zanimivega) slikovnega gradiva. 

Kronološkemu zgodovinskemu spoznanju 
življenja in dela sledi ambicntalni del. 

Razstava nas povabi na "sprehod" skozi Di- 
jaški dom - tisti, ki so ga imeli dijaki v začetku 
stoletja: 

Kot prvi prostor se nam predstavi JEDIL- 
NICA z belimi prti in lepim pogrnjkom, jušniki, 
krožniki .... jedilnica nam ponuja tudi pogled 
skozi "okno" v KUHINJO. Pot nadaljujemo po 
dolgočasenem HODNIKU do UČILNICE v ka- 
teri poleg klopi, stolov, starega atlasa ... pred- 
stavimo tudi strogega prefekta (lutka). Iz. resnega 
učenja nas pot vodi v prostore za prostočasne 
aktivnosti. V GLASBENI DVORANI lutka igra 
na violino (spremlja jo glasba), v MEČEVAL- 
NICI se gojenca (lutki) urita v mečevanju. V 
ozadju vidimo inštruktorja, ki opazuje igro. Prvi 
del razstave zaokrožuje SPALNA DVORANA, 
ki si zasluži natanko tO ime, saj je bila v resnici 
dvorana. Na steni smo projicirali staro spalnico 
(globinski efekt), prostor pa je bil, kot se za 
spalnico spodobi, v temi (vizualizacija svctlo- 
temno). Cilj in namen prikaza tega ambienta je 
bil obiskovalca navdahniti z občutki neosebne, 
vojaško kasarniško hladne spalnice. 

2. del razstave 

Začenja se Z zgodovinsko-arhivskim prika- 
zom zgodovine od začetka druge svetovne vojne 
dalje. Med panoji se nahaja vitrina, ki prikazuje 
pogrinjek iz let 1945/46. Pogled se nam ustavi na 
nepogrnjeni mizi s kovinskimi krožniki, alumini- 
jastim priborom... Za še boljšo predstavo je po- 
nujen jedilnik tistega časa. Primerjava z jedilnico 
iz časa začetka stoletja je več kot očitna. 

S črno-belimi fotografijami se približamo 
sedanjosti, ki se odraža tudi s pojavom barvnih 
fotografij. Ko spoznamo delo in navade doma, se 
nam ponudi še poslednja fotografija vseh dijakov 
in kolektiva in že nas razstava povabi na ogled 
Dijaškega doma Ptuj danes in tukaj. 

Spet se sprehajamo po dijaškem domu. V 
JEDILNICI so ponovno lepi pogrinjki vesele 
rdcčc-bclc barve, ki pomenijo veselje, radost. 

mladost... Jedilnik 19. oktobra 1995 nas seznani 
S tem, kasno hrano uživajo dijaki danes. 
HODNIK dijaškega doma ni dolgočasen, ampak 
prepoln prikaz, dela, življenja in aktivnosti v 
domu. Ta del so pripravili in razstavili dijaki in 
vzgojitelji popolnoma sami (brez vpliva obliko- 
valcev, avtorjev...) Na ta način smo želeli doseči 
pristnost in dati lastni prizvok tistih, o katerih 
razstava govori. Sledi ogled MOŠKE SOBE, ki 
je tudi "primerno" nepospravljena. Razstava ne 
sme prikazovati le želenega, pač pa resnično 
stanje. Plakate na stenah sob so izbrali dijaki 
sami. Gotovo je jasno, da so fantovsko sobo kra- 
sile dolgonoge ženske in hitri avtomobili. Da bi 
razstavo še bolj popestrili in približali obisko- 
valcem (zlasti dijakom dijaških domov), smo v 
moško sobo za posteljo skrili pivovsko stekle- 
nico, zavedajoč se dejastva, da je alkohol v domu 
strogo prepovedan. (Ko sem dijake opozorila na 
skrito steklenico, so pokazali posebno motivira- 
nost in vnemo, da jo najdejo.) ŽENSKA SOBA 
je polna stekleničk, dišav, rož in plišastih živa- 
lic... Na plakatih lepi mladi igralci ali pa muce, 
kužki... Najde pa se tudi napis Igor je moj!, ki 
izraža zaljubljenost mladih deklet. Sobe dijakov 
so torej prepolne osebnostih, ki v njih živijo in se 
temeljito ločijo od spalnic, ki so bile na voljo v 
dijaških domovih iz začetka stoletja. Seveda ima 
sodoben dijaški dom tudi učilnico, toda to danes 
ni dovolj, zato nas razstava raje popelje v drug 
delovni prostor, to je RAČUNALNIŠKI KABI- 
NET. 

Glasbene dvorane danes nimajo, zato pa so 
aktivni pri dramskem krožku in prikazali smo 
sceno iz igre, ki sojo predstavili v sezoni 1994: 
Ta veseli dan ali Matiček se ženi. 

Skozi obravnavano obdobje je mečevanje 
nadomestilo cel kup drugih športnih aktivnosti. 
Na razstavi smo prikazali KABINET ZA FIT- 
NEES. Sledi TV SOBA, kjer se tudi v resnici vrti 
film, posnet nalašč za to priložnost, in prikazuje 
življenje in delo ptujskega dijaškega doma. 

Krog pohodne trase se zaključi in vstopimo v 
prvoten hodnik, kjer se obiskovalec lajiko pod- 
piše v knjigo vtisov (ki jo hranimo v ZAPu), ali 
pa napiše svoje mnenje. 

RAZSTAVO SO OMOGOČILI: 
Zgodovinski arhiv Ptuj 
Dijaški dom Ptuj 
Pokrajinski muzej Ptuj 
Arhiv republike Slovenije 
Slovenski šolski muzej Ljubljana 
Pokrajinski muzej Maribor 
Franci Golob 
Slava Komac 
Srednješolski center- AV studio 
Zveza kulturnih organizacij Ptuj 
Slovensko narodno gledališče Maribor 
Glasbena šola Ptuj 
Geodetska uprava Ptuj 
Glavni sponzorje bila Mestna občina Ptuj. 
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KOLOFON: 
vodja projekta: Tjaša Mrgole Jukič 
avtorja ra/stave: Tjaša Mrgole Jukič, Brane Oblak 
muzeološki scenarij razstave: Tjaša Mrgole Jukič 
postavitev razstave: Tjaša Mrgole Jukič, Brane 
Oblak 
oblikovanje razstave: Altius 
sodelavci: A. Čatcr, N. Jurkovič, O. Horvat, R. 
Kodrič,. D. Lindcntal, F. Pišck, N. Raši 
povečave fotografij: Atelje Langcrholc 
film: Miso Potočnik 
besedilo: Tjaša Mrgole Jukič, Brane Oblak 
lektor: Jože Šmigoc 
prevodi: Nada Jurkovič 
zvok: Davorin Jukič 

MARKETING 

Priznati moram, da smo na tem področju naj- 
manj izkušeni in da področje marketinga preveč 
zanemarjamo. Tokrat je zanj poskrbel Pokrajin- 
ski muzej Ptuj, ki ima zalo posebej namenjeno 
službo. 

Po vseh domovih .Slovenije so poslali dopise 
o razstavi, hkrati pa ponudili ogled gradu in me- 
sta z vodstvom in kosilo v Dijaškem domu Ptuj. 

Resnici na ljubo pa je bilo (zaradi naše ča- 
sovne zamude) storjenega premalo. 

OBISK RAZSTAVE 

Ker so bili na otvoritvi razstve tudi pred- 
stavniki iz ministrstva, so na seji direktorjev 
dijaških domov javno priporočili ogled razstave. 
Razstavo so organizirano obiskali predstavniki 
dijakov in vzgojiteljev dijaških domov iz. Mari- 
bora, Novega mesta, Celja, Kopra, Portoroža, 
Izole, Postojne, in dva avtobusa strokovnih de- 
lavcev dijaških domov iz Ljubljane. 

Razstavo, ki je bila na ogled mesec dni, si je 
ogledalo 5244 obiskovalcev, od tega 2089 otrok 
(sem so všteti dijaki in študentje) in 3155 od- 
raslih oseb. 

Z vodstvom si je razstavo oglcdlo 3798, brez 
pa 1446 oseb. 

Iz kategorije otrok je bilo največ dijakov i/, 
srednje šole (1211), 789 osnovnošolskih otrok, to 
je 571 iz višje stopnje in 218 od 1.-4. razreda; 75 
je bilo študentov, najmanj pa seveda predšolskih 
otrok (5). 

Če pogledamo strukturo obiskovalcev po na- 
rodnosti, je bilo največ Slovencev, med tujci pa 
so prevladovali Nemci (113), nato Avstrijci (88), 
Italijani (53), sledijo Angleži, Hrvatje... (Podatki 

so na voljo v Pokrajinskem muzeju Ptuj, ki vsak 
mesec opravlja analize obiska stalnih zbirk, raz- 
stav in drugih aktivnosti na grajskem kompleksu. 
Zahvaljujem se jim za podatke.) 

V knjigi vtisov, ki jo hranimo v Zgodo- 
vinskem arhivu Ptuj, smo prešteli 725 podpisov. 

ANALIZA OBISKA RAZSTAVE 

1. Z obiskom razstave smo lahko zadovoljni. 
2. Razmerje šoloobvezni in odrasli je 66:34% 

(podatek bom analizirala kasneje) 
3. Uspeli smo privabiti ciljno publiko in smo 

z rezultati lahko zadovoljni. Čeprav so razstavo 
obiskali predstavniki iz 9 dijaških domov (od 42) 
pa menimo, da bi bil obisk te publike lahko še 
intenzivnejši. 

ANALIZA ANKETE 

L ANALIZA SPLOŠNIH PODATKOV O 
ANKETIRANCIH 

SPOL, STAROST, IZOBRAZBA, POGOSTOST 
OBISKA 

Anketo o razstavi je izpolnilo 119 naključno 
izbranih oseb, med katerimi je bilo največ 
obiskovalcev iz dijaških domov, ker je bila to 
ciljna publika, ker je bila razstava namenjena 
njim in ker smo prepričani, da ti najbolj poznajo 
tematiko. Med anketiranimi je bilo 72 žensk in 
47 moških (razmerje 60:40%). 

Cc sodimo obisk razstave po naključno izbra- 
nih anketirancih, lahko trdimo, da sta bili najbolj 
zastopani kategoriji dijaki (šoloobvezni) in od- 
rasli v starosti 30-50 let (gl. graf I ). 

K splošnim podatkom o anketirancu (spol, 
starost, izobrazba) smo dodali tudi vprašanje o 
tem, kako pogosto anketirance obiskuje razstave. 
Na voljo so bili odgovori: 

- razstave obiskujem le s šolo 
- razstav ne obiskujem 
- redko 
- občasno 
- pogosto 
Iz rezultatov lahko pričakovano ugotovimo, 

da dijaki obiskujejo razstave občasno oziroma v 
glavnem le s šolo. Kar ena tretjina jih je zapisala, 
da na razstave ne hodi; pri tem moramo vedeti, 
da so anketo izpolnjevali dijaki (ciljna grupa), ki 
so prišli s posebnim namenom (kot predstavniki). 
Seveda pa je najmanj takih dijakov, ki na raz- 
stave hodijo iz lastnega interesa. 
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GRAF 1: STAROSTNA STRUKTURA OBISKOVALCEV RAZSTAV 
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Odrasli so se v veliki večini opredelili, da razstave obiskujejo OBČASNO, ostali pa so se v enaki 
meri razvrstili v kategorijo pogosto in redko (gl. graf 2). 

GRAF 2: PRIMERJAVA POGOSTOSTI OBISKA RAZSTAV IN IZOBRAZBA. 
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Zanimva je primerjava kategorije izobrazbe in 
obiska razstav. Ponudijo SC nam grafi, ki naka- 
zujejo na linearen odnos teh dveh kategorij, da 
torej intenzivnost obiska (ne glede na ciljno 
publiko) raste z višino izobrazbe. 

SKLEPI IZ UVODNEGA DELA ANKETE 

L Po starostni strukturi obiska razstav se 
bistveno (po podatkih obiska razstave Dijaški 
dom, moj drugi dom) ne ločimo od rezultatov 
analiz v razvitem svetu. 

2. Razmerje dijaki - odrasli (66:34%) je nor- 
malno, če ga primerjamo z raziskavami oprav- 
ljenimi v slovenskem prostoru (sicer za muzejske 
razstave in stalne zbirke). Na njih je 60-70% 
šoloobvezne mladine. Večletne raziskave v Po- 
krajinskem muzeju Ptuj kažejo, da obiskuje 
razstave okoli 60% šoloobvezne mladine. (Po- 
datke mi je posredoval direktor muzeja B. 
Miočinovič, za kar se mu zahvaljujem.) Ti 
podatki se pokrivajo tudi z rezultati naše ankete. 

3. Če so raziskovalci v Nemčiji in ZDA ugo- 
tovili, da ima kar 85% obiskovalcev visoko ali 

višjo izobrazbo (podatke glej T. Šola, Prema 
totalnom muzeju, str. 153), potem se tudi z rezul- 
tati naše ankete lahko pridružimo trditvi, da 
obisk razstav linearno rasle z izobrazbo. 

2. ANALIZA PODATKOV O RAZSTAVI 

Na vprašanji ALI VAM JE RAZSTAVA 
UGAJALA? in ALI SE VAM ZDI KORISTNA? 
smo dobili pozitivne odgovore, ki dajo slutiti 
skoraj idealno razstavo. Napaka pa je v slabo 
izbranem vprašanju, ki ne dopušča večje palete 
nians odgovorov. Iz odgovorov vemo, da je bila 
razstava dobra toda, ali je bila odlična, zelo 
dobra, dobra, še kar v redu? 

Enako lahko trdimo o vrašanju in odgovorih o 
koristnosti razstave. Gotovo je vsaka razstava 
koristna, toda potrebno je izmeriti oceno korist- 
nosti, ki jo obiskovalci pripisujejo razstavi. (Se- 
veda pa je nekaj drugega ocena strokovnjakov, 
kritikov. Zanimivo je dejstvo, da se nam lahko 
pripeti tudi, da kritiki ocenijo razstavo zelo sla- 
bo, publika pa odlično, ali obratno!) 

Pa si oglejmo dobljene rezultate: 
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Od dijakov, ki sodijo v ciljno publiko, se jih 
je 92% odločilo, da je razstava dobra, 8% pa ne 
oz. ne vedo; 85% dijakov ocenjuje, da jc ta 
razstava koristna. 

Menim, da smo kljub slabo zastavljenemu 
vprašanju z dobljenimi odgovori vendar dobili 
nek odziv na vtise, mnenja in oceno obisko- 
valcev o razstavi. 

Vprašanje ZAKAJ SE VAM ZDI RAZ- 
STAVA KORISTNA? nam ponudi paleto odgo- 
vorov. Največ anketirancev se jc odločilo, da jc 
razstava zanimiva, poučna in da so spoznali 
nekaj novega (gl. graf 3). 

GRAF 3: ZAKAJ SE VAM ZDI RAZSTAVA 
KORISTNA? 
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Učilnica Dijaškega doma 
Zgodovinski arhiv Ptuj, Varia, leto 1919. šk. 9, ovoj 143 

Če pa izzvzamemo samo dijake, so se ti odločili za naslednje kategorije: 
- razstava jc zanimiva: 54 odgovorov 
- spoznal sem nekaj novega: 41 odgovorov 
- razstava jc poučna: 38 odgovorov 
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GRAF 4: OPIŠITE, KAJ VAM JE BILO NA RAZSTAVI POSEBEJ VŠEČ. 
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Na vprašanje, ki gaje bilo potrebno vpisali po 
želji (torej niso bili ponujeni odgovori), sem 
dobljene odgovore lahko združila v naslednje 
kategorije: 

1. Stari del, prikaz zgodovine, to je odgovor, 

ki je prinesel največ točk. Obiskovalce torej 
zanima zgodovina, posebej pa takrat, kadar je 
prikazana na mikaven način. Ta odgovor je 
zasedel najvišje mesto pri obeh spolih in ne 
glede na starost obiskovalcev. 
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2. Na obiskovalce je naredila velik vtis pri- 
merjava starega in novega (arhivskega in 
ambientalnega) dela, ki prikazuje način dela in 
življenja v domu. (.Sploh pa so v ospredju tega 
mišljenja predstavnice ženskega spola, če lahko 
ta odgovor tudi opredelimo po spolu.) 

Ta primerjava je naredila še večji vtis kot bi 
ga sicer, če ne bi prikazali primerjave starih in 
novih ambicntov. Zaradi obeh, je primerjava 
izredno nazorna in očitna, obiskovalce jo opazi 
in nujno tudi reagira. 

(Prav s tem mi je bilo jasno, da je muzeološki 
scenarij dobro zrežiran.) 

3. Vodstvo avtorice razstave 
Ta odgovor nam nazorno pove, kako izred- 

nega pomena je odlično vodstvo razstave, za 
katero je res pomembno dobro poznavanje tema- 
tike in odnos, ki ga ima avtor ali vodič do ob- 
ravnavane tematike. 

4. Pestrost, dinamičnost, preglednost, po- 
stavitev razstave 

Če so 4. mesto zavzele te vrednote je mogoče 
razmišljati tudi v tej smeri, da so obiskovalci na- 
vajeni gledati razstave, ki nimajo in ne vklju- 
čujejo dinamike, preglednosti, perstrosti ... saj bi 
se sicer to obiskovalcem ne zdele posebne vred- 
note, pač pa nekaj razumljivega in jih ne bi 
posebej poudarjali. Avtorji razstav moramo zato 
skrbno načrtovati in razmišljati 0 omenjenih 
komponentah, ki so za vsako razstavo bistvenega 
pomena. 

Ostali odgovori so bili še: TV film, ambi- 
entaci del, Dijaški dom danes, stare fotografije, 
staro arhivsko gradivo... 

Veliko odgovorov je bilo (glej graf): všeč mi 
je bilo vse. Ta odgovor lahko pove veliko, za 
raziskavo pa ni preveč primeren, ker ni spici- 
ficiran. 

Na vprašanje KAJ VAS JE NA RAZSTAVI 
POSEBEJ MOTILO?, smo prejeli največ odgo- 
vorov, da nič. 

To je odgovor, ki si ga analitiki anket ne 
želimo.Redki odgovori, ki so jih napisali zvečine 
dijaki, pa so: 

- preveč dokumentov (ki smo jih prav zato 
skrčili na 1/3 razstave) 

- vse je preveč lepo (Premalo smo upoštevali 
tudi dejstvo prikazati na razstavi vse lepo in 
idealno, idealov pa ni. To naj bo predvsem v 
razmislek naslednjim muzcološkim scenarijem 
razstav.) 

- premalo informacij... 
- zeblo nas je 
Zadnje vprašanje ČE BI MORAL DANES V 

DIJAŠKI DOM: 
a- bi se ga veselil 
b- bi se ga bal 
c- ne vem 

Na prvi pogled ne izgleda povezan z razstavo. 
Če pa vemo, da je bil namen in cilj razstave tudi 
seznanitev dela in življenja Dijaškega doma 
danes in njegova popularizacija (in to ne le v 
Ptuju, ampak po vsej Sloveniji), hkrati pa želja 
uničiti še živeč stereotip o neprijaznih (vojaško 
urejenih, nesvobodnih...) dijaških domovih, je 
vprašanje še kako umestno, saj nam odgovori 
povedo, ali je razstava dosegla (ali vsaj poma- 
gala doseči) cilj. (Razstava ni sama sebi namen, 
zato ne more biti le nekaj na ogled; pač pa mora 
imeti vsebino, cilj in sporočilo. Le tako za- 
stavljena razstava opraviči čas, trud in denar, ki 
je vanjo vložen.) 

Seveda so najzanimivejši odgovori dijakov: 
52% jih meni, da bi se življenja v dijaškem 

domu veselila 
36% se ne more odločiti (ne ve); kar pomeni, 

da sicer niso posebej navdušeni, da pa hkrati tudi 
niso nasprotni 

3% je takih, ki bi se bali, kar pomeni, da so 
usmerjeni proti življenju v dijaškem domu 

Ta podatek je zanimiv tudi za vzgojitelje in 
ravnatelje dijaških domov. Čeprav je na prvi 
pogled rezultat zadovoljil (odvisen je seveda tudi 
od kriterijev), pa je potrebno na tem mestu 
pripomniti, da so razstavo obiskali tisti dijaki, ki 
jih je ta tematika bolj pritegnila, in zato ne 
smemo jemati tega reprezentativnega vzorca 
anketirancev za dokončen podatek ali sodbo o 
tem, kako zadovoljni so (bi bili) dijaki v di- 
jaškem domu. 

SKLEP 

Rezultati ankete in obisk nam dajeta slutiti, da 
je razstava uspela tako v ciljanju publike, kakor 
tudi v razumevanju tega, kar je avtor želel pove- 
dati, sporočiti. Anketa je pomemben pripomoček 
in regulator dela, saj je ena najpomebnejših 
povratnih informacij avtorjevega dela in edini 
način komuniciranja z obiskovalci. Če se avtorji 
ne bomo odzivali na želje in potrebe obisko- 
valcev, so naše razstave, z njimi pa tudi sporočila 
javnosti, obsojena na larpurlartizcm. 

Kot arhivskemu delavcu mi anketa kaže tudi 
pomemben podatek, da je bila odločitev obeh 
avtorjev (arhivistov) o tem, da predstaviva le 1/3 
arhivskega gradiva pravilna. Tudi ta odločitev 
potrjuje gibanje vsebin razstav sodobnega sveta, 
ko avtorji ne načrtujejo več strogo arhivskih, 
etnoloških... razstav, pač pa poizkušajo pritegniti 
čimveč vsebin, da je razstava čimbolj pestra, 
raznovrstsna, dinamična, s tem pa tudi obisko- 
valcem vsebinsko razumljiva in bogata. 
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Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije 
in njegovo delo 
LOJZ TRŠAN 

Ob lanskem svetovnem praznovanju sto- 
letnice filma tudi v Sloveniji vse bolj dozoreva 
spoznanje o pomenu zbiranja in varovanja filma 
kot pomembnega dela slovenske in svetovne kul- 
turne dediščine. Ob tem sta tudi UNESCO in 
FIAF, mednarodna federacija filmskih arhivov, 
pozvala vse države, da poskrbijo za čimboljšo 
hrambo svojih filmov kot filmske kulturne de- 
diščine. V Sloveniji so Nacionalna komisija 
UNESCO, Slovenski gledališki in filmski muzej 
oziroma Slovenska kinoteka 1er Arhiv Republike 
Slovenije oziroma Slovenski filmski arhiv s so- 
delovanjem Ministrstva za kulturo sklenili pri- 
praviti pogovor o varovanju filmske kulturne de- 
diščine v naši državi, kije bil 13. februarja 1996. 

Slovenski filmski arhiv (SFA) deluje kot 
posebna delovna enota v okviru Arhiva Repu- 
blike Slovenije (ARS). 

Njegovi začetki segajo v leto 1966, ko je 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih opredelil 
filmsko gradivo kot arhivsko gradivo in zadolžil 
arhive, da poskrbijo za njegovo ohranitev. Po 
tem zakonu naj bi bili dolžni hraniti filmsko 
gradivo vsi arhivi v Sloveniji, vsak za svoje 
območje. Zaradi specifičnosti filmskega gradiva, 
predvsem pa drage opreme za vzdrževanje in 
specializacije kadrov, je bil leta 1968 s sklepom 
Skupnosti arhivov Slovenije pri ARS ustanovljen 
filmski oddelek, ki je skrbel za hrambo filmov za 
vse slovensko ozemlje. Po zakonu iz leta 1966 so 
morali vsi imetniki izročati filmsko gradivo 
arhivu 30 let po nastanku. Do sprememb je prišlo 
leta 1974, ko je Zakon o filmu, določal, da 
morajo producenti šest mesecev po izgotovitvi 
filmov brezplačne» izročiti po eno brezhibno 
kopijo arhivu. Ker pa je izvirno gradivo še vedno 
obdržal producent, ni bila zagotovljena popolna 
ohranitev filmov. Zakon o naravni in kulturni 
dediščini iz leta 1981 določa, da producent šest 
mesecev po izgotovitvi izroči ARS po dve 
brezhibni kopiji, po treh letih pa izvirno gradivo, 
s čimer je zagotovljena osnova za varovanje 
filmskega gradiva. 

Po novem predlogu zakona o arhivskem gra- 
divu in arhivih se za filmsko arhivsko gradivo 
šteje zmontirani originalni slikovni in tonski ne- 
gativ filma in po ena filmska kopija vsakega fil- 
ma, ki jo izdela slovenski producent oziroma je 
izdelan v koprodukciji slovenskih in tujih produ- 
centov v republiki Sloveniji. Po tem predlogu bo 
moral producent takoj po izdelavi filma izročiti 
filmsko arhivsko gradivo Arhivu Republike Slo- 
venije. V pogodbi o izročitvi filmskega gradiva, 
ki jo sklene producent z ministrstvom, pa se mu 

prizna nadomestilo stroškov za izdelavo inter- 
mediata in filmske kopije. 

ARS/SFA je od ustanovitve do konca lan- 
skega leta prevzel 2241 filmskih naslovov ozi- 
roma 14.500 filmskih kolutov. V svojih osem- 
indvajsetih letih delovanja je evidentiral že preko 
petdeset filmskih ustvarjalcev, ki so deloma ali v 
celoti predali filmsko gradivo ARS/SFA. 

Najprej, v prvi fazi je seveda začel z evi- 
dentiranjem filmskega gradiva na območju Slo- 
venije. Najprej so pregledali gradivo Triglav 
filma, ki je zbiral in hranil tudi starejše slovenske 
filme do druge svetovne vojne. To gradivo je 
bilo posneto na gorljive filmske trakove inje bilo 
zelo poškodovano. Za Triglav filmom je začel še 
pri Viba filmu. 

Po prevzemanju filmov teh dveh producent- 
skih hiš je začel tudi z evidentiranjem in pre- 
vzemom filmov Unikal-studia, Univerzuma, 
Agro-filma, Emolion filma oziroma ŠKUC ter 
Exportprojckla. 

Od filmov zasebnih ustvarjalcev lahko ome- 
nimo najpomembnejše, začenši z imeni izpred 
pred druge svetovne vojne, dr. Karla Grossmana, 
Veličana Bcštra, Božidarja Jakca, Metoda in 
Milke Badjura, Janka Ravnika, Josipa in Janka 
Pogačnika, Ivana Zalaznjka, Franca Čcrvinkc, 
Staneta Virška, Čora Škodlarja ter gradivo 
predvojnih zasebnih filmskih podjetij, Emona 
filma, Prosvetne zveze in filme tujih ustvar- 
jalcev, ki so snemali v Sloveniji, predvsem Svct- 
lotona iz Zagreba. Posebej veliko filmov zaseb- 
nih ustvarjalcev je bilo prevzeto po letu 1970, po 
srečanju s slovenskimi snemalci iz časa med 
obema vojnama, koje ARS pridobil tudi številne 
podatke o njihovem delu. 

Ostaja še evidentiranje filmskih amaterjev v 
Sloveniji in drugih nastajajočih filmskih ustanov 
in podjetij, kar je tudi stalna naloga za prihodnja 
leta. Trenutno ARS/SFA prevzema filmsko gra- 
divo Vibc filma v celoti, tudi negative, ki so pri 
Jadran filmu v Zagrebu in na sedežu podjetja, ter 
filmskega fonda nekdanje Jugoslovanske ljudske 
armade v Poljčah. Aktualen je tudi filmski fond 
Pionirskega doma. 

ARS/SFA se ukvarja tudi z. evidenco in pre- 
vzemanjem slovenskih filmov v arhivih v tujini. 
Do sedaj je ARS/SFA evidentiral slovenske 
filme v Kinoteki Hrvatske in dokumentarne 
filme, ki so jih Filmske novosti snemale v Slove- 
niji. Ugotovljeno je, da so nekateri filmi o Slove- 
niji še v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu, 
Avstrijskem filmskem arhivu na Dunaju, Nem- 
škem   filmskem  arhivu   v   Koblcnzu,   inštitutu 
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Luce v Rimu in Vojnem filmskem arhivu v 
Parizu. Predvidevamo pa, da hranijo za Slovenijo 
zanimive filme se na Madžarskem, v Franciji za 
najstarejše obdobje, v Rusiji za čas druge svetov- 
ne vojne in morda še v Veliki Britaniji in ZDA. 

Poleg filmskega prevzema arhiv tudi spisovno 
gradivo filmskih ustvarjalcev, ki pojasnjuje sne- 
manje in vsebino filmov, od scenarijev, sne- 
malnih knjig, plakatov, prospektov, fotografij in 
drugega gradiva o delovanju filmskih podjetij. 
Sedaj hranimo 189 škatcl tovrstnega spisovnega 
gradiva. 

V okviru ARS/SFA je tudi fototeka s pri- 
bližno 130.000 fotografijami in zbirka 200 
videokaset. 

Vse filmsko gradivo do leta 1953 je bilo po- 
sneto na gorljivih nitro trakovih in zato je ARS 
že od začetka skrbel tudi za njihovo kopiranje na 
acetatne trakove. V tistem času so kopirali v 
laboratorijih Viba filma, ki je to delo opravil 
dokaj kvalitetno. Vendar je dokajšnja količina 
filmov še vedno ostala na nitro trakovih, ki jih je 
zaradi pomanjkanja primernih skladišč Triglav 
film deponiral v Jugoslovanski kinoteki v Beo- 
gradu. Kopiranje gorljivih filmov je bilo razen 
nekaterih koprodukcijskih uspešno zaključeno in 
jih je ARS nato tik pred vojno za Slovenijo uspel 
prepeljati iz Beograda in jih uskladiščil v pri- 
mernih podzemnih prostorih v Gotenici. Od leta 
1988 dalje je ARS/SFA dobival sredstva za ko- 
piranje od kulturne skupnosti, sedaj pa od mini- 
strstva za kulturo. Do leta 1988 pa so dobivali 
sredstva za kopiranje producenti, ki pa praviloma 
niso izročali kopij. Tretja skupina filmov za ko- 
piranje pa so tisti, ki so v arhivu, a še nimajo 
kopij. 

Zaradi specifičnosti potrebujejo filmski tra- 
kovi tudi posebne pogoje hranjenja. Po doseda- 
njih ugotovitvah je najprimernejša temperatura 
za črno-bclc filme od 2 do 4 stopinje plusa 
oziroma minusa s 60 odstotki relativne vlage. 
Zaradi razkroja naj bi se zrak v skladiščih za 
nitro filme v celoti izmenjal v štirih urah, za 
acetatne pa v štirih dneh. Po normativih Fiafa naj 
bi bila še dopustna temperatura v skladiščih od 8 
do 14 stopinj, relativna vlaga pa od 50 do 60 
odstotkov. Za barvni film pa menijo, da je ide- 
alna temperatura hranjenja pri minus 18 sto- 
pinjah, vendar mora biti vlaga pod 50 odstotki. 

SFA pri ARS hrani filme v dveh skladiščih, v 
Virantovi hiši v Ljubljani na Zvczdarski I in v 
podzemnih prostorih v Gotenici. V Ljubljani 
samo acciaine, v Gotenici pa tudi gorljive nitro 
filme, vendar zaradi posebnosti vsake posebej. 
Skladišča so opremljena s prczračc-valnimi na- 
pravami in ustrezajo pogojem, ki jih za to predpi- 
suje FIAF. Posebej za skladišča v Gotenici bi 
omenil, da so skoraj idealna, ker niso v mestu, 
kjer z zračenjem onesnažen zrak, predvsem žve- 
plovc spojine in drugi plini močno vplivajo na 
obstojnost filmskega traku. Skladišča "na zeleni 
trati" imajo zaradi nevtraliziranja vpliva okolja 

zunaj mesi tudi v Franciji, Avstriji in vzhodnem 
delu Nemčije, kjer SO deloma tudi pod zemljo. 

Ob ustreznem skladiščenju delavci ARŠ/SFA 
opravljajo tudi redne preglede filmov s suhim in 
kemijskim čiščenjem filmskih Irakov. Za to in za 
strokovno obdelavo uporabljajo pel previjalnih 
miz, od katerih imata dve monitor za pregled 
slike in tona 1er inšpekcijsko mizo in čistilno 
omaro. 

Naloga ARS/SFA je tudi strokovna obdelava 
filmov s predstavitvijo tehničnih lastnosti, vse- 
bine in avtorjev, kar je zlasti dobrodošla pomoč 
raziskovalcem, med katerimi so zlasti študentje 
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, 
pa tudi filmska podjetja in televizija. V in- 
ventarju, ki ga je sestavil Ivan Ncmanič, je 
predstavljeno 962 dokumentarnih in igranih 
filmov, ki jih je arhiv prevzel do leta 1977. Ob 
tem naj omenim, da njegov inventar nadgraju- 
jemo in so za filme, prevzete do leta 1977 raču- 
nalniško obdelana in dostopna krajevna in stvar- 
na gesla, ustvarjalci ter pravne in fizične osebe. 
V še dveh inventarjih pa je Ivan Nemanič po- 
sebej obdelal filme Božidarja Jakca ter pred 
nedavnim Metoda in Milke Badjura. 

Arhivsko filmsko gradivo je dostopno za upo- 
rabnike za študijske, znanslvcno-raziskovalnc, 
kultiirno-prosvctnc in komercialne namene. Po 
navodilih za izvrševanje Pravilnika o pogojih za 
uporabo arhivskega gradiva v Arhivu Republike 
Slovenije je uporabnikom dostopno z. interno 
projekcijo na montažni mizi v arhivu, projekcijah 
v kinodvoranah ter za presnemavanje. O vsem se 
vodi evidenca. Če pa gre za presnetje filmskega 
gradiva, ARS/SFA sklene z uporabniki pogodbo, 
s katero urejuje pogoje uporabe in zaračunava 
storitve po sprejetem ceniku. 

Pred leti, do ukinitve, je bil filmski laboratorij 
pri Vibi. Od tedaj dalje pa v Sloveniji ni usta- 
nove za presnemavanje 35 milimetrskega filma. 
Zalo smo navezani na laboratorije v Zagrebu in 
Budimpešti. Pri tem obstaja tudi nevarnost 
izgube gradiva oziroma odtujitve s presnetjem za 
tretjo osebo. Nekateri filmi so tudi zaupne narave 
in zato neprimerni za presnemavanje v tujini. 
ARS/SFA ali drugi, ki hranijo filmsko gradivo, 
lahko oporekajo kopiranje v tujini tudi avtorji ali 
dediči avtorskih pravic. Zalo se zavzemamo za 
ustanovitev ustreznega laboratorija v Sloveniji, 
kjer bi lahko kopirali filme v celoti ali jih 
rcslavrirali 1er izdelovali kopije sekvenc, ki bi se 
ob uporabi poškodovale. Pa tudi kvaliteta bi bila 
zaradi lažjega sodelovanja med naročnikom ko- 
piranja in tehničnim izvajalcem, lahko boljša 
vključno s končnim pregledom kvalitete kopij in 
upoštevanjem reklamacij. 

Avtorske pravice ARS/SFA dosledno upošte- 
va in ima 

a) seznam izročiteljev, ki so določili poseben 
režim uporabe 

b) za vse preostalo gradivo pa ob uporabi, ali 
ko gre za reprodukcijo, ARS/SFA sklepa po- 
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godbe. Pred tem pa mora tisti, ki si izposodi 
Filmsko gradivo urediti vse, kar je v zvezi z 
avtorskimi pravicami. 

V naslednjih letih se bo SFA skupaj z 
nekaterimi drugimi oddelki ARS preselil na novo 
lokacijo na Roški cesti, v adaptirane prostore 
bivše vojašnice, kjer bodo poleg ustreznih mo- 
dernih skladiščnih prostorov na 400 kvadratnih 
metrih površine še delovni prostori za osebje, 
trije laboratoriji z že omenjeno tehnično opremo 

1er novimi aparaturami za presnemavanje filmov 
na videokasete. SFA bo imel na novi lokaciji tudi 
večnamensko dvorano za projekcije s stodvaj- 
setimi sedeži ter razstavne prostore. 

Posebno poglavje je kinotečna dejavnost. Za 
to sta Slovenska kinoteka in ARS/SFA v sode- 
lovanju z Ministrstvom za kulturo sklenila do- 
govor, ki določa, da Slovenska kinoteka zbira 
kinotečne filme in bo zanje prevzela tudi vse 
obveze, ki izhajajo iz materialnega varstva. 

Hotel Union v Ljubljani 
razglednica, 1913 

Zgodovinski arhiv Ljubljana. Fototeka 
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Urbarji gospostva Ribnica iz let 1621-18481 

DAN I EIA JURIČIĆ-ČARGO 

Urbar je zgodovinski vir, ki se začne po- 
javljati v 12. stoletju, in se kontinuirano izdeluje 
do konea fevdalne dobe. Za slovensko ozemlje 
so ohranjeni urbarji od 13. stoletja dalje. Beseda 
urbarje staronemškega izvora in pomeni zemljo, 
ki daje donos oziroma zemljiško rento. Urbar- 
bouch je knjiga, v katero se zapisuje zemlja, ki 
daje rento ali renta sama.2 Nastanek in razvoj 
urbarjev je neposredno povezan z zemljiškim 
gospostvom, ker so se v urbar vpisovali prihodki 
in pravice. Prihodki in pravice so se vpisovali z 
namenom zavarovati gospoščinsko premoženje 
in iz potrebe po pregledu nad dohodki gospostva, 
torej za dokazovanje pravic in za upravljanje 
zemljiškega gospostva/ Kot tak je urbar zna- 
čilno arhivsko gradivo vsakega zemljškega gos- 
postva. Urbarje so redno obnavljali. Obnova ur- 
barja je bila narejena zaradi sprememb posest- 
nega stanja, podložniških dajatev, služnosti in 
pravic, ob nastopu novega lastnika idr.4 Starejši 
urbarji, ki so nastali do 15. stoletja, so le popis 
posesti in zemljiške rente. Urbarji, ki so nastali 
od konca 16. stoletja dalje so obširni popisi da- 
jatev in bremen podložnikov, pravic gospostva in 
davkov. V 18. stoletju se popisi dajatev omejijo 
na številčno navajanje cesarsko-kraljevih daja- 
tev, gospoščinskih dajatev, malih pravic in tlake. 

Urbarji so lahko splošni ali delni. Splošni za- 
jemajo celokupno zaokroženo ozemlje posamez- 
nega zemljiškega gospoda, delni se nanašajo na 
manjši dei ali dele posesti kakega zemljiškega 
gospoda (npr. urbar enega urada znotraj zem- 
ljiškega gospostva). Pod delne urbarje uvrščamo 
tudi popise ene same zvrsti dajatev enega zem- 

l'ričujoča naloga je nastala na podlagi raziskovalnega projekta 
i/ arhivistike v letih 1993-1995. Delovni naslov moje naloge 
je bil Ra/voj urbarja in vseh utbarialnih zapisov ini 1600-1848 
na slovenskem etničnem prostoru. V treh letih sem uspela 
pregledati   in   obdelati   urbarje   gospostev   Bistra,   Bled   in 
Ribnica.  Ker so /a gospostvo  Ribnica ohranjeni urbarji v 
časovni kontinuiteti, sem se odločila, da urbarje omenjenega 
gospostva  tudi  temeljiteje  pregledam  in  poskušam  i/delali 
pregled stanja posesti omenjenega gospostva. 
Gospodarska   in   družbena   zgodovina   Slovencev,   II   /v. 
Družbena razmerja in gibanja, Ljubljana 19X0, str. 172. 
Rina Unick: Reformirani urbarji deželnoknežjih gospostev na 
Kranjskem. Zgodovinski časopis, 4/1•82. str. 311. 
Isto. str. 311. 

ljiškcga gospostva. Od leta 1500 naprej začnejo 
ločevati različne zvrsti urbarjev.5 Temeljni ali 
osnovni urbar (Stockurbar) je služil več let za 
odmero in kontrolo dohodkov. Nove temeljne 
urbarje, v katerih so dopoljnjevali in usklajevali 
Icmcijni urbar, so imenovali reformirani urbarji. 
Ti so značilni zlasti za deželnoknežja posestva. 
Priročni urbar (Handurbar) je urbar, ki so ga 
uporabljali za tekoče poslovanje. Bil je prepis 
temeljnega urbarja in sestavljen za krajše 
časovno obdobje. Kot rezultat davčne reforme 
cesarice Marije Terezije so se začeli izdelovati 
t.i. rektificirani urbarji ali šliftrcgistri. 

Urbar nam priča o stanju posesti zemljiških 
gospostev, o podložnikih in njihovih dajatvah ter 
služnostih. Zaradi tega je prvovrsten vir za 
preučevanje gospodarske zgodovine in razvoja 
gospodarske moči posameznega gospostva in 
njegovih podložnikov. Posredno nam kot vir 
ponuja podatke o podložnikih in njihovem so- 
cialnem, pravnem in gospodarskem položaju. En 
sam urbar vsebuje dohodke enega gospostva na 
določenem ozemlju in v njega niso vneseni 
podatki o mogoči oblasti drugih zemljiških gos- 
postev na istem ozemlju. Zalo je rekonstrukcija 
agrarne strukture nekega ozemlja mogoča le z 
uporabo drugih virov, ki navajajo posest vseh 
gospostev v nekem okolju. 

URBARJI ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Arhiv Republike Slovenije hrani številne 
urbarje in zapise urbarialnega značaja. Čeprav 
vsi izvirajo iz delovanja zemljiških gospostev in 
se na ta tudi nanašajo, so bili nekateri zaradi 
različnih okoliščin in zaradi potreb upravnih 
organov izločeni iz fondov posameznih zem- 
ljiških gospostev. Tako se v Arhivu RS urbarji 
hranijo v različnih fondih in zbirkah, kol so 
Viccdomski urad za Kranjsko, zbirka urbarjev, 
graščinski arhivi ali Tcrezijanski kataster. 

Skupina, ki jo imenujemo graščinski arhivi, 
predstavlja v Arhivu RS del najstarejšega ohra- 
njenega arhivskega gradiva, obsega 86 fondov 
zemljiških   gospostev   v   skupni   dolžini   431 

5     Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, H. /v. str. 

172. 
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tekočih metrov. Fond enega zemljiškega gos- 
postva sestavlja različno arhivsko gradivo, ki se 
nanaša na upravno, gospodarsko, sodno in cer- 
kveno življenje določenega gospostva. Glede na 
različne funkcije, ki so jih zemljiška gospostva 
opravljala, sc je za urejanje tovrstnega gradiva 
naredila shema za njegovo popisovanje. Ta za- 
jema naslednje kategorije gradiva: normalia 
(listine, okrožnice, patenti idr.), dominicalia 
(gradivo, ki se nanaša na tisti del posesti, ki ga je 
zemljiški gospod obdeloval v lastni režiji s 
pomočjo tlake podložnikov), rusticalia in gos- 
podarski obrati (gradivo, ki se nanaša na posest, 
ki so jo neposredno obdelovali podložniki v 
lastni režiji in so za njo plačevali dajatve), 
civitalensia (gradivo mest in meščanstva, ki so 
bila v sestavi zemljiškega gospostva), eccle- 
siastica (gradivo župnij, patronatov, benefikatov 
in drugih cerkvenih institucij znotraj zemljiškega 
gospostva), iustitialia (sodne zadeve v civilnem 
in kazenskem pravu, če je bilo zemljiško 
gospostvo sedež deželskega sodišča), korespon- 
denca, familiaria (družinske zadeve lastnikov in 
njihovih rodbin), posebno udejstvovanje (gradivo 
o javnem udejstvovanju lastnikov gospostva v 
deželnem in državnem javnem, političnem ali 
znanstvenem življenju), gradivo nabornookrajne 
gosposke, gradivo merije, okrajne gosposke, 
glavne občine, gradivo drugih graščin v okviru 
določenega gospostva, exstranca." Med fondi 
graščinskih arhivov so v ARS zastopana posvet- 
na, cerkvena oziroma samostanska in dcžclno- 
knežja zemljiška gospostva iz treh slovenskih 
zgodovinskih pokrajin: Kranjske, Štajerske in 
Primorske. Ker so urbarje izdelovali za potrebe 
upravljanja, so ti ena glavnih kategorij arhiv- 
skega gradiva znotraj fonda enega zemljiškega 
gospostva. V skupini graščinskih arhivov so bili 
urbarji do sedaj popisani le v primeru, če se je 
uredil in popisal posamezni graščinski fond. 
Arhivskega popisa vseh urbarjev, ki jih v okviru 
graščinskih fondov hrani Arhiv RS, ni. Even- 
tualni sistematični popis bi nedvomno pokazal 
obseg tovrstnega zgodovinskega vira po posa- 
meznih časovnih obdobjih ter stanje lc-tcga 
(poškodbe zaradi nepravilne hrambe, berljivost 
idr.). Urbarji so gradivo vezano v knjige, zato se 
tudi znotraj fonda enega zemljiškega gospostva 
hranijo kot posebna kategorija - knjige, za raz- 
liko od ostalega gradiva, ki je spisovno in po- 
vezano v fascikle. Razen rokopisnih knjig, ki jih 
po vseh zunanjih in notranjih značilnostih ime- 
nujemo urbarji, se znotraj ohranjenega arhiv- 
skega gradiva gospostev nahajajo tudi t.i. urba- 
rialni zapisi ali registri. To so vsi tisti zapisi, ki 
se nanašajo samo na določeni del prihodkov 
zemljiškega gospostva. Takšni so npr. registri 
gorninc, registri desetine (vinske, žitne, od pri- 
rastka, od drobnice idr.), registri malih pravic. 

registri odvctščinc, tlačni registri in podobno. Po 
izgledu so lahko vezani v knjige ali v posamezne 
zvezke in snopiče in se pogosto nahajajo med 
skupino gradiva, imenovano rusticalia. 

ZEMLJIŠKO GOSPOSTVO RIBNICA 

Zemljiško gospostvo Ribnica se v virih po- 
javlja v 13. stoletju. Leta 1220 je Engelbert s 
Turjaka dal bratom Karlu, Rupcrtu in Albertu iz 
Loža v fevd vas Sodražico v svojem ribniškem 
gospostvu.7 V začetku je bilo torej po osebnem 
položaju in pravnih lastnostih lastnikov posvetno 
zemljiško gospostvo. Od 1263 so ga imeli v lasti 
Ortcnburžani, po njihovem izumrtju leta 1418 
Celjani. Leta 1456 je gospostvo kot dedina 
Celjskih grofov pripadlo Habsburžanom8 in 
postalo deželnoknežja last. Kot deželnoknežje 
zastavno gospostvo je večkrat menjavalo za- 
stavne imetnike in v začetku 17. stoletja, ko so 
zastavljena gospostva za knežje finance izgub- 
ljala svoj pomen, prešlo v last Janeza Jakoba 
Khisla.y Dve leti po prevzemu gospostva so 
Khisli izdelali urbar.10 Gospostvo so leta 1641 
kupili pl. Trillcgkhi za 63.937 goldinarjev. Zad- 
nji Trillcgkh je umrl leta 1701. Leta 1738 se kot 
lastniki omenjajo Cobcnzli. Ti so gospostvo leta 
1810 prodali Anionu Rudcžu iz Kobilje Glave za 
160.000 goldinarjev. Rudcži so ostali lastniki 
Ribnice do leta 1945." Kot delegirano gospostvo 
je bila Ribnica sedež deželskega sodišča, na- 
bornookrajne gosposke, v času Ilirskih provinc 
pa merija.'2 

Urbarji gospostva Ribnica se hranijo med 
gradivom fonda AS-774 (Graščina Ribnica), 
knjige številka 2-25. Vsi so vezani v knjige, z 
usnjenimi platnicami ali platnicami iz kartona. 
Zaradi neprimerne hrambe do prihoda v arhiv so 
nekateri poškodovani od vlage in insektov. Pisna 
podlaga je papir, jezik nemščina, pisava pa got- 
ska kurziva. Velikost knjig je različna. Starejši 
urbarji so veliki 20 cm x 31 cm, leta 1784 se 
pojavi urbar velikosti 31 cm x 44 cm, poznejši so 
velikosti 24 cm x 38 cm. V začetku 19. stoletja 
se urbarji pojavljajo kot knjige s tiskanimi vzorci 
za vpisovanje denarnih dajatev. 

Z vidika diplomatike so urbarji gospostva 
Ribnica, nastali od leta 1621 do 1848, sestavljeni 
iz. naslova in konteksta. V tem oziru se močno 
razlikujejo npr. od reformiranih urbarjev dežel- 
noknežjih gospostev, ki vsebujejo še uvodni in 

Splošni  pregled  fondov  državnega  arhiva  LRS,  Ljubljana 
I960, sir. 145-146. 

8 
9 
10 

II 
12 

('Vane Kos: Gradivo /a Zgodovino Slovencev v srednjem veku. 
V. knjiga (1201-1246). Ljubljana 1•2•, sir. 164-165 št. 310: 
"dcdinius in leuduin Sloidrasie/. villani que iaecl in Wcinie/. 
SCilicel in dominio nostro in Rewenie/.". 
M. Smole: Graščina Ribnica, sir. 5. 
I'rav lam. 
AS-774, Gospostvo Ribnica, knjiga 2. urbar je bil izdelan v 
letu 1621. 
I'rav tam. 
I'rav tam, 
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zaključni protokol.13 Naslovi urbarjev i/. 17. 
stoletja vsebujejo opredelitev urbarja (Haupt 
Urbar, Stoek Urbar, Hand Urbar), ime gospostva, 
za katerega je sestavljen (Herrschafft Rcifnitz), 
in letnice, za katere je urbar veljaven. Opre- 
delitev urbarja že v naslovu ostane tudi v mlajših 
urbarjih (Stiftregister). V urbarju i/, let 1770- 
1779 se v naslovu omenja tudi takratni lastnik 
gospostva grof Gvido pl. Cobcnzl in se opredeli 
njegova vsebina (popis vseh podložnikov in 
njihovih služnosti, ki jih dolgujejo cesarju in 
kralju ter zemljiškemu gospodu).14 

Glavni del urbarja predstavlja kontekst. Ta 
vsebuje popis posestnih enot (huba, kajža, 
domec, mlin) po upravnih enotah (uradi in župe) 
in vaseh (vasi so naštete znotraj upravne enote). 
Tam, kjer nižja uprava gospostva ni bila urejena 
kot posebna upravna enota, se navajajo le nazivi 
posameznih vasi (z oznako dorfl). Leta 1621 se v 
urbarju omenjajo župe Brežc (Ficlach), Dolenji 
Lazi, Loški Potok in Rctjc. V poznejših urbarjih 
ni več omemb /up, obstajal pa je urad Loški 
Potok, sestavljen iz. vasi Rctjc, Mali Log, Na 
Bregu pri Taboru, Travnik, Srednja vas in 
Šcgova vas. Uživalci posestnih enot so navedeni 
po imenih, pod imenom uživalca so navedene 
njegove dajatve, služnosti in pravice (če jih je 
imel). Popisi posestnih enot so narejeni po 
velikosti. Najprej so vpisane cele hube, zatem 
polovične, četrtinske... Če je k kmetiji spadalo 
kakšno dodatno kmetijsko zemljišče ali gospo- 
darska enota, je to posebej navedeno. Za sez- 
namom podložnikov, ki so uživali različno 
veliko hubo, sledi seznam podružnikov (kaj- 
žarjev, domcev), njihovih posesti in obveznosti. 
Kakšna je bila velikost posamezne cele hube iz 
urbarjev ni razvidno, vendar različno visoke 
dajatve za enako posestno enoto kažejo na 
različno velikost kmetij v okviru istega zem- 
ljiškega gospostva. 

H kontekstu priševamo tudi t.i. dodatne člene 
(Aditional Artikel), ki so značilnost reformiranih 
urbarjev deželnoknežjih gospostev.15 Dodatne 
člene vsebuje le urbar iz leta 1621 in so prav- 
zaprav prepis dodatnih členov novoreformira- 
nega urbarja gospostva Ribnica iz leta 1615, ko 
je bilo gospostvo še deželnoknežja last. Ti 
dodatni členi vsebujejo navodila za zastavne 
imetnike o vseh spornih vprašanjih v gospostvu, 
urejujejo pravice in dolžnosti podložnikov (pro- 
daja hub, spori med podložniki in soseskami, 
dedovanje ipd.). Razen dodatnih členov vsebuje 
isti urbar tudi dodatek z razlago desetin, tlake, 
mer v kašči, opisom deželnosodnih meja, gozdov 

in pravie do izkoriščanja gozdov (žirnina, lov na 
polhe), opisom ustanov in benefikatov v župniji 
Ribnica, cerkvene odvelščinc, popisom denarja 
od stojnic pri proščenjih, opisom cest, pravdnih 
dajatev ob dedovanju kmetij, mesarskih in 
ribolovnih pravic. 

Leta 1573, ko je gospostvo bilo še deželno- 
knežja komorna posest, je obsegalo 161 kmetij. 
Te so bile v trgu Ribnica in v vaseh Gorenja vas, 
Hrovača, Gorica vas, Otavicc, Lipovec, Grčaricc, 
Rakitnica, Dolenja vas, Prigorica, Pristava, Za- 
doljc, Gorenji Lazi, V gori pri Taboru, Sušje, 
Mali Zapotok, Veliki Zapotok, Vinice, Sinovica, 
Jurjcvica. Brežc, Dolenji Lazi, Bczgoviea, Za- 
pužc, Ravnidol, Lipovščica, Zamostcc, Sodra- 
žica, Zigmaricc, Suhadoi, Na Bregu pri Žig- 
maricah. Loški Potok in Rctjc.16 S pomočjo 
urbarjev sem ugotovila, da se je posest do leta 
1848 malo spremenila: leta 1659 je gospostvo 
imelo 169 1/2 kmetij (brez trga Ribnica, skupaj z 
trgom Ribnica okrog 192 kmetij), izgubilo je 
kmetije v vaseh Grčaricc, Pristava, Bczgoviea in 
Suhadoi. Na novo so bile v gospostvo vključene 
kmetije v vaseh Makovžc (I huba), Nemška vas 
(1/2 hube), Preska (1 huba), Jclovcc (1 huba), Sv. 
Ana (2 hubi) in Podklancc (7 1/2 hub). Istega leta 
je župa (pozneje urad) Loški Potok obsegala še 
vasi Mali Log, Na Bregu pod Taborom, Travnik 
in Srednja vas, od leta 1707 pa še Šcgovo vas. 
Leta 1759 se je gospostvo povečalo za 30 1/2 
kmetij tako imenovanega NVillingraničcvcga 
imenja v vaseh Slatnik, Sajevec, Kot, Poden ter 
še za nekaj dodatnih kmetij v vaseh Sušje in 
Vinice. Istega leta je gospostvo obsegalo 201 
kmetijo. Po zadnjem urbarju iz let 1830-1848 je 
gospostvo štelo 245 1/2 kmetij (leta 1784 je 
namreč dodatno pridobilo še nekaj kmetij v vasi 
Dane). 

Velikost dominikalnc posesti se skozi rib- 
niške urbarje ne da spremljati. Edina omemba 
pristave in pristavske zemlje je v urbarju iz leta 
1621.n Takrat je imelo gospostvo dominikalno 
posest, ki je obsegala 3 njive v skupni velikosti 6 
1/2 oralov (tag paw), od tega je bila ena njiva 
velikosti 5 oralov, na novo izkrčena v začetku 
17. stoletja; k pristavi je spadal še majhen vrt ob 
gradu, ki je služil za domače potrebe, ter 2 trav- 
nika, katerih pridelek je ocenjen na 50 snopičev 
(Biindcrl) sena na leto. Stavbni kompleks v 
pristavi je zajemal veliko štalo za govedo s 
prostorom za gnoj 1er stari skedenj s senom. 

Medtem koje gospostvo neznatno povečevalo 
svojo posest, so se posamezna kmetijska zem- 
ljišča vse bolj drobila na manjše enote.IX Dro- 

13 
14 

IS 

E. Umek, nav. delo, iir. 312. 
AS,  AS-774,  Ribnica, knjiga   13  "...  Herrn  Guido Grafen 
Cohen/I gehörig in Unter Vicrll Krain ligend Aller durch die 
altiero   gehörige   Untcrlhanncn   /u    Praslieren   Schuldigen 
Kay.scr.   und   König,   auch   Obrigkhcillichen   Gaabcn   und 

Dicnslharkeilcn". 
H. Umek, nav. delo, str. 319. 

16   M. Smole. Graščina Ribnica, sir. 6. 
17 
IX 

AS, AS-774. Graščina Ribnica, knjiga 2. 
Pojav je v Zgodovinopisju po/nan, razlagajo ga /. koncem ko- 
lonizacijskih možnosti in povečevanjem populacije (glej: Gos- 
podarska in družbena zgodovina II., str. 443-444). Pri 
zastavnih gospostvih do drobljenja kmetij prihaja tudi zaradi 
interesa /a-stavnih  imetnikov, ki  so zlasti  v   IX.  stoletju  z 
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bitcv jc najbolj opazna v drugi polovici 18. 
stoletja. Leta 1621 jc bilo od 179 kmetij še 42 
celih. Leta 1759 seje število celih kmetij zmanj- 
šalo na 17, leta 1818 pa v gospostvu Ribnica ni 
bilo več celih kmetij. Sorazmerno z zmanjše- 
vanjem števila celih kmetij se jc povečevalo 
število kmetij, ki so bile manjše od četrtine cele 
kmetije. Leta 1621 jc bilo takih kmetij 5, leta 
1830 pa 211. V 18. stoletju se začnejo pojavljati 
delitve kmetij tudi na več kot •• delov cele 
kmetije. Tako se npr. v urbaju iz let 1748-57 
navaja huba velikosti 13/288 delov cele kme- 
tije. '•* Spremembe se kažejo tudi pri manjših 
posestnih enotah oziroma pri tistih zemljiščih, ki 
se v urbarjih navajajo posebej ali kot deli kmetij 
ali kot samostojne posestne enote v poseli enega 
podložnika. Taka zemljišča so njive, rovti, trav- 
niki, gmajne, ograje, vrtovi, zeljniki idr. Opazne 
so spremembe namebnosti teh zemljišč in nji- 
hovo drobljenje v vse manjše kose. Zaradi obeh 
vzrokov jc težko spremljati število omenjenih 
kmetijskih zemljišč. Zelo jc težko opredeliti na 
primer število njiv leta 1621 v primerjavi s sto- 
letjem pozneje. Leta 1621 se namreč v urbarju 
omenjajo enostavno njive. Leta 1748 pa se po- 
javijo izrazi njiva, velika njiva, 1/2 njive, njivica, 
kos njive, del njive, nova njiva idr.20 Pri dolo- 
čanju vsebine posameznih izrazov pa nastanejo 
problemi zaradi različnega izrazoslovja za enako 
kmetijsko zemljišče. Tako se npr. vrtovi ozna- 
čujejo kot garten, ort, orti, gärtl. Ograde sc ime- 
nujejo ograda, umfang in cinfang, rovti sc ime- 
nujejo laß, gcrcwl, reut, neugerewt. Travnike in 
senožeti označujejo z. izrazi wiese, wiscnfcld, 
wiscflcck, wisenmadt. Nekateri kosi zemlje sc 
enostavno imenujejo zemjišče (grundt) ali samo 
kos (stückl). Kakšna jc kultura tal in velikost teh 
zemljišč, se ne da ugotoviti. 

Novine (neubruch, ncugcrcitllcr) sc v gos- 
postvu Ribnica pojavijo v 18. stoletju.21 Za ta 
novopridobljcna zemljišča jc gospostvo zahte- 
valo posebne dajatve. Novine so različna kme- 
tijska zemljišča: gmajne, travniki, rovti, njive. 
Konec 18. stoletja novine kot posebna kategorija 
kmetijskih zemljišč izginejo iz urbarjev in se 
tako kot ostala podobna kmetijska zemljišča 
priključujejo k posestni enoti - kmetiji. 

Kmetje so uživali svoje hube po kupnem 
pravu (kaufrechte), ali so jih imeli v zakupu 
(miicth hucben). Kmetija po kupnem pravu jc 
bila dedna last uživalca v njegovi rodbini. Tako 
kmetijo jc smel uživalec prodati.22 Za zakupno 
kmetijo jc podložnik ob nastopu plačal zakup- 

večanjem števila kniclij povečevali svoje dohodke ne glede na 
razmerja v veli-kosti kcnilij (glej: Dušan Kos, Urbarji za Helo 

krajino in Žum-bcrk f 15.-1 K. stoletje), Viri /a Zgodovino 

Slovencev, 13. knji-ga, SAZU, Ljubljana 1991. str. 105-107). 
19 AS, AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 11. 
20 AS. AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 11. 
21 AS, AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 5 (1711-1714). 
22 Gospodarska in družbena zgodovina, II. /v, nav. delo, sir. 422. 

nino. Na kmetiji jc lahko podložnik ostal do- 
smrtno, vendar taka kmetija ni bila dedna. V 
ribniških urbarjih se prvič srečamo z izrazom 
zakupna kmetija leta 1759 ob omembi t.i. Wil- 
lingraničcvcga imenja. Lc-to jc bilo sestavljeno 
iz 30 1/2 zakupnih kmetij. Te so počasi prešle iz 
zakupnih v kupne in že leta 1798 se pri Wil- 
lingraničcvcm imenju zakupne kmetije ne 
omenjajo več. 

Na rekah Ribnici, Bistrici in Rakitnici ter v 
vasi Tabor je bilo nekaj mlinov obrtnega značaja. 
Ti so bili samostojne gospodarske enote, od 
katerih jc gospostvo pobiralo dajatve tako kot od 
ostalih kmetijskih zemljišč. Leta 1621 se v rib- 
niškem gospostvu omenja 32 takšnih mlinov. 
Njihovo število se ustali v začetki 18. stoletja 
(leta 1711 jc ribniško gospostvo pobiralo po- 
sebne dajatve od treh mlinov pri Taboru, 29 
mlinov na Bistrici, 4 mlinov na Ribnici in 6 
mlinov na Rakitnici). Mlini so bili sestavljeni iz 
mlinskih kamnov (Mühl Laufer) ali miinskih 
koles (Mühl Rädern). Žage (Saag) se posebej 
omenjajo od leta 1715, stope (Stampf) pa od leta 
1719 dalje. Število mlinov začne upadati konec 
18. stoletja (leta 1810 se omenja le še 10 mlinov 
na Bistrici, 4 na Ribnici in 5 na Rakitnici). K 
mlinom so, tako kot k kmetijam, pripadali po- 
samezni kosi kmetijskih zemljišč (že omenjene 
njive, travniki, rovli idr.). Dajatve od mlinov so 
preračunavali po številu mlinskih kamnov ozi- 
roma koles. Mlin s štirimi mlinskimi kamni je 
veljal kot polovična kmetija, mlin s tremi mlin- 
skimi kamni kol 3/8 kmetije, mlin z dvema 
mlinskima kamnoma jc veljal četrtino kmetije.21 

Razen mlinov, ki so veljali za samostojne gos- 
podarske enote se v urbarjih omenjajo tudi mlini, 
ki so bili del posamezne kmetije. Zanje jc gos- 
postvo pobiralo le drobne denarne dajatve. 

Dajatve od podložnikov so šle zemljiškemu 
gospodu, ribniškemu župniku, v urbarju iz. let 
1770-1779 se omenjajo tudi cesarsko-kraljeve 
dajatve.2"1 Ribniški župnik jc dobival naturalno 
dajatev, imenovano odvctščina. Leta 1621 so 
podložniki za odvctščino dajali pšenico, proso, 
oves, piščanec, jajca, lan in les. Od leta 1659 
dalje so podložniki za odvctščino dajali samo 
žito. 

Zemljiškemu gospodu so šle pravdne dajatve 
in tlaka. Obe dajatvi je pobiral v naturi ali v 
denarju. Od pravdnih dajatev v denarju je zem- 
ljiško gospostvo pobiralo činž in denar za male 
pravice. Od naturalnih dajatev so podložniki 
oddajali žito, in sicer pšenico, proso in oves. V 
vseh urbarjih se omenja tudi dajatev lanu v 
povesmah (harrcisten).2-'' Razen žita so podlož- 
niki dajali koštrune (v naturi ali denarju), drva 
(Holz), maščobo (schmalz), sol, strešne skodle 

23 
24 

AS, AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 19. 
AS, AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 13. 
Mera /a lan jc bila čehulj, ki se jc delila na 15-16 povesem 
(rayslcn, rcislen). 
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(Dachschintl), drva ob Božiču, piščanec (1719- 
1722) 1er gobe (maurachcn) v škatlah. Zemljiški 
gospodje so praviloma pobirali ob določenih ter- 
minih,2'' vendar se v ribniških urbarjih to nikjer 
ne omenja. Naturalne dajatve so merili v različ- 
nih merah. Žito so oddajali po merah, ki so velja- 
le na gospoščinski kašči (časten schaff). Drva so 
merili v snopičih (Bundcrl) in tovorih (saumb), 
lan v povcsmih (reisten), skodle v kosih, sol v 
mernikih (quart, quartnik). 

Razen za činž in male pravice so ribniški 
gospodje pobirali denarne dajatve za tovornino 
(saumlart), za tlako (robat), za maščobo, denar 
od mesnic in gostiln (1621) ter mitrano (1621). 
Denarne enote, uporabljene v vseh urbarjih, so 
bile goldinar, krajcar in denarič. V urbarju iz let 
1759-69 se kot denarni enoti pojavita šiling 
(schilling) in pfening. 

Ccsarsko-kraljeve dajatve so bile činž, davek 
in kontribucija.27 Pravdne dajatve so v posa- 
meznih vaseh oddjali v različnih količinah, 
odvisno od vrste kmetijske proizvodnje in veli- 
kosti kmetij. Kontinuiteta oddaje določenih 
kmetijskih pridelkov pa je pokazatelj usmer- 
jenosti kmetijske proizvodnje. 

Razen služnosti in obveznosti so v zemlji- 
škem gospostvu podložniki imeli tudi določene 
pravice, ki so bile povezane z njihovim gospo- 
darjenjem. Vendar so za določeno pravico morali 
gospostvu plačevati. V gospostvu Ribnica so 
podložniki plačevali za pravico sekanja drv, za 
pravico do paše in stelje ter za pravico žganja 
oglja (kohlenbrennc). 

Tlako, ki je bila ročna ali vprežna, je ribniško 
gospostvo še leta 1621 zahtevalo v naturi. Pod- 
ložniki so bili v zvezi z obdelovanjem zemlje 
obvezni kosili, grabili, kopati, žeti in plcti. V 
vinorodnih krajih se je uveljavila tlaka prevoza 
mošta in vina v klet. Tovoriti so morali tudi žito 
do kašče. Od leta 1659 je gospostvo namesto 
tlake in lovorjenja zahtevalo denarno nado- 
mestilo. Pretvarjanje tlake v denarno dajatev 
kaže na zmanjševanje dominikalncga zemljišča, 
ki ga gospostvo obdeluje v lastni režiji. Občasno 
se še po tem letu v posameznih vaseh pojavlja 
zahteva po tlaki v naturi. Tako kot ostale dajatve 
je bila tudi tlaka odmerjena po posamezni 
gospodarski cnoli. Urbarji v drugi polovici 18. 
stoletja zahtevajo od podložnikov, ki sedijo na 
kmetiji, ročno tlako, tlako ob popravilu gradu in 
tovorjenje drv za kurjavo. Od domcev isti urbarji 
zahtevajo drugačno tlako: obdelavo domini- 
kalnih vrtov, mlalev žita, prenašanje pisem v 
druga gospostva. 

Tlako so delili tudi na odmerjeno in neod- 
merjeno. Najvišja odmerjena tlaka v ribniških 
urbarjih znaša 12 dni. Ncodmcrjcna in izredna 
tlaka se omenjata le v urbarju iz let 1770-1779, 
in sicer 1  dan izredne tlake, ter ncodmcrjcna 

26 E. Umek, nav. delo, *tr. 315. 
27 AS, AS-774, Graščina Ribnica, knjiga 12. 

ročna in vprežna tlaka. 
Popis desetin vsebuje le urbar iz leta 1621. 

Podložniki so dajali desetino od žita (pšenica, rž, 
proso, ječmen, oves in ajda v razmerju: 2/3 last- 
niku gospostva, 1/3 župniku), od prirastka jag- 
njclov in kozličev ter desetino od čebeljih pa- 
njev. 

Od uvedbe davčnega sistema je pomembno 
denarno dajalev podložnikov predstavljal davek 
(steucr) in (v ribniških urbarjih od leta 1659 
dalje) kontribucija (kontribution). 

POPIS   URBARJEV   GOSPOSTVA   RIBNICA 
1600-1848: 

1) GLAVNI URBAR GOSPOSTVA RIBNICA 
IZ LETA 1621 (Haupt Stok-Urbarium der 
Herrschaft Rcifnitz de Anno 1621), 1621- 
1621, papirna podlaga, 303 izpisane strani, 
vezan v usnje, platnene vrvice, velikost 22 
cm x 33 cm, jezik in pisava: nemščina, got- 
ska kurziva, signatura: AS-774, knjiga 2 (gr. 
a. V, knjiga 2) 

2) URBAR GOSPOSTVA RIBNICA IZ LETA 
1659 (Urbarium über die Hcrrschafft Rcyff- 
nitz auf das Scchtzcchcn Hundert Nein und 
fiinftzigistc Jahr), 1659-1659, papirna pod- 
laga, 284 izpisanih strani, brez platnic, veli- 
kost 20 cm x 31 cm, jezik in pisava: nem- 
ščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 3 (gr. a. V, knjiga 3), poškodovan od 
vlage 

3) /Urbar gospostva Ribnica/, 1710-1710, papir- 
na podlaga, 427 oštevilčenih izpisanih listov, 
vezan v usnje, železna sponka odpadla, veli- 
kost 20 cm x 31 cm, jezik in pisava: nem- 
ščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 4 (gr. a. V, knjiga 4), manjkajo listi št. 
1,4,5,47-50,62,63 

4) /Urbar gospostva Ribnica/, 1711-1714, papir- 
na podlaga, 335 izpisanih listov, brez platnic, 
velikost 20 cm x 30,5 cm, jezik in pisava: 
nemščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 5 (gr. a. V, knjiga 5), poškodovan, 
manjka nekaj listov na začetku 

5) /Urbar gospostva Ribnica/, 1715-1718, papir- 
na podlaga, 510 izpisanih listov, vezan v 
usnje, železna sponka odpadla, velikost 20,5 
cm x 33 cm, jezik in pisava: nemščina, got- 
ska kurziva, signatura: AS-774, knjiga 6 (gr. 
a. V, knjiga 6), manjka nekaj začetnih listov 
ter nekaj listov med tekstom 

6) /Urbar gospostva Ribnica/, 1719-1722, papir- 
na podlaga, 427 izpisanih listov, vezan v 
usnje, velikost 20,5 cm x 31 cm, jezik in 
pisava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774, knjiga 7 (gr. a. V, knjiga 7) 

7) /Urbar gospostva Ribnica/, 1723-1726, papir- 
na podlaga, 288 izpisanih listov, vezan v 
usnje, velikost 20 cm x 32,5 cm, jezik in pi- 
sava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774, knjiga 8 (gr. a. V, knjiga 8) 



116 I/, arhivskih fondov in zbirk ARHIVI XIX 19% 

8) /Urbar gospostva Ribnica/, 1726-1730, papir- 
na podlaga, 266 izpisanih listov, brez platnic, 
velikost 20 cm x 31,5 cm, jezik in pisava: 
nemščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 9 (gr. a. V, knjiga 9) 

9) /Urbar gospostva Ribnica/, 1738-1743, papir- 
na podlaga, 460 izpisanih listov, vezan v 
usnje, usnjene vrvice odpadle, velikost 20 cm 
x 32 cm, jezik in pisava: nemščina, gotska 
kurziva, signatura: AS-774, knjiga 10 (gr. a. 
V, knjiga 10), na koncu je nekaj izrezanih 
listov 

10)/Urbar gospostva Ribnica/, 1748-1757, papir- 
na podlaga, 507 izpisanih strani, vezan v 
usnje, velikost 20 x 33 cm, jezik in pisava: 
nemščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 11 (gr. a. V, knjiga 11) 

11) /Urbar gospostva Ribnica/, 1759-1769, papir- 
na podlaga, 868 oštevilčenih izpisanih listov, 
vezan v usnje, velikost 20,5 cm x 33 cm, 
jezik in pisava: nemščina, gotska kurziva, 
signatura: AS-774, knjiga 12 (gr. a. V, knjiga 
12), manjka začetek urbarja 

12) ŠTIFT REGISTER GOSPOSTVA RIBNICA 
(Stift Register Rciffniz Pfandtschilling Herr- 
schaft Herrn Herrn Guido Grafen Cobcnzl 
gehörig in Unter Viertel Crain ligend Aller 
durch die alhcro gehörige Untcrthanncn zu 
Prasticrcn Schuldigen Kayscr.(lichcn) und 
König.(liehen) auch Obrigkeitlichen gaaben 
und Dienstbarkeiten), 1770-1779, papirna 
podlaga, 797 oštevilčenih, izpisanih listov, 
vezan v usnje, usnjene vrvice odpadle, veli- 
kost 21 cm x 31,5 cm, jezik in pisava: nem- 
ščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 13 (gr. a. V, knjiga 13), poškodovane 
platnice 

13)/Rcktificirani urbar gospostva Ribnica/, 
1784-1797, papirna podlaga, 224 oštevilče- 
nih izpisanih listov, vezan v usnje, velikost 
31 cm x 44 cm, jezik in pisava: nemščina, 
gotska kurziva, signatura: AS-774, knjiga 14 
(gr. a. V, knjiga 14), poškodovane platnice, 
manjka nekaj začetnih listov ter listi 956-873 
in 888-1124, od listov 990 do 993 poško- 
dovan od vlage 

14) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA ZA PODLOŽNIKE, KI SO NASTA- 
NJENI V ŽUPNIJI RIBNICA OD 1784-1797 
(Hand Urbarium der Hcrrrschaft Rcifnitz 
über die in der Pfarr Rcifnitz wohnhaften 
Untcrthancn seit anno 1784 bis 97), 1784- 
1797, papirna podlaga, 764 oštevilčenih iz- 
pisanih listov, vezan v usnje, velikost 30 cm 
x 43,5 cm, jezik in pisava: nemščina, gotska 
kurziva, signatura: AS-774, knjiga 15 (gr. a. 
V, knjiga 15) 

15) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA ZA TISTE PODLOŽNIKE, KI SO 
NASTANJENI V DEŽELNOKNEŽJI LO- 
KALIJI DOLENJA VAS IN V ŽUPNIJI 
RIBNICA (Hand Urbarium der Herrschaft 

Rcifnitz über die in der landesfürstlichen 
localie Nidcrdorf und der Pfarr Rcifnitz 
seshaften Untcrthancn), 1798-1810, papirna 
podlaga, 767 oštevilčenih izpisanih listov, 
vezan v usnje, velikost 30 cm x 43,5 cm, 
jezik in pisava: nemščina, gotska kurziva, 
signatura: AS-774, knjiga 16 (gr. a. V, knjiga 
16) 

16)/Urbar gospostva Ribnica, I. del/, 1818-1829, 
papirna podlaga, 157 izpisanih listov, hrbet 
vezan v usnje, ostalo v karton, velikost 24 x 
38,5 cm, jezik in pisava: nemščina, gotska 
kurziva, signatura: AS-774, knjiga 17 (gr. a. 
V, knjiga 17) 

17) /Urbar gospostva Ribnica, II. del/, 1818- 
1829, papirna podlaga, 154 izpisanih listov 
(fol. 236-491), hrbet vezan v usnje, ostalo v 
karton, velikost 24 cm x 38,5 cm, jezik in 
pisava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774, knjiga 18 (gr. a. V, knjiga 18) 

18)/Urbar gospostva Ribnica, IV. del/, 1818- 
1829, papirna podlaga, 217 izpisanih listov 
(fol. 816-1117), hrbet vezan v usnje, ostalo v 
karton, velikost 24 cm x 38,5 cm, jezik in 
pisava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774, knjiga 19 (gr. a. V, knjiga 19) 

19)/Urbar gospostva Ribnica, V. del/, 1818- 
1829, papirna podlaga, 155 izpisanih listov 
(fol. 1176-1407), hrbet vezan v usnje, ostalo 
v karton, velikost 24 cm x 38,5 cm, jezik in 
pisava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774. knjiga 20 (gr. a. V, knjiga 20) 

20) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA, I. del (Hand Urbarium der Herrschaft 
Rcifnitz I), 1830-1848, papirna podlaga, 281 
izpisanih lisotv (fol. 1-235), hrbet vezan v 
usnje, ostalo v karton, velikost 24 cm x 38 
cm, jezik in pisava: nemščina, gotska kur- 
ziva, signatura: AS-774, knjiga 21 (gr. a. V, 
knjiga 21) 

21) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA, II. del (Hand Urbarium der Herrschaft 
Rcifnitz 1830, II), 1830-1848, papirna pod- 
laga, 314 izpisanih listov (fol. 236-491, 697- 
707), hrbet vezan v usnje, ostalo karton, veli- 
kost 24 cm x 38 cm, jezik in pisava: nem- 
ščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 22 (gr. a. V, knjiga 22) 

22) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA, III. del (Hand Urbarium der Herr- 
schaft Rcifnitz 1830, III), 1830-1848, papirna 
podlaga, 289 izpisanih listov (fol. 492-687, 
694, 725-744), hrbet vezan v usnje, ostalo v 
karton, velikost 24 cm x 38 cm, jezik in 
pisava: nemščina, gotska kurziva, signatura: 
AS-774 knjiga 23 (gr. a. V, knjiga 23) 

23) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA, IV. del (Hand Urbarium der Herr- 
schaft Rcifnitz 1830, IV), 1830-1848, pa- 
pirna podlaga, 430 izpisanih listov (fol. 816- 
1117), hrbet vezan v usnje, ostalo v karton, 
velikost 24 cm x 38 cm, jezik in pisava: 
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nemščina, gotska kurziva, signatura: AS-774, 
knjiga 24 (gr. a. V, knjiga 24) 

24) PRIROČNI URBAR GOSPOSTVA RIB- 
NICA, V. del (Hand Urbarium der Herrschaft 
Rcifnit/. 1830, V), 1830-1848, papirna pod- 
laga, 304 izpisani listi (fol. 1176-1407), hrbet 
vezan v usnje, ostalo v karton, velikost 24 cm 
x 38 cm, jezik in pisava: nemščina, gotska 
kurziva, signatura: AS-774, knjiga 25 (gr. a. 
V, knjiga 25) 
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Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti 
BORIS GOLEČ, STANE OKOLIŠ 

Družinski arhiv knezov Aucrspergov, najpo- 
membnejše veje iz rodu Turjaških, je najob- 
sežnejši ohranjeni arhiv katere od plemiških dru- 
žin s slovenskega ozemlja, vendar širši strokovni 
javnosti iz različnih razlogov doslej vse premalo 
znan. Poglavitni vzrok njegovega nepoznavanja 
je v dostopnosti gradiva, ki ni bilo nikoli brez 
pridržkov na voljo uporabnikom. Zc sama narava 
arhiva, zasebne lastnine plemiške družine, je v 
preteklosti pomenila precej večjo oviro za nemo- 
teno raziskovalno delo kol denimo dostopnost 
arhivov državnih in javnih ustanov. Turjaški ar- 
hiv je sicer v šestdesetih letih 19. stoletja za pisa- 
nje zgodovine rodbine temeljito izčrpal Peter Ra- 
dies, komaj pa je gradivo pritegnilo pozornost 
tudi kot neprecenljiv vir za deželno in nacionalno 
zgodovino, so ga pred stoletjem preselili v grad 
Loscn-stcinlcitcn na Spodnjem Avstrijskem, 
kamor mu je sledilo le malo slovenskih zgodo- 
vinarjev in drugih znanstvenikov. Neugodne po- 
litične razmere zadnjega pol stoletja so ga za 
dolgo časa sploh odtegnile slovenski strokovni 
javnosti. Medtem je iz Loscnstcinlcitna prišel v 
depojsko hrambo v Hišni-, dvorni in državni 
arhiv na Dunaju, kjer ga je zadnja leta z do- 
voljenjem upravitelja družinskega arhiva Hcin- 
richa Aucrspcrga pregledovalo že nekaj raz- 
iskovalcev iz Slovenije. 

Oktobra 1995 je celoten inventar turjaškega 
arhiva, v kolikor zadeva slovensko državno 
ozemlje, prepisal za potrebe Arhiva Republike 
Slovenije zgodovinar Stane Okoliš.1 Popis je na 
računalniški disketi in v tiskani obliki v AS na 
voljo vsem potencialnim uporabnikom arhivske- 
ga gradiva. Lc-to je shranjeno v starem poslopju 
Hišnega-, dvornega in državnega arhiva na Du- 
naju (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minorilcn- 
platz 1, Wien I). Dovoljenje za uporabo družin- 
skega arhiva izda načeloma za čas enega leta 
lastnik arhiva Heinrich Aucrspcrg, in sicer na 
prošnjo, ki vsebuje natanko določene arhivske 
enote (oddelek, fascikcl) in je poslana na naslov: 
Verwaltung des fürstlich Aucrspcrg'schcn Fami- 
lien-Archivs, A-3144 Schloß Wald, Nicdcr- 
österrcich. 

Slovensko državno ozemlje v celoti ali samo 
deloma zadeva 11 od 23 oddelkov, ki povečini 
obsegajo gradivo posameznih zemljiških gos- 
postev. Ti oddelki so (številka v oklepaju pomeni 
številko oddelka): Centrala (II), Centrala Lju- 
bljana (VII), Kočevje (VIII), Poljane ob Kolpi 

(IX), Žužemberk, Toplice in Mala vas (X), So- 
teska (XI), Višnja Gora (XII), Dvor pri Žužem- 
berku s fužinami (XIII), Šrajbarski Turn pri 
Krškem (XXI), Grofovski arhiv Aucrspergov 
(XXII) in Listine (XXIII). 

Listinski del arhiva je med skromnejšimi od- 
delki, čeprav sežejo najstarejše listine v 13. sto- 
letje, nasprotno pa predstavlja za gospodarsko in 
socialno zgodovino kranjskega podeželja nepre- 
cenljivo vrednost 236 (!) urbarjev za čas od srede 
15. stoletja do zemljiške odveze. Urbarji obrav- 
navajo naslednja gospostva s pridruženimi dvorci 
in imcnji:v Postojna, Soteska, Turjak, Kočevje, 
Poljane, Šumpcrk, Mokronog, Žužemberk in 
Čušpcrk ter župnije Škocjan pri Turjaku, Osil- 
nica in Dolenjske Toplice. Poleg spisov upravne 
vsebine hrani arhiv še vrsto virov za cerkveno 
zgodovino (župnije pod patronatom Turjaških) 
ter dokumentov o političnem in javnem delo- 
vanju članov družine (Anastasius Grün). 

Novoodkrita slovenska besedila 

Že popisovalci in urejevalci turjaškega arhiva 
SO naleteli na slovenska besedila, ki pa so jih 
vnesli v inventar samo v primerih, ko je šlo za 
samostojen spis. V inventarju so trije taki doku- 
menti, od katerih je bil zadnji že objavljen: 1) 
slovenski opis meja gozda (Kočevje, A-V-l, 
Conv. 5), 2) prisega župljanov Osilnice pred in- 
špektorjem turjaških posesti na Kranjskem v 
Kočevju leta J 738 (Kočevje, A-VI-6, Conv. 2), 
3) poravnava pred nepristranskim sodnikom v 
Višnji Gori glede pravice do pašnjc 1. 1747 (Viš- 
nja Gora, A-IX-1 Conv. 3). 

Kolikor nam je znano, je bilo doslej objav- 
ljenih v strokovni periodiki šest slovenskih tek- 
stov, na katere je leta 1928 pri pregledovanju 
gradiva (tedaj še v Loscnstcinlcitnu) naletel 
pravni zgodovinar Metod Dolenc. Spisi zajemajo 
čas od začetka do konca 18. stoletja in si kro- 
nološko sledijo takole: 

1) in 2) dve prošnji graničarskih častnikov in 
vojakov iz Ogulina iz let 1714 in 1715 (v hrva- 
ščini), 3) poravnava med podložniki glede pra- 
vice pašnjc pred nepristranskim sodnikom v Viš- 
nji Gori leta 1747, 4) tožba pred vinogorskim 
zborom v gospostvu Soteska leta 1760, 5) kmeč- 
ka računska pravda pred patrimonialnim sodi- 
ščem v Žužemberku leta 1758 ter 6) tožba zaradi 
žalitve v zvezi s tožbo glede očetovstva pred 
krajevnim sodiščem Žužemberk leta 1794.2 

1
 Na lem mestu se loplo zahvaljujeva Avstrijskemu inštilutu /a 

vzhodno in jugovzhodno Evropo in nekdanjemu predstojniku 
izpostave v Ljubljani g. dr. Fclixu Bistru, ki sta nama omo- 
gočila enomesečno bivanje in delo na Dunaju. 

Metod Dolenc, Nekoliko uradnih spisov s slovenskimi jezi- 
kovnimi drobtinamj i/. IX. stoletja, v: Časopis za zgodovino in 
narodopisje XXVIII (1931), Str. 101-110. 
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Prva stran dokumenta, na katerem je napisan uvod k besedilu prisege, zaprisežen odbor osilniških 
župljanov in prvi del samega besedila prisege v slovenskem jeziku (••, • - VI - 6, Konv. 2). 
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Pisarjeva predloga k zapisu prisege osilniških župljanov leta 1738 (TA, A - VI, Konv. 2). 

Inventar turjaškega arhiva je mlajši, zalo Do- 
lencu dva od inventarnih spisov nista bila znana, 
na tretjega pa je naletel po naključju. Starejši 
spis, opis gozdnih meja v kočevskem gospostvu 
iz leta 1710, je danes neznanokje založen, zato 
ga za pričujoči prispevek žal ni bilo mogoče 
pripraviti. 

Ker doslej še nihče od slovenskih razisko- 
valcev ni uspel načrtno pregledati celotnega ar- 
hivskega gradiva, natančno število slovenskih 
besedil v njem ni znano. Naključnost najdb slo- 
venskih jezikovnih drobtin, ki jo je poudaril Me- 
tod Dolenc, velja tudi za večino besedil, ki sva 
jih oktobra 1995 zabeležila avtorja pričujočega 
prispevka. Verjetnost obstoja še kakšnega slo- 
venskega zapisa ni izključena. Poudariti velja, da 
sva bolj ali manj temeljito pregledala 134 fas- 

ciklov in 42 urbarjev, nepregledanih pa je za 
slovensko državno ozemlje ostalo še več kot 
1000 fasciklov gradiva in 194 urbarjev. 

Novoodkrita besedila v slovenskem jeziku so 
naslednja: 

1) 21. 4. 1708 - prisega čevljarjev mesta Viš- 
nja Gora pred vicedomskim sodiščem V Ljubljani 
(•-•-32, Konv. 1) - za objavo pripravil Boris 
Goleč 

2) 14. 12. 1751 - prisega tržanov Starega trga 
ob Kolpi pred dezelnoglavarskim sodiščem v 
Ljubljani (A-VI1-4, Konv. 3) - za objavo pri- 
pravil Boris Goleč 

3) n. n. 1. 1738 - prisega župljanov Osilnice 
pred inšpektorjem turjaških posestev na Kranj- 
skem v Kočevju (A-VI-6, Konv. 2) - za objavo 
pripravil Stane Okoliš 
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Za objavo sva pripravila samo ta tri jezikovno 
zanimivejša slovenska besedila, ne pa tudi priseg 
iz. leta 1794, pri katerih upravna slovenščina 
zaradi novih temeljev kaže že precej drugačne 
poteze. Vse odkrite tekste druži skupna značil- 
nost, da gre za kolektivne prisege med ali ob 
zaključku sodnih procesov. Prisegli so predstav- 
niki treh različnih socialnih skupin: cehovsko 
organizirani meščani, tržani kmečkega trga in 
kmečki podložniki. 

1) Prisega čevljarjev mesta Višnja (¡ora 21. 
aprila 1708 pred vicedomskim sodiščem v 
Ljubljani (pripravil Boris (¡olee) 

A-X-32, Konv. I 

Najstarejše znano slovensko besedilo v turja- 
škem arhivu je nastalo ob zaključku dveletnega 
pravdanja pred vicedomskim sodiščem v Ljub- 
ljani dne 21. aprila 1708. Gre za prisego članov 
čevljarskega in usnjarskega ceha v Višnji Gori, 
da bodo spoštovali razsodbo sodišča in da bodo 
tožniku, ki je pravdo dobil, povrnili vse nastale 
stroške. Za razumevanje sicer vsebinsko skopega 
teksta si nekoliko oglejmo ozadje spora, ki je 
sploh privcdcl do za Višnjanc neugodne razsodbe 
in slovenske prisege. 

Spor je bil za višenjski čevljarski in usnjarski 
ceh predvsem prestižne narave in le malo pove- 
zan z. materialnimi prednostmi. V njem se v prvi 
vrsti zrcali stara tekmovalnost med Višnjo Goro, 
ki je bila leta 1478 iz. trga povzdignjena v dc- 
žclnokncžjc mesto, in trgom Žužemberk. Rival- 
stvo seje odražalo v vsakdanjih situacijah, tako v 
medsebojnem oviranju trgovanja, mitninjenju 
blaga in konkurenci obrtnikov. Žužemberk, ki so 
mu sicer manjkali atributi mesta, po velikosti in 
gospodarski moči ni bistveno zaostajal za Višnjo 
Goro, razlike pa so se v 17. stoletju celo zmanj- 
ševale. Aucrspcrgi so kot trški gospodje Žužem- 
berka namreč svoje tržanc podpirali v konku- 
renci in sporih z okoliškimi urbanimi naselbi- 
nami in gospostvi, medtem ko Višnja Gora kot 
deželnoknežje mesto od kranjskega viecdoma ni 
mogla pričakovati posebne zaščite. Vi.šenjsko 
mestece je okrog in okrog obdajala posest Auer- 
spergov, še posebej od leta 1631 naprej, koje 
postalo njihovo tudi gospostvo Višnja Gora, ki so 
ga občasno upravljali kar iz gradu Žužemberk. 

Mesto Višnja Gora je sicer imelo od gospo- 
stva v zakupu mitnino na celotnem ozemlju 
deželskega sodišča že od leta 1461, koje bilo še 
trg, toda Aucrspcrgi in njihovi grajski oskrbniki 
so od leta 1631 težili k ukinitvi tega sicer za- 
časnega zakupa. Poleg stalnih mitninskih postaj, 
ki jih je mesto dajalo v zakup zasebnikom, je 
smelo pobirati skromno mitnino tudi na pode- 
želskih sejmih, na katerih pa se je stojnina ste- 
kala naravnost v gospoščinsko in ne v mestno 
blagajno. Okoli leta 1705 so se stvari korenito 
zasukale. Gospostvo je mitnino oddalo mitničar- 

jem neposredno v zakup brez posredovanja me- 
sta, ker z njim ni več podaljšalo zakupne po- 
godbe. Ogorčenje Višnjanov je bilo tolikšno, da 
so (zdaj gospoščinskega) mitničarja celo spodili 
z lokacije v mestu in se z gospostvom spustili v 
večletno prerekanje in pravdanje zaradi izražene 
samovolje.3 

V isti čas pade tudi pravdanje med gospo- 
ščinskim oskrbnikom Francem Antonom Purom 
in čevljarskim in usnjarskim cehom, posredno 
vsekakor povezano s splošnim nezadovoljstvom 
in ponižanjem Višnjanov zaradi mitnine. Trenja 
med višenjskimi in žužemberškimi čevljarji in 
usnjarji so bila vsaj pol stoletja starejša, aucr- 
sperško podpiranje Zužcmbcrčanov proti Višnja- 
nom pa jih je vsakič samo še povečalo. Višenjski 
mojstri so bili močni in številni v času sicer- 
šnjega gospodarskega vrhunca Višnje Gore sredi 
16. stoletja. Dne 5. novembra 1555 so si dali pri 
vicedomu potrditi pravila ljubljanskih čevljarjev 
in usnjarjev, kar velja za ustanovitev organizi- 
ranega ceha v mcslu. Njegovemu delovanju smo 
priča skozi tri naslednja stoletja po ohranjenih 
dokumentih, učnih pismih, zapisnikih in drugih 
virih.4 Njihovi žužemberški kolegi se nasprotno 
niso mogli pohvaliti z nikakršnimi svoboščinami, 
podobnimi višenjskim, temveč le z veliko mlaj- 
šim privilegijem privatnega značaja, ki jim ga je 
8. januarja 1660 izdal grof Volf Engclbreht 
Aucrspcrg. Izdana koncesija čevljarski bratov- 
ščini v Žužemberku pravi, da tamkajšnje čev- 
ljarje ovirajo razni čevljarji in šušmarji (Storcr) 
na podeželju in v trgih žužemberškega in više- 
njskega deželskega sodišča, zato sc je pokazala 
potreba po pregledu in vizitaciji usnja na letnih 
sejmih in proščenjih. Ker jim koncesije za vizi- 
liranjc ni hotel podeliti grofov rentni mojster, je 
na njihovo prošnjo to storil grof sam. Poslej je 
imela čevljarska bratovščina v Žužemberku od 
deželskega sodišča pooblastilo, da sme vedno, 
kadar je potrebno, na sejmih pregledovati usnje 
(in usnjene izdelke), vendar samo zunaj mest, s 
čimer je bila mišljena Višnja Gora. S tem naj bi 
se po besedah koncesije ohranjalo med običaj- 
nimi ljudmi pošteno trgovanje brez goljufij. Žu- 
žemberški mojstri so dobili tudi pravico kazno- 
vati kršitelje. Polovico kazni je prejelo gospo- 
stvo, usnjarji pa so morali v posebnih primerih 
kršitelje naznaniti in jih prepustiti v nadaljnjo 
obravnavo deželskemu sodišču.5 Določila so ve- 
ljala za vse sejme in proščenja razen v samem 
višenjskem mestu, in sicer tako na podeželju kot 
v trgih, pri čemer so mislili trga Žužemberk in 

lioris Goleč. Trgovski promet na širšem območju Višnje gore 
ilo konca IS. stoletja v luči deZelskosodnih in mestnih milnic. 
Zgodovinski časopis49 (1995), šl. I, sir. 75-XI. 
Konrad Črnologar, Aus dem Wcichselburgcr Archive, Mil- 
Ihcilungcn des Musealvereins (Ur Krain (MMVK) Il (1X9X), 
sir. 122-129. 

5 Turjaški arhiv Dunaj (••), •-1•-5, Konv. 2. No. I, 15. 2. 
1660. 
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Litija ter pogojno tudi propadli trg Šentvid pri 
Stični. 

Ne vemo sicer, kako je novost vizitiranja od- 
mevala na podeželskih in trških sejmih takoj po 
objavi koncesije, vendar brez čudenja, negodo- 
vanja in odpora gotovo ni šlo. Zdaj so se na le- 
pem pojavljali med prodajalci in kupci v povsem 
novi vlogi žužemberški čevljarji, ki so v očeh 
višenjskih in drugih cehovskih mojstrov veljali 
za manjvredne, v očeh kmečkih čevljarjev pa 
vsaj za nezaželene. Višcnjski meščani so morali 
biti še posebej prizadeti, ko so po trije ali štirje 
hodili na podeželske sejme pobirat že tako 
skromno mitnino, lam pa so se jim kot vizi- 
latorji postavili ob bok "nekakšni žužemberški 
šušmarji" in zahtevali blago za pregled tudi od 
Višnjanov. 

Ni naključje, da se je višcnjski ceh nepo- 
sredno zatem obrnil na cesarja Leopolda s proš- 
njo, naj izda patent, po katerem se morajo vsi 
šušmarji (Störer vnd Winkhl Arweillwr) v višenj- 
skem deželskem sodišču in mestnem pomirju 
bodisi včlaniti v ceh v Višnji Gori bodisi prene- 
hati z delom. Cesar Leopold jim je 11. maja 1661 
izdal v Gradcu želeni zaščitni patent,6 ki je samo 
eden številnih podobnih patentov brez ali z malo 
učinka, izdanih raznim cehom in bratovščinam 
po vseh dednih deželah. Višnjani so se mogli z 
njim kvečjemu postavljali pred Žužcmbcrčani, 
češ da gre za pisanje od cesarja, medlem ko 
imajo oni samo grofovo koncesijo, dejansko pa 
niso mogli storiti ničesar proti odločitvi grofa 
Aucrspcrga glede vizitiranja sejemskega blaga. 

O napetostih med višenjskimi in žužem- 
berškimi čevljarji izvemo štiridcscl let pozneje 
na prelomu iz 17. v 18. stoletje. Sporno pregle- 
dovanje usnja je privedlo do tožbe s strani Viš- 
njanov pred deželnoglavarskim sodiščem, ki mu 
je bil kot drugostopenjskemu sodišču podvržen 
Žužemberk kot privatni trg. Za 4. julij 1701 je 
"zapriseženi komisar za zaslišanje prič na 
Dolenjskem" (Zeii^s Comissarius) baron Franc 
Albert Pclzhofcr sklical priče na zaslišanje pri 
"zidanem mostiču" in k zaslišanju pozval ludi 
višcnjski čevljarski ceh, če želi priče videti, 
slišati in vložili zanje svoj vprašalnik. Višcnjski 
čevljarji in usnjarji se sprva niso odzvali, nato pa 
so 3. avgusta 1702 deželnemu glavarju predložili 
svoja protivprašanja (Ge^enweysun^) in imena 
11 prič iz vrst podiožnikov, ki naj bi potrdile, da 
žužemberški čevljarji ne uživajo pravice viziti- 
ranja usnja nemoteno več kol 30 let in en dan, 
kolikor je bilo polrebno, daje kakšna sporna za- 
deva postala pred sodiščem neizpodbitna pravi- 
ca. Vizitiranjc je zadevalo usnjene izdelke, prine- 
sene naprodaj na dcžclskosodnc sejme gospostva 
Višnja Gora in drugih Aucrspcrgovih dcžclskih 
sodišč na Dolenjskem. Dopisu so Višnjani pred- 
ložili vicedomov cehovski red iz leta 1555, kon- 

cesijo Auerspergovcga rentnega mojstra glede 
vizitiranja usnja v Višnji Gori iz. lela 1650 in 
znani cesarski patcnl iz leta 1661. Predlagane 
priče je komisar zaslišal 17. aprila 1703, konca 
spora med obema cehoma pred deželnoglavar- 
skim sodiščem pa žal ne poznamo.7 

Huda kri med meščani Višnje Gore ob uki- 
nitvi zakupa mitnine in nepopustljivost gospo- 
ščinskega oskrbnika sta končno privedli do inci- 
denta na proščenju v Litiji marca 1706. Začel se 
je sodni spor, katerega epilog predstavlja prav 
slovensko pisana prisega iz leta 1708, ki je pred- 
met naše obravnave. Oglejmo si zato, kako je 
skozi sodne mline prišlo do njenega nastanka.8 

Sodni spor je sprožil oskrbnik Auerspergo- 
vcga gospostva Višnja Gora Franc Anton Pur, po 
funkciji obenem zastopnik višenjskega dežclskc- 
ga sodišča. Čevljarje in usnjarje mesta Višnja 
Gora, združene v ceh častitljive starosti, je smel 
tožiti najprej pred prvostopenjskim mestnim so- 
diščem, medtem ko je naloge drugostopenjskega 
sodišča za prebivalce deželnoknežjih mest na 
Kranjskem opravljalo vicedomsko sodišče v 
Ljubljani. Oskrbnik Pur je mestno sodišče očitno 
prezrl in se s tožbo obrnil naravnost na vice- 
doma. Čevljarski in usnjarski ceh je obtožil od- 
klanjanja vizitacije usnjenih izdelkov na pro- 
ščenju v trgu Litija, ki je spadal pod njegovi) de- 
žclsko sodišče. 

V nedatiranem dopisu, prispelem v Ljubljano 
sredi marca 1706, je opisal dogodek na litijskem 
proščenju 14. marca istega leta. Celoten čevljar- 
ski in usnjarski ceh iz mesta Višnja Gora naj bi 
se uprl pregledu (vizitaciji) usnja, ki jo je po 
svojih zastopnikih opravljalo višenjsko gospo- 
stvo. Oskrbnika Pura {¡lesarja jenu richtniga 
namestnika) so grobo napadli, mu grozili s 
smrtjo, tepežem in uporom, strahovito kričali, da 
mora umreti, in pregovorili na pomoč tudi tuje 
podložnike. Usnjar Jernej Groznik iz Višnje Go- 
re je Puru celo strgal z glave klobuk in baroke ter 
jih zagnal v blato. Prizadeti višcnjski gospo- 
ščinski oskrbnik je dogodek opisal kot nasilje in 
v deželi strogo prepovedano početje. Viccdom- 
skemu sodišču je naznanil 13 imen usnjarjev, in 
sicer Jerneja Groznika, Marka Groznika, Lovrcta 
Kodriča kot cehmoštra, Jurija Turka, Andreja 
Klemcnčiča, Jakoba, Lovrcta in Jurija Moko- 
tarja, Marka Fabjana, Matijo Turka, Miho Ma- 
rovla, Jerneja Fabjana in Bernarda Grandcta. 

Dne 29. marca 1706 seje na uradno zaslišanje 
pri viccdoiTiu odzvalo deset od zgoraj navedenih 
trinajstih mož, ki so vsi po vrsti obtožbam 
ugovarjali. Viccdom je zato pozval k drugemu 

°     Konrad Omologar, Aus den Schriften der Schumacher-Zunft 
der Sladi Wcichsclburg. MMVK 11 (1•••), Mr. 16-18. 

•-S, Cehovski arhivi, šk. 21, Čevljarski in usnjarski ceh v 
ViSnji gori, s.d. 1701, 3. X. 1702, 17.4. 1703, s.d. I70X, 

X TA, A-X-32, Konv. I, 29. 3. 1706, 19. 4. 1706, 10. 5. 1706, 
26. 5. 1706, 15. 6. 1706, 23. 6. 1706, 15. II. 1706, 21. 2. 
1707, X. 4. 1707, 21. 7. 1707, 16. X. 1707, 14. 10. 1707, 5. 12. 
1707,9. 1. I70X, 14.4. I70X, 17.4. 1708. 21.4. I70X, 16. II. 
170«. 3. X. 1709. 
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rednemu zaslišanju ludi Franca Antona Pura, da 
odgovori na ugovore obtoženih. Ker Pur kot 
gospoščinski oskrbnik ni spadal pod vicedomsko 
sodišče, ga jc moral poleg vicedoma pozvati v 
Ljubljano kot sopodpisnik tudi deželni glavar. 
Zaslišanje jc sledilo že 8. aprila, kot sodnika pa 
sta nastopila upravitelj deželnega glavarstva in 
upravitelj vicedomskega urada. Najprej so odgo- 
varjali Višnjani, nato jc Pur opisal dogodek v 
Litiji, razsodba dne 10. aprila pa se jc glasila v 
oskrbnikovo korist. Obtoženi usnjarji in čevljarji 
so se bili na proščenjih dolžni podvreči Purovi 
vizitaciji, proti čemur so mogli vložiti apclacijo. 
To so resnično storili, toda apclacijo jc sodišče 
19. aprila zavrnilo in Višnjanom ukazalo, da 
morajo na proščenjih in sejmih v višenjskem 
dcžclskcm sodišču svoje naprodaj prineseno 
usnje brez ugovarjanja prepustiti gospoščinskim 
vizitatorjem v pregled. 

Ponosni višenjski rokodelci so na vizitatorje 
gledali zviška, pregled kvalitete svojih izdelkov s 
strani necehovskih šušmarjev pa razumeli kot 
ponižanje. Ukaza deželnega glavarja in upravi- 
telja vicedomskega urada o obvezni vizitaciji z 
dne 26. maja 1706 niso hoteli ne mogli izpolniti. 
Že na naslednjem litijskem proščenju 6. junija so 
se vizitaciji ponovno uprli. Franc Anton Pur jc 
zato 15. junija ogorčen prosil deželnega upravi- 
telja in vicedoma, naj Višnjanov ne pustita ne- 
kaznovanih, temveč naj jih zapreta v zapor na 
deželnem glavarstvu. Tam naj bi ostali toliko 
časa, dokler se z višenjskim oskrbnikom ne bi 
poravnali in prisegli, da bodo pustili svoje usnje 
nemoteno vizitirati. 

Deset višenjskih čevljarjev in usnjarjev jc 
vicedomski urad že 23. junija pozval (citiral), naj 
se nemudoma /.glasijo v Ljubljani in tam poča- 
kajo na nadaljnji skicp. Ukaz jc pomenil toliko 
kot pripor, zato so višenjski mojstri oklevali z 
odhodom. Dne 8. julija jc vieedom prejel njihovo 
pismo, v katerem pravijo, da jih jc oskrbnik Pur 
obtožil, da se upirajo vizitaciji usnja tudi na 
sejmih v Šentvidu (pri Stični) in v Velikem Gab- 
ru. Pojasnili so, kako jc Pur za vizitatorja posta- 
vil nekega žužemberškega "šušmarja" (Frcttcr), 
kar jc sramotilno zanje in za njihove cesarske 
svoboščine. 

Upravitelj vicedomskega urada ni imel veliko 
posluha za tako razlago, zato jc Višnjanc 19. 
julija poklical v Ljubljano pod kaznijo 25 duka- 
tov v zlatu, dva dni zatem, 21. julija, pa jim jc 
grozil že s 100 dukati kazni, če se nemudoma ne 
odzovejo. Možje so se prestrašili in prišli 29. 
julija pred vicedoma, obtoženi, da so se v Šent- 
vidu in Velikem Gabru uprli pregledu usnja "po 
izkušenem čevljarju". 

Iz dopisovanja med cehom, Purom in vice- 
domskim uradom ni razvidno, ali so Višnjanc ž.c 
leta 1706 resnično vtaknili v ječo. Nikakor se 
niso hoteli ukloniti in so ugovarjali primernosti 
nekega žužemberškega čevljarja za vizitatorja, s 
čimer naj bi bili prizadeti privilegiji višenjs 

ceha. Vieedom jih jc moral vedno znova klicati 
pred sodišče, in sicer 16. avgusta 1706 pod kaz- 
nijo 100 dukatov, 14. oktobra že z grožnjo 150 
dukatov in 5. decembra z 2(• dukati. Temeljno 
vprašanje se jc zdaj obrnilo v smer, ki je bila 
sicer za Višnjanc ugodnejša od prvotnih zavrni- 
tev njihovih zahtev, zato pa povezana z večjimi 
stroški, za katere se jc vedelo le, da jih bo moral 
poravnati poražence. Vicedomsko sodišče je 
namreč sklenilo ugotoviti dejansko stanje s pri- 
čevanji neprizadetih. Vsebine vprašanj, ki jih jc 
moral sestaviti tožnik Pur, ne poznamo, šlo pa jc 
za ugotavljanje dotlej običajnega postopka viziti- 
ranja in skladnosti lc-tcga s privilegiji višenj- 
skega ceha. 15. novembra 1706 jc upravitelj 
vicedomskega urada sklenil na uradnem zasli- 
šanju Višnjanov o pripombah glede Purovcga 
vprašalnika (Wcisungsarticl) in izbranih prič, da 
ostaneta vprašalnik in sestava prič nespreme- 
njena. Dne 29. decembra istega leta jc za 
komisarja za izprašanje prič (Zeugs Comissar) 
imenoval Janeza Adama pl. Erbcrga. 

Ugotovitev z januarskih zaslišanj leta 1707 ne 
poznamo, bile pa so neugodne za obtožene 
viscnjskc čevljarje in usnjarje. Dne 24. januarja 
jc namreč vicedomski urad izdal Višnjanom de- 
kret, da morajo privoliti v vizitiranjc in 21. 
februarja celoten ceh pod kaznijo 150 dukatov 
spet poklical v Ljubljano. Ugovarjanja in trmo- 
glavosti višenjskih mojstrov še vse leto 1707 ni 
bilo konce, četudi podrobnosti ne poznamo. Dne 
3. oktobra 1707 jc višenjski gospoščinski oskrb- 
nik Pur tako kot pred več kot letom dni prosil 
vicedoma, naj obtožence vtakne v zapor in jih ne 
izpusti, dokler ne prisežejo spoštovati sklepov 
sodišča. 

Do tega jc tudi res prišlo. Višnjani so prisegli 
(Anlobung gethan) 14. aprila 1708, ko so bili še 
v zaporu, in prosili deželnega glavarja in vice- 
doma, naj jim določi datum poziva za obe strani 
in jih medtem izpusti iz zapora ter jim dovoli 
odhod domov. Prošnji so ugodili, nakar jc teden 
dni pozneje, 21. aprila 1708, devet članov višenj- 
skega ceha priseglo spoštovati dve leti staro raz- 
sodbo z dne 10. aprila 1706 in povrniti sodne 
stroške. Čez pol leta jc bilo na zaslišanju 16. 
novembra 1708 sklenjeno, da znašajo sodni stro- 
ški, ki jih morajo čevljarji in usnjarji plačati 
oskrbniku Puru, 22 goldinarjev in 23 krajcarjev. 
Določen jc bil tudi 14-dncvni rok plačila, toda 
tako visoke vsote prizadetim ni bilo lahko zbrati. 
Se 3. avgusta 1709 jih jc vicedomski urad pozi- 
val, naj stroške v 14 dneh poravnajo, sicer bo sle- 
dil rubež. 

Akt s slovensko prisego z. dne 21. aprila 1708 
se v originalu in v modernem slovenskem pre- 
vodu glasi: 

Ich Carl Joßscph Khappus von Pichlstain J: 
V: Dr. der Rom: Kayl: May: angesezter Ober 
Pcrgkhrichtcr in Crain, der Fürst: Graffschafft 
Görz vnnd Cilli, Hoff Cammcr Fiscal vnnd 
Landts Vizdombischcr Ambts Sccrctarius aida, 
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attestiere hiemit das N: die Wcixlburgisehen 
Schucstcr wider Herrn Franz Antonni Pur alß 
Verwaltern vnnd Landlgcrichls Vcrtrcttcrn der 
Herrsehafft Wcixlburg, Ra(ti)onc: Visitierung 
des Leders vnd was deme mehr anhöngig, 
nachvolgcndcs Juramcnt abgelegt haben. 

Jest Laure Codritsh, Juri Turkh, Jerny Gros- 
nikh, Mathia Turkh, Jury Makhatar, ¡•••• •••- 
hatar, Andrée Clementschitsli, Jacob Makhatar, 
Marco Khauschekh perseßhem gospud Bogu eno 
zhisto persego, de se Jest ozhetn themo ubschido 
gliha kateri je ta desete dan tega mesza apprila 
litem lete 1706. per vizdamye na prei shau, toku 
dobro Vlitye, koker tudi na vseh druiech semnech 
visenskega gospostva richte, ta leder skose go- 
spoda Pura flegarja jenu richtniga namestnika te 
greschine Vischne Gore visitimi, ali pregledat 
pestiti, jeno nemo gospudu Puro nezh sam, tudi 
ne skusi eniga drusiga sa tegu veda kai sturiti, 
pertem tudi te expense plazhati oblubem, koker 
meni gospud Buch, jnu ta zheslita bres vsega 
madesa spoz.heta diviz.a, jnu mati boshia Maria, 
jnui vsi lubi boshy suetniki na moi posledni 
tshash pomagam Amen. 

Zu Urkhundt dessen ist mein hierunter 
gcstcltc Fertigung Datum Laybach den 21. April 
I708t:(en)" 

(osebni pečat) 

Prevod v moderno slovenščino, upoštevaje 
slogovne značilnosti originala: 

Jaz Lovrc Kodrič, Jurij Turk, Jernej Groznik, 
Matija Turk, Jurij Mokotar, Lovrc Mokotar, An- 
drej Klcmcnčič, Jakob Mokotar, Marko Kavšck, 
prisežem gospodu Bogu čisto prisego, da bom 
spoštoval sklep, ki je bil izdan desetega dne 
meseca aprila 1706. leta pri vicedomu. Tako v 
Litiji kakor tudi na vseh drugih sejmih sodišča 
višenjskega gospostva bom oskrbniku in sodne- 
mu namestniku graščine Višnja Gora gospodu 
Puru pustil vizitirali ali pregledati usnje in mu ne 
bom ne sam ne po kom drugem zaradi tega 
ničesar storil, pri čemer obljubim plačati tudi 
stroške. Kakor mi pomagajo gospod Bog in 
častita brez vsega madeža spočeta devica in 
božja mati Marija in vsi ljubi božji svetniki v 
mojem poslednjem času. Amen. 

Izbira slovenščine za jezik prisege na začetku 
18. stoletja ni posebnost, vsekakor pa je izjema v 
poslovanju vicedomskega urada. Slovenščino so 
narekovali praktični razlogi, saj je moral prisež- 
nik vsebino prisege natančno razumeti. Višcnjski 
meščani pa nemščine praviloma niso bili vešči, o 
čemer priča več sodobnih virov. Leta 1714 so v 
pritožbah deželnemu vicedomu zapisali, da razen 
mestnega sodnika ne zna nihče od meščanov in 
svetnikov ne pisati ne brati.9 Še trideset let po- 

zneje, leta 1744, je njihov mestni sodnik, koroški 
priseljenec Janez Reichard, klical k sejam sveta 
svojo ženo, da je Višnjanom tolmačila njegove 
besede.10 

Scstavljalca prisege za višenjske čevljarje in 
usnjarje ne poznamo. Bil je pač uradnik vice- 
domskega urada, ki mu je bila slovenščina mate- 
rinščina. Sodbo o slogovnih značilnostih njego- 
vega jezika prepuščamo jezikoslovcem, vsekakor 
pa je bil mož seznanjen tudi s sodobno pisano 
slovenščino. Tako govori na enem mestu o Bogu, 
na drugem pa ga narečno imenuje Buch. Videti 
je, da gre za Gorenjca, prikriti pa tudi ni mogel 
improviziranja, saj je besedilo domala dobeseden 
prevod podobnih nemških priseg z. vrsto nepre- 
vedenih nemških upravnih izrazov. Višenjskim 
mojstrom so morale bili domače in razumljive 
besede, kakor: absehid, richta, flegar ali expensi. 
Pisec je sicer uporabil bohoričico, vendar nedo- 
sledno. K nemškemu črkopisu ga je zaneslo 
zlasti pri pisavi imen in priimkov, ki jih je bil 
navajen zapisovati nemško (Clcmcnlschitsh, 
Kauschckh), ni se ji mogel izogniti pri nepre- 
vedenih izrazih (absehido, richte), nemalokrat pa 
gre za dvojnost v uporabi pravopisa tudi pri 
povsem slovenskih stvarnih imenih, glagolih in 
pridevnikih. Tako zapisuje • kot sch in sh 
(Vischne gore, shau, boshia), č kot tsh, tseh in z.h 
celo v isti besedi (Clementschitsli; zheslita, 
tshash), za ž. pa je izbiral med tremi variantami: 
Jih, s in sh (perseßhem, madesa, boshy). Za zgled 
sodobne upravne slovenščine je mogel vzeti 
pravzaprav le prisežne obrazce deželnih stanov, 
če so mu bili seveda dosegljivi. 

Zgodba o zavračanju pregledovanja blaga se 
je leta 1708 sicer končala, kar zadeva pravice 
gospoščinskega oskrbnika, toda odnosi med vi- 
šenjskimi in žužemberškimi čevljarji s tem še 
niso postali boljši. Člani ceha v Višnji Gori so 
tedaj prisegli, da se bodo pustili vizitirali oskrb- 
niku oziroma zastopniku višenjskega deželskega 
sodišča, ne pa komu drugemu, ki bi ga oskrbnik 
za pregledovanje usnjenih izdelkov pooblastil in 
poslal na sejme in proščenja namesto sebe. 

Kje in katere dni se na območju deželskega 
sodišča odvijajo letni sejmi, je natanko preciziral 
urbar gospostva Višnja Gora iz leta 1705." 
Dcžclsko sodišče je bilo po površini obsežno, saj 
je na severu mejilo na reko Savo, prekoračilo na 
jugu Krko, se na zahodu približalo .Šmarju, na 
vzhodu pa Trebnjemu. Skozenj so tako vodile 
vse glavne dolenjske prometnice razen poli iz 
Ljubljane proti Reki. Na skrajnem severu ob 
plovni savski poli je ležal trg Litija, najpromet- 
nejša točka s stičiščem treh poti pa je bilo 
mestece Višnja Gora, katerega mestno pomirje je 
bilo sicer izločeno iz deželskega sodišča. 

Brez. privilegiranih letnih sejmov v mestu je 

H) 
9     AS. Viccdomski urad /a Kranjsko (Vica.). I/I45. Sk. 2X4, St. 

3, 10.9. 1714. 

Ibidem, it 2. 17.6. 1744. 
••. A-I5-I23, HandlsUfbarium bey der Hemchafli Wcith- 
Belburg 1705. «.p. 
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bilo na tleh dcžclskcga sodišča 17 proščenj na 
leto, in sicer v trgu Litija (4). pri župnijski cerkvi 
na Krki (1), v Šentvidu pri Stični (5), pred sti- 
škim samostanom (2), v Velikem Gabru (1), 
Veliki Loki (1), Mali Loki (2), pri taborski 
cerkvi na Primskovem (1) in v Šmarju pri 
Grosupljem (1). 

Urbar omogoča tudi vpogled v podeželsko 
obrt, ko po posameznih vaseh navaja vinotoče, 
usnjarje, kovače, mesarje in kramarje. Letno so 
plačevali dogovorjeno stojnino po 8 krajcarjev, 
imenovano "Letenza", vseh skupaj paje bilo 109, 
stanujočih v 40 vaseh in zaselkih. Med njimi ni 
bilo čevljarjev, ki so jih šteli k usnjarjem, lc-tch 
pa navaja urbar 23 v 17 krajih, in sicer največ v 
obrtniško močnih vaseh Šmartno pri Litiji (4) in 
Šentvid pri Stični (3). Praviloma so morali biti 
vsi člani usnjarskega in čevljarskega ceha v 
Višnji Gori, tako kol mestni obrtniki pa so bili 
dolžni svoje blago na sejmih podvreči viz.itaciji 
graščinskega oskrbnika. 

Francu Antonu Puru je kot oskrbnik gospo- 
stva Višnja Gora pred letom 1720 sledil Kornelij 
Stojs. V tem letu se je med oskrbnikom in 
višenjskim cehom zopet razvnel stari spor glede 
vizitacijc. Višnjani oskrbniku te pravice sicer ni- 
so oporekali, toda jezilo jih je, da je za vizitacijo 
pooblastil njihove konkurente iz, čevljarske bra- 
tovščine v Žužemberku. To se je zgodilo na pro- 
ščenju v Šmartncm pri Liliji, nakar so višenjski 
mojstri oskrbnika Slojsa tožili pri deželnem 
upravitelju. Na nedatirani sodni obravnavi so se 
ložcni Višnjani sklicevali na dano (slovensko) 
prisego 21. aprila 1708 in prosili, naj gospo- 
ščinski oskrbnik ravna pri vizitiranju tako kol 
dotlej. Viccdom je njihovi prošnji ugodil ter 11. 
junija 1720 Korneliju Štojsu izdal ukaz, da usnja 
ne smejo vizitirali Žužcmberčani ali kdo drug. 
Oskrbnik ukaza ni izpolnil, temveč v njegovo 
zasramovanje na Jakobovem sejmu (25. julija) v 
Veliki Loki po sodnem slugi razglasil, da bo 
usnje odvzeto vsakomur, ki ne bo dovolil 
vizitirali žužemberškim čevljarjem. Proti temu 
Štojsovu razglasu, uperjenemu naravnost proti 
višenjskim mojstrom, so se Ic-li nemudoma pri- 
tožili pri deželnem glavarju kot sodni instanci za 
plemstvo in zemljiška gospostva. Deželni glavar 
je višenjskega gospoščinskega oskrbnika pisme- 
no povprašal o zadevi in dobil premeten Stojsov 
odgovor, da vizitiranje usnja v višenjskem dcž.cl- 
skem sodišču sploh ne prisloji njemu, temveč 
pripada po znani koncesiji iz leta 1660 žužem- 
berškim čevljarjem. On sam da ne more ravnati v 
nasprotju s konsenzom kneza Auerspcrga in ker 
se na pregled usnja ne spozna, morajo vizitirali 
izkušeni ljudje. Višenjski čevljarji in usnjarji naj 
se zato ne pritožujejo proli njemu, temveč naj 
svoje pritožbe naslovijo naravnost na njegovo 
knežjo milost Henrika Auerspcrga. 

Oskrbnikov zviti zagovor je odločilno vplival 
na sklep deželnoglavarskcga sodišča, ki je po 
zaslišanju obeh strani 9. maja 1721 odločilo, da 

ima Kornelij ŠtOJS prav, zato naj ostane pri nje- 
govem poročilu. Apelacijo višenjskega ceha je 
sodišče prav tako zavrnilo in s tem potrdilo pra- 
vico Žužcmbcrčanom. Na samem procesu je 
oskrbnik Štojs predložil koncesijo žužemberškim 
čevljarjem iz leta 1660 in njeno potrditev po 
sedanjem knezu Aucrspcrgu z dne 27. marca 
1720, malo pred začetkov spora. Višnjani so trdi- 
li, da za te stare akte ne vedo, ker Žužcmberčani 
njihove vsebine več kot 30 let in en dan niso 
izvajali, v škodo ViŠnjanov pa da ni moč izdali 
nobene koncesije. Omenjali so sodni spor pred 
deželnim glavarjem iz leta 1701 in citat, po 
katerem se oni kot cehovski obrtniki ne dovolijo 
vizitirali žužemberškim šušmarjem (Frcttncr). 
Lela 1706 je sledil proces, v katerem je tedanji 
oskrbnik priznal, da bo k vizitiranju pritegnil po- 
štene in izkušene mojstre in ne šušmarje, kakršni 
so Žužcmberčani. Tudi (slovenska) prisega z dne 
21. aprila 1708 govori le o oskrbnikovem vizi- 
tiranju in ne o čevljarjih iz Žužemberka. Za kon- 
cesiji knezov Aucrspcrgov (1660 in 1720) pa so 
bili višenjski mojstri prepričani, da nista veljav- 
ni, ker ju ni potrdil cesar in ju cesarske generalije 
potemtakem odpravljajo. Oskrbnik Stojs sc je 
nasprotno skliceval na knežje koncesije in ukaz 
sedanjega kneza, naj se po njih tudi ravna. Stari 
akti med cehi ga ne zadevajo, Višnjani nimajo 
pravice knezu česarkoli predpisovati, on kot 
oskrbnik pa se je dolžan ravnati po knežji kon- 
cesiji in lahko vzame za vizitatorja čevljarja ali 
usnjarja, ki ga sam izbere.12 

Majsko razsodbo deželnega glavarja so vi- 
šenjski mojstri le težko pogoltnili, zato je že na 
binkoštni ponedeljek na proščenju v Šentvidu pri 
Stični nastal prepir med njihovim in žužem- 
berškim cehom. Višnjani se sicer niso uprli viz.i- 
taciji usnja, ampak plačilu stojninc. Slednjo so 
pobirali Žužcmberčani in je znašala četrtinko 
vina zanje in par podplatov za zemljiško gos- 
postvo. Višnjani so izrabili priložnost, koje hotel 
plačati stojnino šentviški župan. Denar so mu 
izbili iz rok in nastal je prepir, med katerim je 
višenjski meščan Jakob Pcnk zgrabil žužember- 
škega tržana Jurija Pruka za ovratno ruto in mu 
pokazal fige. Višenjski ceh je trdil, da je dc- 
žclnoglavarska razsodba proti njim zadevala le 
vizitiranje in ne sejemske pristojbine, zato je bil 
gospoščinski oskrbnik Stojs v očitni zadregi, kaj 
storili. Inšpektorju Aucrspcrgovih gospostev je 
sporočil imena šestih najhujših kršilcev miru, od 
tega dveh znanih iz procesa med letoma 1706 in 
1708, Matije in Jurija Turka, 1er ga prosil za 
nadaljnja navodila. Neposredno zalem je deželni 
glavar 18. junija 1721 prejel Štojsovo ložbo proti 
višenjskemu cehu in posebej proti petim njego- 
vim članom, 25. junija pa pozval odbor 4 do 5 
članov ceha, naj se nemudoma zglasijo v Ljub- 
ljani in počakajo na nadaljnje sklepe. Med pro- 

12 ••, •-•-32, Konv. I. N<>. I. II. 6. 1720. 30. 7. 1720. 9. 5. 

1721, 16.5. 1721. 
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ccsom pred dežclnoglavarskim sodiščem 12. sep- 
tembra istega leta so se Višnjani ponovno skli- 
cevali na sodbo iz leta 1706 in slovensko prisego 
iz leta 1708, oskrbnik Štojs pa kot tožnik na 
koncesijo žužemberškim čevljarjem iz lela 1660. 
Višnjani so se kot meščani čutili prizadete na 
meščanskih pravicah, ker jim je sodil deželni 
glavar in ne vicedom, toda njihovi zahtevi po 
izključitvi sodišča in obravnavi pred vicedomom 
ni bilo ugodeno. Deželni glavar je sklenil razso- 
diti na podlagi zaslišanja prič, zato je 31. avgusta 
1722 za to opravilo imenoval posebne komisarje, 
ki so mu 1. junija 1723 predložili obsežen zasli- 
šcvalni zapisnik (Haubtwcysung) z zaslišanji šte- 
vilnih podložnikov. Ti so vsi po vrsti potrdili, da 
so bili Višnjani na sejmih deželskega sodišča 
vselej dolžni plačevali pristojbino za vizitacijo 
usnja.13 S tem je bila dokazana njihova krivda v 
zvezi z incidentom v Šentvidu konec maja leta 
1721, toda razžaljeni višenjski mojstri se niso 
dali ugnati. Še v času procesa zaradi šentviškega 
dogodka so si nakopali dva nova sodna procesa, 
v katerih je kot tožnik zopet nastopil oskrbnik 
Štojs. Zamera in ponižanje sta jih avgusta 1722 
vodila v upor proti vizitiranju usnja na proščenju 
pri Sv. Lovrencu, kjer so oskrbnikovim ljudem 
grozili s tepežem.14 Oktobra istega leta so se na 
sejmu v Litiji celo sami polastili vloge prcglc- 
dovalcev usnja in nekemu višenjskemu podlož- 
niku pod pretvezo, da je prodajal slabe izdelke, 
zasegli šest koštrunovih kož. Sledila so zaslišanja 
prič in protiprič, številni sodni naroki in ukazi, 
dokumenti o tej zadevi pa nas zapustijo z raz- 
pisom naroka za 25. april 1729.15 Spor se torej ni 
umiril vsaj devet let, če sc je sploh kdaj pravno 
končal. 

2) Prisega tržanov Starega trga ob Kolpi 
pred deželnoglavarskim sodiščem v Ljubljani, 
14. decembra 1751 (pripravil Boris Goleč) 

A-VII-4, Konv. 3 

Prisega tržanov Starega trga ob Kolpi pred- 
stavlja tako kot prisega Višnjanov zaključek 
sodnega spora, ki se je za prisežnike končal bolj 
ali manj neugodno. Četudi po imenu prav tako 
purgarji, so se tržani Starega trga v Poljanski 
dolini po socialnem položaju bistveno razlikovali 
od meščanov Višnje Gore. Pravno so bili namreč 
izenačeni z vsemi drugimi podložniki Aucr- 
spergovega gospostva Poljane, gospodarsko je 
njihov trg pomenil komaj kaj več od sosednjih 
vasi in le s hudimi težavami so ti purgarji 
ohranjali domnevne stare pravice. 

V prvi polovici   18. stoletja so se z gos- 

13 TA, A-X-32, Konv. 1, No. 3, 30. 5. 1721, 4. 6. 1721. IX. 6. 

1721. 25. 6. 1721, 12. 9. 1721, 31. 8. 1722. I. 6. 1723. 

postvom Poljane pravdali zaradi deželne, sredi 
stoletja pa zavoljo gospoščinske stavbne tlake, v 
zvezi s katero je leta 1751 nastalo pri deželni 
pravdi slovensko prisežno besedilo. Obravnavani 
čas ni bil najugodnejši za ohranjanje posebnosti 
in šibkih privilegijev, še posebej ker Tržani v 
boju z gosposko niso imeli nikakršne opore, 
odkar je gospostvo Poljane leta 1641 prišlo v 
roke mogočnih Aucrspergov. 

Prvi od zgoraj navedenih sodnih sporov se je 
začel leta 1722, ko so se tržani, goslači in ur- 
barski kmetje (N: die Burger, Inwohner, vndt 
Vrbars Lciith) i/. Starega trga pritožili deželnemu 
upravitelju nad ravnanjem poljanskega gospo- 
ščinskega upravitelja. Ta je v nasprotju s cesar- 
skim privilegijem zahteval od njihovih šestih hub 
večje dajatve, kot jih je določalo potrjeno ce- 
sarsko in deželnoknežje oprostilno pismo z dne 
17. maja 1719. Prvotne naturalne dajatve naj bi 
preračunane v tedanjo valuto znašale eno krono 
od hube, upravitelj pa je pobiral po dve kroni in 
več na leto. Razsodba deželnega upra-vilelja in 
deželnega glavarja 28. aprila 1723 sc je brc/, 
pomislekov glasila v korist Tržanov, gos- 
poščinski oskrbnik pa je prejel ukaz, naj ne krši 
cesarskega privilegija. Oskrbnik Anton Danijel 
Jcnčič je bil sicer prepričan, da davek in kontri- 
bucija nista vračunana v eno krono od vsake 
hube, temveč ju je treba pobirati posebej, toda 
Tržani so se posvetovali s svojim "doktorjem" v 
Ljubljani in uspeli.16 

Sedem let pozneje so se morali tržani Starega 
trga zopet obrniti na deželno glavarstvo s 
pritožbo proti upravitelju, ki jih je kakor navadne 
podložnike silil k opravljanju cestne tlake. To naj 
bi nasprotovalo cesarskemu privilegiju, v kate- 
rem so bili obravnavani kot tržani (Purser). 
Povrhu tega jim je Jcnčič grozil še z rubežem, na 
kar seje deželno glavarstvo 7. avgusta 1730 od- 
zvalo s pozivom obeh strani na izredno zaslišanje 
26. avgusta istega leta. V dveh sočasnih dopisih 
inšpektorju Aucrspcrgovih gospostev 14. in 22. 
avgusta 1730 je upravitelj Jcnčič natanko izpri- 
čal, kako gleda na spor v zvezi s tlako in na 
položaj starotrških tržanov. Po njegovem so bili 
tržani (Markhler) le kmečki purgarji (Urbars 
Burner), ki jih ni bilo mogoče primerjati z mest- 
nimi purgarji {Statt Burner). Tlake niso oprav- 
ljali samo zato, ker so jo plačevali v denarju 
(Zins^eld), kar je skupaj s činžnim vinom in 
žitom znašalo 12 goldinarjev na leto. Menil je, 
da v privilegiju ni omenjena oprostitev od tlake, 
cestna tlaka pa da spada k deželni tlaki in je bila 
gospostvu Poljane odmerjena tako, da mora dati 
na vsakih 10 hub enega moža. Med 194 hub in 
pol je bilo vštetih tudi šest starotrških, zato 
Tržani deželne tlake ne morejo biti oproščeni. 
Pregled poljanskega urbarja je pokazal, da med 
obveznostmi 32 Tržanov sicer res ni navedena 

14 ••, •-•-32, Konv. 1, No. 5, 22. X. 1722, 3. 7. 1724. 
15 ••. •-•-32, Konv. I, No. 4, 12. 11. 1722, 27. 11. 1722, 28. 4. 

1724. 14.6. 1725, II. I. 1729. 16 TA, A-VII-4, Konv. 3. No. 1,8. 10. 1722, 28. 4. 1723. 
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llaka, ni pa /nano, kako seje zadeva iztekla.17 

Dve desetletji pozneje jc prišlo med staro- 
trškimi tržani in gospostvom do nesoglasja v 
zvc/.i z drugačno tlako. Upravitelj Poljan jim jc 
namreč ukazal priti na stavbno tlako h gos- 
poščinski kašči. Tržani so menili, da so po 
deželnoknežjih privilegijih take tlake oproščeni, 
zato so 29. avgusta 1751 prosili deželnega gla- 
varja za narok pri deželni pravdi. Tokrat jc bila 
stvar še jasnejša kot dve desetletji prej glede 
deželne tlake. Poljanski upravitelj jc deželni 
pravdi predložil izvleček iz temeljnega urbarja iz 
leta 1616, po katerem tržani iz. Starega trga ne 
opravljajo nikakršne druge tlake razen pri gradnji 
gradu, kamor po svojih močeh pošljejo delavec. 
Razsodba sodišča z dne 3. septembra 1751 sc jc 
glasila, da so tržani dolžni opraviti tlako, zato naj 
poimensko določijo predstavnike, ki bodo v 
njihovem imenu prisegli spoštovati zgornji sklep. 
Odbor petih tržanov Starega trga se jc 14. de- 
cembra 1751 zglasil z dr. Antonom Ignaccm pl. 
Purgom v pisarni deželnega glavarstva in pred 
deželno pravdo prisegel v navzočnosti pisarja 
poljanskega gospoščinskega upravitelja.18 

.Slovensko prisego jc potrdil tajnik kranjske 
deželne pravde dr. Leopold pl. Raditseh, ki jc 
utegnil biti tudi njen scstavljalcc. Besedilo se 
glasi takole: 

Von Landlrceht. An heut dato... wierde hicinit 
attestiert... 

Jesi Marlin Medued Juuonou sin, Junan Pa- 
lliar, Peler Medved Mihetou sin, Juuon Schuster 
Juuonou sin, Marlin Koze sa se jenu v ¡meno 
nashech citiranech v polansko tergo slaneozech 
burgeriou persheshmo jnu per nashe persele 
oblubitna gospud Bogu, de mi jnu vse barbarie 
ad Stanga terga Polanoch kulki krat nam bode 
ke gesposkene kaste na to pogieruano tlako 
tegasidaina napouedano oz.hma vselei bres use^a 
super stanovaina na lako visho lo tlako 
opraulati, de nam na preisloi, koker je nam ta 
t reke dan mesza septembra tega 1751: lela blu 
nalosheno, zhc mi bomo sa vole tlake praudo 
dobili, tu plazhilo ali pouraz.heine po^ieruati, 
koker meni •••,ta bres usega madesha spozheta 
diuiza inu mali boshia Maria, inu vse suetnike 
jnu suetnizc namoi posledni dan, kader se bode 
moia dusha ad telesa loz.hila pomagalo Amen. 
Urkhund dessen nachstehende Fertigung actum 
Laybach den 14 Xbcr (Dezember) 1751 : 

Dr. Leopold v(on) Radiisch Landts- 
fürstl:(ichcr) Lanndl Rehls Secretarias in Crain." 

Prevod v moderno slovenščino z ohranjenimi 
slogovnimi značilnostmi: 

Jaz Martin Medved, Ivanov sin, Ivan Ponjar, 
Peter Medved, Mihov sin, Ivan Sustcr, Ivanov 

sin, Martin Kocc zase in v imenu naših citiranih 
(pozvanih) tržanov, stanujočih v poljanskem 
trgu, prisežemo in obljubimo pri naši prisegi gos- 
podu Bogu, da bomo mi in vse tržanslvo Starega 
trga v Poljanah, kadarkoli nam bo napovedano 
(iti) h gosposkini kašči na zahtevano tlako zi- 
danja, vselej brc/, vsakega zopcrstavljanja (šli) 
opravljat tlako na način, kot nam jc bilo naloženo 
tretjega dne meseca septembra 1751. leta. Če 
bomo glede tlake dobili pravdo, moremo zahte- 
vati plačilo ali povračilo. Kakor mi pomagajo 
Bog, brez vsega madeža spočeta devica in božja 
mati Marija in vsi svetniki in svetnice, ko se bo 
moja duša ločila od telesa. Amen. 

Slovenščina pričujoče prisege kaže podobno 
kot jezik starejšega besedila iz leta 1708 tako 
poteze prcdrazsvctljcnskc knjižne slovenščine 
kakor tudi neizogibnega improviziranja. Črkopis 
jc doslednejši, vendar ni čista bohoričica. Pisec 
jc za glas č uporabil poleg znaka zh tudi z 
(ozhma. spozheta, staneozech), • jc zapisoval kot 
sh (madesha, boshia), za š pa poleg običajnega 
sh (nashe, dusha) pri priimku nemškega izvora 
uporabil sch (Schuster). Posebnost predstavljajo 
še ch za glas h na koncu besede (nashech, 
citiranech), neenotna uporaba znakov • in v 
(Medued. Medved) ter i in j (purgarte, jnu, stol) 
zlasti, ko gre za samostojen zlog. Bolj kot v 
prisegi leta 1708 jc poudarjen značilen dolenjski 
refleks jata, slogovne značilnosti kažejo na 
nemško predlogo, med prevzetimi nemškimi 
izrazi pa gre posebej poudarili glagol pogieruati 
in pridevnik pogieruano iz nemškega bekehren. 

3) Prisega župljanov Osilnicc pred in- 
špektorjem turjuških posestev na Kranjskem 
v Kočevju I. 173S (pripravil Stane Okoliš) 

A-VI-6, Konv. 2 

Ohranjeni zapis o prisegi župljanov Osilnicc 
v slovenskem jeziku iz leta 1738, ki mu je 
priložen tudi nemški prevod, jc nastal med pre- 
iskovalnim postopkom v sporu med župljani 
Osilnicc na eni strani in podložniki iz župnije 
Kočevska Reka na drugi. Odbor osilniških žup- 
ljanov (ausschuss der Pfarr Monge ossiuniz) jc 
na zaslišanju v kočevskem gradu pred inšpek- 
torjem turjaških posestev na Kranjskem, Gabrije- 
lom Adamom pi. Wcrlhom, nastopil kot tožeča 
stranka. Po večkratnem obojestranskem zasliše- 
vanju, v katerem so Osilničani zatrjevali, da so 
jim podložniki iz župnije Kočevska Reka dolžni 
pomagati s prenašanjem 200 starov gospoščinske 
pšenice iz kočevske grofije19 v Proviantni urad 

17   Ibidem, 7. 8. 1730. 14. 8. 1730. 28. 8. 1730. 
IK  TA, A-V-4. Konv. 3. No. 2. 29. 8.  1751. s.d.  1751, 14. 12. 

1751. 

Najboljši pregled zgodovine kočevskega ozemlja v visokem in 
po/nosrcdnjcvcškcm obdobju /. navedeno literaturo in viri sta 
napisala: Marija Wakounig. Studien /u den Ortenburgern - Die 
orlcnburgischc Kolonisation der Gottschcc, Prüfungsarbeit am 
Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Wien (1983) 
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pomorske Vojne krajine (Mccr Grani/ Proviant 
ambi) na Reko, je odbor osilniških kmetov v 
podkrepitev resničnosti svojih trditev pristopil k 
zaprisegi. Z vnaprejšnjim opozorilom in pod 
grožnjo časne in večne kazni pred krivoprisego 
so osilniški /upijani Jurij Klcpcz, župan i/. 
Bczgarjcv (Wissgarn), star 80 let; Anton Simmcz 
iz Bczgarjcv (Wissgarn), star 56 let; Jurij 
Wukouiz iz Ribjcka (Fischbach), star 40 let; Jurij 
Knauss i/. Srednje vasi (Mitlcrgrass), star 60 let; 
Peter Krashouiz iz Podprcskc (Mcrlcnsrauth), 
star 40 let in Matija Meric iz Bczgovi/c 
(Wcssgauiza), star 40 let, izrekli besedilo 
slovenske prisege, ki se glasi: 

Jest N:p. persehesem gbogu vsiga magoznimo 
nu Letini Suetim Euangelimu, eno Tisto persego, 
De tocu Dougo mi pounimo inu tulicu mi od 
nashich Starishou Schlisali Smo, tudi poprei, De 
tu Farra Ofsiuniza ad ene Kmetischke Semle ne 
Vez. Kocu eden, allj ad ene Vrbarske Semle Dua 
touora Firstouga Prouianta Schenize is Kasce 
Kotscheuschke Noter V Reiko na tlaki, to Dru^u 
pa ad te Recanske Farre no/senu ie blu, empac 
tem Zeitu, ke ie Gospod Jentshitsh Castner biu, 
shiest Leit ne, inu at tick Sadnich triadi Leitach 
Sem, De mi ta Zeilo touorno tega Prouianta 
opraulat morimo, toku Reifs, •••• nam Buch na 
nasha Sadna Vra poma^aij, •• Maria ta '¿ista 
Mati, nu vsi Suetniki Boshie, Amen. 

Župniji Osilniea in Kočevska Reka sta v 
besedilu prisege prikazani kot osnovni terito- 
rialno zaokroženi in upravni enoti. Odvisni kmet- 
je nastopajo v okviru svojih župnij skupno in se 
znotraj njenih meja čutijo kot ena celota. V ob- 
sežnem kočevskem gospostvu, kjer so zemlje- 
pisni dejavniki pospeševali nastanek manjših 
cerkvenih in upravnih enot, je bila ta zavest 
izrazitejša. Nastanek obeh župnij je tesno pove- 
zan z ortcnburško poselitvijo Kočevske v 14. 
stoletju.2" Oglejski patriarh je Ortenburžanom in 
njihovim naslednikom dovolil, da so pri najsta- 
rejših cerkvah predlagali in nastavili stalne du- 
hovnike. Te je potrjeval ribniški župnik kot patri- 
arhov zastopnik. Ker pa je bilo župnijsko sre- 
dišče v Ribnici od novih naselbin precej odda- 
ljeno, so se te že zgodaj osamosvajale kot samo- 
stojne župnije. Kot geografsko zaključene enote 
sta območji župnij Osilniea in Kočevska Reka v 
začetku 16. stoletja že gosteje poseljeni, ker jih 
omenjajo tudi z njunimi podružničnimi cerkva- 
mi.21 Krajevna imena župnijskih središč, kjer so 

in Ivan Simonif, Zgodovina kočevskega ozemlja, v: Kočevski 
/bornik, Dru/.ba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana (1939), sir. 
45-130; Kočevsko gospostvo prvič imenujejo grofijo lela 
16(H), ko so ga imeli v /akupu grofje Blagaji, nato pa /opel po 
letu 1624, ko so bili kočevski lastniki Kisli pov/ilignjcni v 
grofovski stan. 

2" Zgodnjo ecrkveno organizacijo Kočevske prikaže palriarhova 
listina. Videni, 1363, I. maj: F. Schumi, Arhiv für Heimat- 
kunde, Laibach (1XX2/X3). Band I., str. 30-31; M. Wakounig, 
oc. str. X7-94; I. Simonie, o.e. str. 59-60. 

2'   Anton  Koblar.  Kranjske cerkvene dragocenosti, v:  l/veslja 

kolonisti postavili prve cerkve, so kmalu prešla v 
pokrajinska imena. Cerkvena in političnoupravna 
ureditev območja, ki je spadalo pod isto politično 
oblast, se je najpogosteje prekrivala. Gospostvo 
Kočevje je bilo v najstarejših ohranjenih urbarjih 
prav tako razdeljeno na več gospoščinskih ura- 
dov. Poleg zgornje- in spodnjekočevskega ome- 
njajo tudi urad Kočevska Reka, ki je obsegal 
podložnike i/, žup Kočevska Reka in Osilniea.22 

Na podlagi spisov, ki so sredi 18. stoletja nastali 
ob prisegi odbora osilniških župljanov, pa so bili 
Osilničani v gospoščinskih zadevah tistega časa 
vezani zgolj na turjaškega oskrbnika na gradu v 
Kočevju. 21 

Vsebinsko se ob prisegi osilniških župljanov 
postavlja vprašanje razlikovanja med kmečkimi 
(bauers) in urbarialnimi (urbars) kmetijami. Med 
obema vrstama kmetij v spisih ni nobene nepo- 
sredne pravne razlage. Edini podatek, ki izhaja i/, 
samega besedila prisege, se že posledično nanaša 
na višino tlačne obveznosti, ki i/, razlikovanja 
sledi. Ni nam povsem jasno, zakaj imajo urba- 
rialnc kmetije enkrat večje obveznosti kot kmeč- 
ke. Ce bi sklepali po samem imenu, bi imele 
kmečke kmetije, ki so s tlako manj obremenjene, 
rahlejšo vez do nadrejenega gospostva. Razliko- 
vanje med urbarialno in kmečko kmetijo bi 
posredno nakazovalo tudi na različen status, ki 
so ga do gospostva oz. do gospoščinskega ur- 
barja imeli imetniki določene kmetije. 

Inšpektor pi. Wcrlh je v preiskavi zaradi pri- 
tožbe osilniških župljanov omenil tudi priroč-ni 
urbar, kjer je bilo glede narave osilniških kmetij 
zaznamovano, da se vsaka kmetija v župniji 
Osilniea razume kot kmečka kmetija (das jede 
hüben in der Pfarr ossiuniz verstehe Bauers hü- 
ben). To bi pomenilo, da so kmetje v osilniški 
župniji kot celota imeli do gospostva ugodnejše 
razmerje. Ker spisi Osilničanov nikjer izrecno ne 
imenujejo za podložnike, ampak skoraj dosledno 
"Pfarr Monge ossiuniz", je očitno, da sc je po- 
ložaj Osilničanov nekoliko razlikoval od drugih 
kočevskih podložnikov. Zaradi izrednih razmer 
na meji in številnih naravnih nesreč so bili več- 
krat oproščeni posebnih dajatev, kot ostali Kočc- 

22 

23 

muzejskega društva za Kranjsko, Ljubljana (1X95), letnik V, 
str. 24X: farna cerkev sv. Petra v Osilnici (podružnice v Dol. 
Čačiču in na Travi) in farna cerkev sv. Janeza Krstnika na Reki 
(podružnice v Kočah, Novih La/ih in Slalcarjih). 
AS, Komisija /a levdne /adeve, šk. 23: Urbar Register des 
ainbts Riegkh vnd Sichclberg I49X; I'. Wolscgger: Das Urba- 
riuni der llerrschalt Gotlschee vom Jahre 1574, v: MMVK III, 
Ljubljana (1X90), str. 140-1X3 in IV (1X91), str. 13-45; 
pov/etke napravil I. Simonie: o.e. str. 71-75 in 98*101; prim: 
S. Ju/nič: Ju/na meja "Kočcvarskcga otoka" v 15. in 16. sto- 
letju, Kronika 43 (3). Ljubljana (1995) str. 14-22, TA, •-15/nr. 
2X-4X fach 2. hrani 20 kočevskih urbarjev od leta 1550 do 
1757; Urad Kočevska Reka je leta I49X obsegal tudi /upo 
Gerovo. 
TA, A-VI-6, Konv. 2: vsi spisi, na podlagi katerih je napisano 
besedilo pričujoče razprave, se nahajajo pod spredaj označeno 
arhivsko signaturo. 
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varji pa so od 1492 imeli pravico do kroš- 
njarjenja.24 Ker so v času turških vpadov oprav- 
ljali vojaške naloge, so jim bile priznane tudi 
druge svoboščine. Oproščeni so bili vinskega 
davka in mitninc za določene proizvode; za sol, 
vino, platno, olje, slanino in za drugo pre- 
hrambeno blago. V letih od 1618 do 1827 so jim 
te pravice kratili, zato so se stalno pritoževali.25 

Poleg tovorne tlake na Reko, ki so jo vpeljali po 
organiziranju Vojne krajine, so gospostvu plače- 
vali le hubni davek in desetino. V dopisih na 
kneza Aucrspcrga sami sebe imenujejo revne 
podložnike ali knežje podložnike v župniji Osil- 
nica (wir arme unterthanen, hochfürstliche untcr- 
thanen die pfarr mönge zu ossiuniz in der graf- 
schaft Gottschec). Če so bile vse osilniške kme- 
tije kmečke, se poslavlja vprašanje, zakaj jih po- 
tem župljani v prisegi ločujejo. Razlika med 
kmetijami je zato morala v preteklosti resnično 
obstajati, vendar se je najbrž sčasoma zaradi 
spreminjajočih se razmer zabrisovala. V primer- 
javi s kočevskoreškimi kmetijami so imele osil- 
niške precej manjše obremenitve. Župljani Osil- 
nice so bili zato do kočevskega gospostva (gro- 
fije) svobodnejši, vendar pa gospodarsko šib- 
kejši. 

Z jezikovnega vidika je treba poudariti, da je 
pod slovenskim besedilom prisege, ki je napi- 
sano v humanistični latinici, pristavljcna tudi 
nemška verzija. Kakor celotni spremni in drugi 
akti, je napisana v gotici. Ker gre pri tem za spor, 
v katerega je vpleteno prebivalstvo z. jezikovno 
mešanih območij, je dosleden nemški prevod 
povsem razumljiv. Prisega osilniških župljanov v 
slovenskem jeziku nazorno pričuje o trdoživosti 
slovenskega elementa na obrobju jezikovne meje 
in na prevladujočo dvojezičnost tedanjega časa, 
ki v zapisih tedanjega časa tudi iz praktičnih 
razlogov ni mogla priti do izraza. Slovenski zna- 
čaj osilniške doline se je ohranil kljub vključe- 
nosti v povsem nemško fevdalno gospostvo na 
eni strani in kljub delni priselitvi sorodnejšega 
slovanskega prebivalstva z juga po drugi. Na 
podlagi pregleda priimkov v najstarejših urbarjih 
je mogoče ugotoviti, da do večjega preloma v 
etnični strukturi prebivalstva ni prišlo,26 čeprav 
je do vplivanja sosedov kljub slabi prehodnosti 
ozke doline vseeno prihajalo. 

Vpliv nemščine na jezik, v katerem je bila 
prisega napisana, je zelo opazen. Tako v zgradbi 
stavčnih zvez kot tudi pri posameznih besedah 
gre za neposredne nemške vzore. To ni nič nena- 
vadnega, če vemo, da so bili gospoščinski urad- 

24 AS. Zbirka urbarjev, urbar gospostva Kočevje 1564-1568; 

Ivan Simonie, oc. sir. 69-70. 
25 ••. A-VI-2. Konv. 2. 
2ft Glej opombo 21; čeprav kočevskoreški urbar i/ lela 149X 

nckalcrc krnele imenuje le po imenu, sla dva ¡zmed priimkov 
zapriseženih župljanov Osilnitc i/, lela I73K zabeležena fe v 
najslarcjšcm urbarju pred večjo naselitvijo Uskokov. Za opo- 
zorilo se zahvaljujem mag. Stanislavu Južniču 

niki večinoma nemškega porekla. Tudi če so bili 
v nekaterih primerih Slovenci, ti običajno niso 
bili vešči slovenskega jezika. Šolali so se v nem- 
škem okolju, kjer je slovenščina lahko imela le 
obroben pomen. Obvladovanje nemščine je po 
eni strani narekovalo uradniško poslovanje, mi- 
nimalno poznavanje slovenščine pa odnosi S pod- 
ložniki po drugi. Dvojezičnost pisarjev je v tem 
smislu zagotovo obstajala. Za Kočevsko, ki je 
bila večinsko poseljena z nemškim prebival- 
stvom, je bilo to še bolj značilno. 

Na pisarjevo pomanjkljivo znanje slovenske- 
ga jezika v primeru prisege osilniških župljanov 
opozarja nepravilna raba sklonov. Črki -a in -o 
pogosto uporablja po občutku. Ker gre za bese- 
dilo, ki je pisano v narečju, se to dogaja pred- 
vsem na mestih, kjer gre za isti glas. Po drugi 
strani preseneča uporaba nekaterih besed (n. pr. 
Gospod), ki opozarjajo, da je neznani pisar 
knjižno slovenščino tistega časa vseeno poznal. 
Vsekakor je zelo zanimiva uporaba samoglas- 
nikov, ki daje besedilu barvitost in sočnost 
izraza. Glas -s piše tudi s -sch (persehesem, 
sehlisali), glas -č piše z -z (zisto, vez), vendar pri 
priimku s -tsh (Jentshitsh), glas -š piše -sh 
(nashich, starishou, shiest, nasha), glas -k na 
koncu besede -c (tocu, tolicu, kocu), glas -h pa s 
-ch (tich), vendar pri tem izpisovanju ni vedno 
dosleden. Za iste glasove uporabi tudi drugačne 
črke. Tako na primer po eni strani župljani 
Osilnice prisegajo gbogu, po drugi pa jim Buch 
pomagaj. Glede na takratno neizoblikovanost 
pravil pri pisanju slovenskega jezika, je povsem 
naravno, da so pisarji prevzemali vzorce iz 
nemškega jezika. To velja predvsem za rabo 
velikih začetnic, pri zapisovanju nekaterih glasov 
in v stavčni zgradbi. Na nekaterih mestih, kjer je 
tudi duh besedila podoben, se nam zalo zdi, da 
gre za isti tekst z različno pisavo. Kljub temu je 
število prevzetih ali udomačenih nemških besed 
v besedilu prisege malo. Poleg besede Zeit so 
prevzeli samo še lastna imena {Firstouga Provi- 
anta, Castner), ki so bila vezana na delovanje 
gospostva. 

V aktih, ki so bili priloženi prisegi, se nahaja 
tudi predloga, na kateri je pisar najprej oblikoval 
vsebino besedila. Na predlogi lahko opazimo, 
kako je besedilo nastajalo. Pisar je posamezne 
dele črtal, druge pa naknadno vstavljal. Povsem 
enaki vsebinski popravki so tudi v primeru 
nemškega besedila. Ker gre v obeh primerih za 
povsem isti tekst, je odprto vprašanje, kateri je 
nastal najprej. Glede na to, da so prisegali 
slovenski kmetje, bi bilo naravno, da je pisar 
prisege» najprej oblikoval v slovenščini. Vsebino 
prisege so narekovale trditve kmetov, ki so jih 
izrekli v svojem jeziku. Nemško besedilo prisege 
je zato lahko le prevod, ki so ga zahtevale 
praktične potrebe kočevskega urada. Besedilo 
nemškega prevoda je sledeče: 

Ich N:p. schwöre zu gott dem allmöchtigen 
und disem Hcilligcn Euangclio, einen Rainen 
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Aydt, das, so lang wiir dcnkhcn, auch so vili wiir 
von unseren Eiteren gehörth, auch vorhin die 
Pfarr Monge zu ossiuniz von einer Baucrcn 
Huebcn nicht mehr dann einen, oder von einer 
Vrbars Huebcn zwey .Saum Fürstlichen Prouianl 
Waizcn von den Caslcn allhicr bey Gottschcc 
nachcr Fiume, auf der Robath, das übrige aber, 
von der pfarr zu Rickh Robathwciss abgeliefert 
worden, ausser in Zeit, alss Herr Jcntschitsch 
Castncr gewesen, durch 6 Jahr, und nur von 
lcztnachlig vergangenen 3 Jahren her, da wiir die 
völlige Saumfarth des Prouiants verrichten müs- 
sen, SO wahr unss Goll hclff an unseren lezten 
End, Maria die übcrgcwcncdcüctc Mueller, und 
alle heilligc Gottes. Amen. 

Spor med /.upijani Osilnicc in Kočevske Reke 
zaradi tovorne tlake, ki je bila podložnikom ko- 
čevske grofije naložena v okviru posameznih 
župnij za prenašanje žita v Proviantni urad po- 
morske Vojne krajine na Reki in po potrebi tudi 
v Trst, je bil turjaškemu inšpektorju Gabrijelu 
Adamu pi. Wcrthu znan že nekaj let. V obširnem 
poročilu je i/. Ljubljane 30. avgusta 1738 teda- 
njemu lastniku auerspcrških posestev in držav- 
nemu knezu Aucrspergu27 naznanil, da so se mu 
župljani iz Osilnicc pritožili zaradi tovorne tlake 
že v času, ko je v kočevskem gradu umestil 
tedanjega oskrbnika Wolfa Ferdinanda Polža.21* 
Inšpektor pl. Wcrth je takrat sklical vse župane 
(Supplcuth) skupaj z njihovimi občinskimi od- 
bori. Osilničani so protestirali, ker so jim pod- 
ložniki i/, župe Kočevska Reka prenehali poma- 
gati pri tovorjenju 200 starov gospoščinske pše- 
nice na Reko, kokor sta bila stara navada in 
dogovor, ki so ju sklenili v preteklosti. Prej 
skupna obremenitev s tovorno tlako je v celoti 
ostala samo na ramenih kmetov iz osilniške žup- 
nije. Zaradi tega so inšpektorja pi. Wertha zapro- 
sili, naj jim prizna le tisti del tovornega bremena, 
ki so ga bili dolžni nositi v preteklosti. Pod- 
ložniki iz Kočevske Reke so se takšnim razlagam 
uprli in zatrdili, da so Osilničani ves čas sami 
tovorih gospoščinsko žito na Reko. Pred nekaj 
leti naj bi jih le nekdanji žitničar (Castncr) Jcn- 
čič2y zaprosil, da so Osilničanom občasno pri- 
skočili na pomoč. Vendar o tem v urbarialnih 

Nobeden od aktov, ki se nanašajo na pritožbo osilniških pod- 
loZnikoV glede lovorjenja 2(M) starov gospoščinske pšcniec na 
Reko, naslovljenega državnega kne/a ne imenuje po osebnem 
imenu, l/črpcn rodoslovni pregled turjaške rodbine (Aucr- 
spergov) je naredil P. Radies: llcrbart VIII. Freiherr ZU Aucr- 
sperg (1528-1575), Wien (IXft2), Mr. 83: /a omenjeni čas na- 
vaja kne/a Hcinrieha. Johanna Josepha (1696-1783), ki je imel 
tudi ra/nc dvorne službe; prvi Aucrspcrg, ki je leta 1653 dobil 
naslov državnega kne/a. pa je bil Jane/. Vajkard (1615-1677), 
tajni svetnik cesarja Ferdinanda III., ki je naslov dobil /ase in 
/a svoje moške potomec po pravilu prvorojenega, str. KO. 
TA. A-5-32: predajni inventarji in protokoli: Wolf Ferdinand 
Pol/ je mesto oskrbnika v Kočevju nastopil 17. junija 1732, 
odstopil pa 30. septembra 1752). 

29 TA, A-5-26: Testamenti, inventarji in zapuščine, Joh. Bap. 
Jcnlsehitseh 7.4. 1721 

zapisih ni bilo nikakršnih zapisov. V priročnem 
urbarju so bile označene obveznosti tovorne 
tlake na Reko le pri kmetijah iz osilniške župnije. 
Vse le kmetije, ki jih je inšpektor pl. Werth 
razumel kot kmečke kmetije (Bauers huebc), so 
zato morale brez izgovorov opraviti po en tovor 
žita na leto na Reko. Ko naj bi po zapisu v 
urbarju prišlo glede tlake do dogovora z vsemi 
podložniki, paje bilo prav tako predvideno, da bi 
tudi podložniki zunaj osilniške župnije poleg 
plačevanja tlačnega denarja opravljali letno to- 
vornino na Reko, ki je skupaj znašala 400 starov 
pšenice. 

Ker sporu še dolgo ni bilo videti konca, osil- 
niški kmetje pa so bili prisiljeni na Reko tovoriti 
celotno količino pšenice, so 23. februarja 1737 
državnemu knezu Aucrspergu poslali posebno 
pismo, v katerem ga prosijo za omilitev neznos- 
nih tovornih bremen. Svojo prošnjo so poleg 
tega, da so se sklicevali na stare razmere, pod- 
krepili tudi s prikazovanjem težkih življenjskih 
razmer, ki so jim bili ves čas izpostavljeni. Skozi 
celotno pismo slikajo veliko in vsesplošno po- 
manjkanje ter gospodarsko nezmožnost osilni- 
ških kmetij. Kmetje iz župnije Osilnica so v tej 
podobi že sami po sebi vzbudili veliko usmi- 
ljenje. 

Zc v uvodu pravijo, da je vsakomur znano, v 
kakšni revščini živijo. Ker jim primanjkuje celo 
drv in gradbenega lesa, so vse to prisiljeni kupo- 
vali v kamcralnih gozdovih. Še tisto malo orne 
zemlje, ki jo imajo, je na peščenih pobočjih. Po- 
sevkov na takšnih zemljiščih ne morejo obde- 
lovati s plugom, temveč le z motikami in lopa- 
tami. Zemlja je slabo rodovitna, zato niso sejali 
drugega kot malo ovsa in pire. Zaradi tega je 
jasno, da je pridelek majhen, podložniki pa sti- 
skani v bednem življenju. Ob vsej revščini jim 
niso prizanesle niti druge nesreče. Leta 1736 jim 
je deroča Kolpa na njihovih majhnih zemljiščih 
povzročila veliko škodo. Kar ni odnesla s seboj, 
je preplavila, tako da zemljišča niso bila več pri- 
pravna za setev. O tej nesreči so obširno poročali 
tudi oskrbniku kočevske grofije Wolfii Ferdi- 
nandu Polžu. Knezu Aucrspergu so se prav tako 
pritožili nad ravnanjem Hrvatov in Vlahov, ker 
jih ti kot mejaši ovirajo pri njihovih delih. Vrh 
vsega so jim bila naložena dodatna tovorna bre- 
mena na Reko. Čeprav je v preteklosti ena osil- 
niška kmetija opravljala 2 tovora, je bila tedaj 
preko vseh mej preobremenjena s 4 tovori. Proti 
novim bremenom so se že prej pritožili, hkrati pa 
so knezu Aucrspergu pri tem pripomnili, daje do 
povečanja prišlo brc/, njegovega izrecnega ukaza. 
Ker so 4 lovori po njihovi oceni za posamezno 
osilniško kmetijo preveč in jih ta ne zmore, 
kneza Aucrspcrga prosijo, da jim tudi po uvi- 
devnosti glede na njihovo revščino milostno 
omogoči, da ostanejo pri stari obveznosti dveh 
tovorov. Le na ta način se bodo lahko izognili 
popolnemu propadu, ki bi jih prisilil v beračenje. 
Nasproti temu so ga zaprosili milosti in se iz- 
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rotili v njegovo varstvo. 
Potem ko so pritožbo osilniških kmetov od- 

stopili v razrešitev inšpektorju auersperških po- 
sestev na Kranjskem Gabrijelu Adamu pl. 
Wcrthu, je ta takoj zaslišal oskrbnika Polža v 
Kočevju. Na zahtevo mu je oskrbnik 24. marca 
1737 poslal tudi pisno poročilo. V njem je in- 
špektorju sporočil, da mu nima povedati nič dru- 
gega, kot listo, kar je inšpektorju že od osilniških 
župljanov in okolice gotovo dobro znano. Nje- 
govo poročilo o položaju osilniških podložnikov 
in kmetij, ki jih obdeljujejo, prikazuje tamkajšnje 
razmere v slabši luči, kot so jih predstavili že 
sami podložniki. 

Osilniški podložniki. kot pravi kočevski 
oskrbnik, živijo v zelo ozki dolini, kjer je malo 
orne zemlje, zato pa več krčevin, ki so si jih 
Osilničani naredili pred časom. Večji del jih je 
poleg ornih površin skoraj vsako leto zalila voda. 
Najhujše je bilo v letih 1734 in 1736. Tedaj ni 
odplavljala le deroča Kolpa, temveč je nastopila 
tudi povodenj zaradi stekanja vode z okrožajočih 
peščenih hribov, ki ne dajejo nikakršnega les- 
nega dohodka. Osilniški kmetje, razen tistih s 
Trave, so zato morali tako gradbeni les kol tudi 
drva z dodatnimi stroški kupovali na hrvaški 
strani v Čcbru ali na Brodu. Zemljišča so bila 
zaradi poplav naplavljcna s peskom. Kmetje so 
na njih imeli veliko škodo ne toliko zaradi na- 
rasle Kolpe, temveč predvsem zaradi vode s 
peščenih pobočij. Nekaterih zemljišč niso mogli 
več očistiti in so zato ostala nedonosna. Razen 
zemljišč na Travi je bilo delo s plugom na vseh 
drugih nemogoče, pridelek pa majhen. Na obde- 
lovalnih površinah so sejali le omejene količine 
žita, od tega največ ovsa, vendar jim je prehrana 
iz tovrstnega pridelka zadostovala komaj do No- 
vega leta, pri boljših kmetih pa največ do pusta. 
Kmetje, ki so imeli konja, so neprestano tovorili. 
Zelo redki so imali denar od raznovrstnega 
trgovanja, vendar pa tega ni bilo veliko, zato so 
preostali stikali za hrano z nabiranjem raznih 
plodov ali celo s prosjačenjem. Na te načine so 
plačevali tudi svoje gospo.ščinskc dajatve. Te so 
poleg dajatev iz Novega in Starega Kota v žup- 
niji znesle 80 goldinarjev, 18 krajcarjev in 3 dc- 
nariče hubnega davka in 64 1/8 starov ječmena. 
Ker pa ječmen v celotni župniji deloma zaradi 
mraza deloma pa zaradi peščenih zemljišč ne 
uspeva, ga niti ne sejejo. Zato ga kupijo na druge 
načine, ali pa ga pri gospostvu odplačajo z de- 
narjem. Kot je bilo do tedaj v navadi, so na tlaki 
od vsake urbarialne kmetije opravljali na leto dva 
tovora in od vsake kmečke kmetije en tovor na 
Reko. Za vzdrževanje gospoščinskega poslopja 
je vsaka kmetija prispevala po 50 desk. 

Ker poročilo oskrbnika iz Kočevja inšpek- 
torju pl. Wcrthu ni povsem zadostovalo, je pri- 
mer pritožbe osilniških podložnikov sam še en- 
krat prciskal. Knezu Aucrspcrgu je o svojih 
izsledkih obširno poročal. Ker tudi on zadevi ni 
mogel priti do konca, je hotel z njimi kneza 

čimbolj obvestili. Zadnja beseda v tej zadevi je 
na vsak način pripadala knezu, ki pa sc je na 
podlagi inšpektorjevega mnenja lažje odločil. 
Inšpektor pl. Wcrth je ugotovil, da je bilo v času 
predhodnika tedanjega kneza, ki je bil deželni 
glavar na Kranjskem/" s knežjih posestev na leto 
pretovorjenih 400 starov pšenice v Proviantni 
urad na Reko. Polcm ko Aucrspcrgi niso bili več 
deželni glavarji, je od tega ostala le polovica. Pri 
tem pa ni bilo mogoče ničesar izslediti, kako je 
bila obveznost tovorjenja tako prej kot tudi 
kasneje razdeljena med podložniki. 

Inšpektor je nadalje ugotovil, da so župljani 
Osilnice pred leti, ko utrjeno mesto Karlovac v 
Vojni krajini še ni bilo zgrajeno.31 opravljali 
mejno službo. Turki so na Kočevsko najpo- 
gosteje prihajali preko Like, pri njihovih ropar- 
skih pohodih pa so jim pomagali tudi zahrbtni 
Hrvati (iibel gcsinnctcn Croatcn). Zaradi vojaške 
aktivnosti so bili razen prastarega urbarskega 
činža in desetine oproščeni vseh drugih davkov 
in mitnin. Glede na urbarialni izpis, ki ga je 
inšpektor pi. Wcrth priložil celotni dokumenta- 
ciji v tej zadevi, je bilo ugotovljeno, da so 
osilniški kmetje vse do tedaj ostali pri omenjenih 
svoboščinah. 

Z o/.irom na predstavljene težke razmere, v 
katerih so živeli župljani Osilnice, inšpektor pl. 
Wcrth ni dvomil, da mnogi podložniki, ki pose- 
dujejo zemljišča, nimajo možnosti, da bi jih 
razširili; da jim primanjkuje lesa in da njihova 
zemljišča zaradi poplav trpijo veliko škodo, ven- 
dar pa to po njegovem mišljenju ni veljalo za 
vse. Za svoj nezavidljiv položaj in revščino naj 
bi bili krivi tudi sami, ker so svoja zemljišča tako 
razkosali. Na majhnih zemljiščih niso mogli za- 
dostiti potrebam svojih družin. Ker je bil pri- 
delek zaradi razdrobljenosti zemljišč manjši, niso 
škodili le sebi, temveč tudi gospoščinskim pri- 
hodkom. Tudi žita, od katerega so plačevali de- 
setino, na razdrobljenih zemljiščih niso sejali 
toliko kot prej. Namesto tega so na zemljiščih 
gojili druge pridelke, ki so jih rabili za vsakdanjo 
prehrano v kuhinji. Po inšpektorjevem mnenju bi 
se lahko učinkoviteje obvarovali pred poplavami, 
če bi pravočasno in skupaj poprijeli za delo. 

V nasprotju z razmerami v osilniški župniji je 
bilo znano, da je večina podložnikov v župniji 
Kočevska Reka posedovala dobra zemljišča. Z 
izsekavanjem in trcbljcnjcm gospoščinskih goz- 
dov so si jih razširili na več krajih. Na podlagi 
gospoščinskih izkazov so jim bila naložena huda 

• TA. A-Vl-6, Konv. 2, glede na izvleček i/ ročnega urbarja gro- 
fije Kočevje (1642-1649), ki ga je inšpektor pi. Wcrlh imel /a 
predlogo svojemu poročilu, lukaj očitno misli na Wolfa En- 
gelbcrla grofa Turjaškega; 1'. Radies, o. t. sir. 76-79. Wolf En- 
gelbert Gral von Aucrspcrg (1610-1673) ni bil neposredni 
predhodnik (Vorfahrer) kne/a Heinrich*, /alo pa pred njim le- 
la 1649 zadnji Turjačan kot deželni glavar na Kranjskem. 

31 Ob sotočju reke Mre/niec in Kolpe so utrdbo Karlovac, ki je 
omilila turške vpade na Kranjsko, /gradili leta 1579. 
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bremena s hubnim davkom, kontribucijo, denar- 
jem za tlako, izrednimi tovori, žilnimi dajatvami, 
malo pravdo in mnogimi prispevki od milnic. 
Prav nasprotno so bili kmetje v župniji Osilnica 
vseh teh dajatev prosti. 

Kljub vsem okoliščinam, s katerimi se je 
aucrspcrški inšpektor na Kranjskem v preiskavi 
seznanil, o zadevi ni napravil nikakršne raz- 
sodbe. Poudaril pa je, da mora osilniška župnija 
še nadalje opravljati nesporni del tovornih ob- 
veznosti, ki so znašali 200 slarov pšenice iz 
kočevske grofije na Reko. V tem smislu je za- 
prisegel omenjeni odbor osilniških župljanov v 
slovenskem jeziku. Prisegi so nasprotovali pod- 
ložniki iz župnije Kočevska Reka. Ker so jo 
imeli za krivo prisego, so pred sodnikom12 pove- 
dali svoje ločeno mnenje. Inšpektor pi. Wcrth je 
poleg zaprisege osilniških župljanov ludi mnenje 
kočevskoreških predložil v dokončno odločitev 
knezu Aucrspcrgu. Čeprav se inšpektor ni mogel 
dokončno odločili, je knezu podal svoje neob- 
vezujoče mnenje. Z ozirom na to, da so osilniški 
podložniki gospostvu plačevali zelo majhno 
vsoto činžnega davka in malo vrečne desetine 
ječmena, nasprotno pa so bili kočevskoreški pod- 
ložniki podvrženi velikim dajatvam, je predlagal, 
naj osilniški župljani tako kot v starih časih, ko 
so opravljali vojaško službo, še naprej tovorijo 
200 starov pšenice ob proporcialni pomoči novih 
kmetov iz vasi Slari in Novi Kot ter imetnikov 
novin v Podprcski. Za prenos 200 slarov pšenice 
so računali 133 in 1/3 tovora ali prav toliko gol- 
dinarjev denarja. Na eno kmečko kmetijo, brez 
vračunanih novih kmetov in rovtarjev, bi ta 
obremenitev znašala 1 goldinar in 35 krajcarjev. 
Inšpektor pl. Wcrth je knezu predlagal, naj 
takšno rešitev odredi s posebnim dekretom ali pa 
naj po drugi strani z odločitvijo glede tovorjenja 
200 starov pšenice počaka. 

Knez. Aucrspcrg se je na podlagi predlo- 
ženega inšpektorjevega poročila in drugih prilog 
V dopisu 19. novembra 1738 strinjal z njegovim 
mnenjem.33 Prošnjo osilniških podložnikov za 
omejitev tovorne tlake iz Kočevja na Reko je 
zavrnil, ker ti niso dokazali, da tovorjenje ome- 
njenih 200 starov pšenice pomeni novo obreme- 
nitev in ker je bilo iz urbarialnih izvlečkov raz- 
vidno, da je obremenitev tovorjenja 400 slarov 
pšenice pred 80 in 90 leti obstajala.34 Pri tem so 

32 TA. A-VI-6, Konv. 2, 30. avgust 1738. inšpeklor je v poročilu 
kne/u AuerspcrgU zapisal, da so kočevskoreški podložniki po- 
vedali ločeno mnenje vor tien Hichlcr. Nič pa ni povedal, /a 
kakšnega sodnik* je šlo Ta je bil lahko vitedom (dcžclno- 
kne/ji urad) ali pa deželskosodni gospod (teritorialni auer- 
sperški urad). 

33 TA. A-VI-6, Konv. 2, v aktih, ki se nanašajo na pritožbo osil- 
niških podložnikov glede tovorne tlake na Reko, je ohranjen le 
prvi del dopisa kneza Aucrspcrga. I/, kasnejše vnovične pri- 
tožbe osilniških podložnikov pa lahko domnevamo, daje mne- 
nje v sklepnem delu vendarle nekoliko omilil v korist Osil- 
ničanov. 

34 TA, A-VI-6.  Konv.  2. urbarialni  i/.vlcčck grofije  Kočevje. 

podložniki imeli razne olajšave, ki so jih "de 
justifia" hvaležno sprejeli. Ker je knez Aucrspcrg 
uvidcl veliko škodo, ki jo podložnikom povzro- 
čajo pogoste poplave, je na eno ali več let od- 
padajočo količino tovorne pšenice omejil na 150 
slarov in manj. Knežje tako postopal "ex gratia". 
Ce je pri tem med župljani Osilnicc nastal vtis, 
da je posledično prišlo tudi do spremembe redne 
odmere obremenitev v starejših gospoščinskih 
pravicah in prihodkih, je bila ta brez vsake 
osnove. 

Župljani Osilnicc se z odločitvijo kneza Aucr- 
spcrga še dolgo niso sprijaznili. Leta 1742 so se 
mu ponovno pritožili. V pritožbi so v glavnem 
ponovili že znane stvari in jih naknadno še 
podkrepili. V uvodu so zopet poudarili številne 
nadloge, ki so jih morali v svoji revščini pre- 
našali. Nekateri stavki zvenijo kot zagovor na 
mnenje, ki gaje v poročilu knezu Aucrspcrgu in 
župljanom samim dal inšpektor pi. Wcrth. Iz tega 
vidika so knezu sporočili, da ornih površin niso 
mogli povečati, ker jim je s pobočij padajoča 
voda ob hudih nalivih zemljo sproti odnašala. 
Kmetom ob Kolpi je narasla voda odnesla ce- 
lotno premoženje. Tudi brodov si niso mogli 
dolgo časa zgraditi. Les in drva so morali kupo- 
vati v kamcralnih gozdovih, za preživljanje pa 
jim ni ostajalo drugega kot, da so z velikimi 
napori in neprenehoma tovorili in trgovali s so- 
ljo. Pred neugotovljivimi leti so se s podložniki 
iz župnije Kočevska Reka dogovorili, kateri 
podložniki bodo skupno tovorili gospoščinsko 
pšenico iz. kočevske grofije na Reko. Ker so leta 
1728 ali 1729 kočevskoreški podložniki iz ne- 
znanih vzrokov prenehali s lovorjcnjcm svojega 
dela obveznosti, so se Osilničani zaradi tega že 
večkrat pritožili in milostno prosili za olajšavo. 

Ko jih je leta 1738 skupaj z župnijo Kočevska 
Reka sodnijsko zaslišala posebna inšpekcija, jim 
je bilo rečeno, naj skupno tovorjenje s podiožniki 
iz Kočevske Reke dokažejo. To so storili ne 
samo z mnogimi verodostojnimi pričami, med 
katerimi so nekateri opravljali gospoščinske 
službe, kot na primer pisarja v žitnici in v uradu 
(Ambi und Časten schrcibcr), temveč so tudi 
prisegli, da so podložniki iz. župnije Kočevska 
Reka gospoščinsko pšenico ves čas tovorili skup- 
no z njimi. Na podane dokaze jim je inšpektor pl. 
Wcrth vlil veliko upanja, da bodo podložniki iz 
župnije Kočevska Reka po stari navadi v pri- 
hodnje znova tovorili polovico gospoščinske pše- 
nice na Reko. Ker jim je inšpektor pi. Wcrth 
obljubil, da jim bodo morali podložniki iz Ko- 
čevske Reke po predloženem dokazilu in zapri- 
segi plačati lovore, ki so jih napravili namesto 
njih, so na to gledali z velikim zadoščenjem. 
Knezu Aucrspcrgu so zato poslali ponižno proš- 
njo, naj jih oprosti težkega bremena, podlož- 
nikom v Kočevski Reki pa resno ukaže, da bodo 
v bodoče zopet skupaj z njimi tovorili gospo- 

"1'artikular Urbar" 1642-1649. 
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ščinsko pšenico na Reko. 
O razpletu pritožbe osilniških župljanov ni 

nadaljnjih podatkov. Iz taktnosti v pripovedi zad- 
njega dopisa bi lahko zaključili, da ni bil naj- 
ugodnejši. Župljanom Osilnicc je prekomerna 
obremenitev s tovorno tlako na Reko ostala. 
Čeprav so jim bili na novo naseljeni kmetje iz 
naselij Stari in Novi Kol 1er imetniki krčevin iz. 
Podpreske dolžni pri tem pomagati, je bila 
njihova glavna zahteva, ki so jo na koncu znova 
ponovili, da tovorijo dolžno količino gospo- 
ščinske pšenice na Reko skupno s podložniki iz. 
Kočevske Reke. Trdno prepričanje v veljavnost 
starega dogovora so podkrepili tudi s prisego, ki 

je za nas tako zanimiva, ker se nam je ohranila v 
slovenskem jeziku 18. stoletja. Zaradi nedosled- 
nosti urbarialnih zapisov v spremenjenih razme- 
rah ni bila dovolj prepričevalna. Kot dokazno 
gradivo ni imela pravnega učinka. Kljub temu 
nas danes opozarja na enkraten položaj osilniških 
kmetov. Ta ni lahko razvozljiv, zato pa sproža 
vrsto novih vprašanj. Osilniški kmetje so se kot 
župnijska skupnost (pfarrgcmcindc) že leto po 
drugi pritožbi knezu Aucrspcrgu sprli z Wolfom 
Adamom baronom Erbcrgom, zakupnikom vin- 
skega davka (Weindax) zaradi krčmarinc.3? Do- 
godki prejšnjih let so prej ko slej tudi na druge 
načine vplivali na njihovo obnašnjc. 

•:•••;• 

35 ••. A-V-32. Konv. 14 
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Razvoj turizma v Sloveniji - ali - kaj najdemo v fondu 
Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS 
NATALIJA G LAZAR 

V Arhivu Republike Slovenije imamo trenut- 
no za področje turizma po II. svetovni vojni tri 
fonde: 
- Komite za turizem in gostinstvo pri Vladi 

LRS (1948-1951) 
- Sekretariat IS za trgovino in turizem SRS 

(1962-1963) 
- Republiški sekretariat za turizem SRS (1963- 

1965) 
Predvsem prvi fond nedvomno daje prikaz 

razvoja turizma, ki je po II. svetovni vojni pričel 
s svojim razmahom tako v urbanistično-raz- 
vojnem smislu kot tudi v strokovno-izobra- 
žcvalni smeri. V istem fondu z predspisi so tudi 
pričevanja o začetkih turizma pri nas. Pa po- 
glejmo nekatere zanimivosti. 

Slovenci so se že konec 19. in v začetku 20. 
stoletja pričeli zavedati naravnih lepot dežele, 
zato so se tudi pojavljale organizacijske oblike za 
pospeševanje turizma. Slovensko planinsko 
društvo je bilo ustanovljeno že leta 1893 iz t.i. 
Piparske bratovščine.1 Ključna slovenska orga- 
nizacija paje bila Deželna zveza za pospeševanje 
tujskega prometa na Kranjskem, ki je bila 
ustanovljena 24. 6. 19052 in seje naslonila na že 
ustanovljene odbore in društva "za pospeševanje 
tujskega prometa" na Bledu, v Bohinju in 
Postojni. Prva turistična društva pri nas so bila 
nemška: v Celju 1871, v Kranju 1875 (Vcr- 
schocnungsvcrcin in Krainburg), v Mariboru 
1877 (Marburgcrvcrschòncrungsvcrcin) ter prvo 
slovensko društvo v Postojni/ Pravila o delo- 
vanju Društva za olepšanje postojnskega trga in 
v povzdigo dohajanja tujcev iz Postojne so 
ohranjena iz leta 1883 in so pisana dvojezično.'1 

V Evropi sta bili prvi turistični društvi usta- 
novljeni v Montrcuxu 1851. leta ter v Ragazu v 
Švici 1871. leta.5 

Prvi predsednik Pokrajinske zveze za tujski 

AS: 278, fond Komite za turizem in gostinstvo Vlade LRS 
(nadalje KTG). šk. S, ar.c. 253, Jožko Solller: slrokovni 
prispevek /a Enciklopedijo Jugoslavije; šk. 4, ar.c. 67, Zgo- 
dovinski esej Turi/cm na področju predvojnih slovenskih de- 
žel do državnega prevrata I. 191X. 

2     AS: 278, fond KTG. šk. 8, ar.c. 256, dr. Rudolf Andrcjka: Pro- 
met stranaca u Sloveniji i ustrojstvo, Ljubljana, 1926. 
Olga  Janša,  Zgodovina   turizma   na  Slovenskem,  Turistični 
vestnik. 1968, št. 1-6. 
Lipov list, letnik 37, sept. 1995, jubilejna številka, Turistična 
/.vc/a Slovenije 1905-1995. 

"*     AS: 33, Deželna vlada. Zbirka društvenih pravil, Vcrcins-ka- 
taster(201-4(K)), Adclsbcrgcr Marklvcrschimcrungs... 

5     AS: 278. fond KTG, šk. 8, ar.c. 258, Turizem v zgodovinsko- 
organizacijski luči. 

promet na Kranjskem je bil Ubald pi. Trnkoczy, 
podpredsednik pa dr. Vinko Grcgorič; eden od 
pobudnikov za njegovo ustanovitev je bil dr. 
Valentin Krispcr. Ostali člani so bili: dr. Josip 
Tominšck, dr. Rudolf Marn (tajnik), Ivan Giirtncr, 
dr. Vladimir Focrstcr, .Štefan Lapajnc (postojnski 
sreski poglavar), Jakob Pctrncl (hotelir), Gust. 
Pire (ravnatelj gospodarskega društva), I.van Suš- 
nik (kanonik), Peter Grasselli (pokrajinski odbor- 
nik), Josip Proscnc (ravnatelj), Ivan Piber (župnik 
v Bohinjski Bistrici), prof. Franjo Orožen, dr. 
Rudolf Andrcjka (sreski komisar v Postojni). 

Svoje prostore je imela v depandansi hotela 
Loyd z vhodom z Miklošičeve ulice. V dveh 
letih je zveza ustanovila lokalne organizacije v 
Bohinjski Bistrici, Mojstrani, Kranjski Gori, 
Radovljici in Kamniku. Leta 1906 so izdali 4000 
izvodov propagandne brusure Kako je mogoče 
povzdigniti tujski promet, istega leta pa, kot 
poroča dr. Rudolf Andrcjka, pripravili tudi "raz- 
stavo v Londonu s predstavitvijo dotedaj povsem 
nepozane Kranjske"/' 

K starejšim turističnim organizacijam spada 
tudi Zveza gostilničarskih zadrug v Ljubljani, 
ustanovljena leta 1908.7 Za oceno začetkov slo- 
venskega turizma v evropskem prostoru so po- 
membni tudi podatki o ustanovitvi prvih hotelov: 
ob Blejskem jezeru so zgradili dva hotela leta 
1871, v Postojni je bil leta 1874 zgrajen Grand 
hotel Adclsbcrgcr Hoff (lastnik švicarski držav- 
ljan Franc Proglcr),8 leta 1850 sta v Trstu ome- 
njena Hotel de France in Principe Mcttcrnieh9 v 
Ljubljani je bil leta 1905 odprt hotel Union. Za 
primerjavo v Parizu je bil prvi hotel leta 1850 - 
vendar je datiranje vedno subjektivno glede na 
opremo, ki naj bi jo imel hotelski objekt 
(opomba, N. Gl.).1" 

Na Slovenskem se najzgodnejši turistični ob- 
jekti pojavljajo predvsem na področju zdravi- 
liškega turizma. Na Bledu so leta 1853 zgradili 
novo kopališko zgradbo nad naravnimi vrelci. 
Tudi Portorož, sc je najprej uveljavil kot zdra- 
viliško središče, saj je bila leta 1890 ustanovljena 
družba, ki je leta 1894 zgradila zdraviliško 
zgradbo za zdravljenje z morskimi kopclmi in 

10 

AS: 278, fond KTG, šk. 8, ar.c. 256, dr. Rudolf Andrcjka: isto. 
AS: 278, fond KTG, šk. 8, ar.c. 258, Turizem v zgodovinsko- 
rganizacijski luči. 
100 let turističnega društva Postojna, Ljubljana 1983. 
A handbook lor travelers in southern Germany, London, 1850 
(original v privatni lasti, fotokopije Notranjski muzej Postoj- 
na). 

AS: 278, fond KTG, šk. X. ar.c. 252, J. Sottlcr: Turizem Slove- 
nije v razvoju in izgradnji. 
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blatom. Hotel Palace kot eden takrat najime- 
nitnejših hotelov na severnem Jadranu je bil 
zgrajen 1912. leta.11 

Zelo zgoden je tudi pojav jamskega turizma, 
saj je Postojnska jama dobila že leta 1872 
železniški tir, dolg 2 km, ter leta 1884 električno 
osvetlitev jame. Osnovano je bilo društvo 
Antron, ki se je posvečalo raziskovanju kraškega 
podzemlja. S predstavitvijo so leta 1867 sode- 
lovali na pariški razstavi, ter leta 1873 na du- 
najski mednarodni razstavi.12 

V fondu zasledimo tudi podatke o državnih 
organizacijah, ki naj bi pospeševale turizem v 19. 
in v začetku 20. stololetja Leta 1879 je bil usta- 
novljen Turistični komite v Gradcu za območje 
Slovenije ter izdana prva zakona o zdraviliščih z 
izvršilnimi predpisi: za Kranjsko leta 1897 in za 
Štajersko leta 1898.13 Na Dunaju se podobno 
društvo kot v Gradcu (Turistični komite v Gradcu 
se preimenuje v društvo) ustanovi leta 1882 - 
imenovalo seje Dunajsko društvo za interese me- 
sta in turizma. Poznanje tudi podatek, da so se 13. 
aprila 1884 sestali v Gradcu odposlanci medtem 
že ustanovljenih turističnih organizacij 1er že prej 
obstoječih zdraviliških uprav, prometnih ustanov, 
občin, političnih oblasti in trgovinskega ministr- 
stva.14 V vseh glavnih pokrajinskih mestih so bile 
ustanovljene deželne zvezne organizacije - za nas 
so zanimive v Celovcu, Gorici, Gradcu, Trstu in 
Ljubljani (1905). Za Hrvaško je pomembno, daje 
bilo v Zagrebu leta 1911 osnovano Društvo za 
promet stranaca u kraljevinama Hrvatskoj i Sla- 
voniji ter vzporedno Društvo za uredjenje i 
poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice.1' 

Jožko Sottlcr v svojem strokovnem prispevku 
omenja da "je leta 1908 Dunajska vlada pred 
parlamentom priznala pospeševanje turizma kot 
gospodarsko politično nalogo državne uprave". 
V Ministrstvu za javna dela je sledila ustanovitev 
posebnega turističnega oddelka ter v Ministrstvu 
za trgovino ustanovitev samostojnega oddelka za 
osebne tarife in turizem. Istočasno se je zago- 
tovilo tudi prvi kredit v vrednosti 650.000 kron 
za popeševanjc turizma16 ter leta 1913 poseben 
razpis šolskih oblasti, naj šole dajo primeren 
poudarek tudi turizmu. 

Turizem v obdobju med vojnama doseže raz- 
mah, za katerega Jožko Sottlcr ugotavlja, da "ni 
bil dosežen tudi še 5 let po II. svetovni vojni". 
Dravska banovina je dosegla vrhunec v turi- 
stičnem prometu leta 1938 z 214.073 turisti (leta 

Olga Janša. islo. 
12 Ljudje in kraji ob Pivki. Poslojn», 1985. 
13 AS: 27K, Tonil KTG. šk. 4, ar.c. 67, Zgodovinski esej Turi/cm 

na področju predvojnih slovenskih dežel do državnega pre- 
vrata 1. 1918. 

14 Prav lam. 
15 AS: 278. fond KTG. šk. 8, ar.c. 67, Naš turizam Hypertrophie 

turistica. Zagreb. 1938. 
16 AS: 278. fond KTG, .šk. 7, ar.c. 221. Izpitna vprašanja /a 

ravnatelje. 

1928 le 34.195 turisti17) ter z 1.136.022 nočit- 
vami. Po izračunu tedanjih ekonomistov je zna- 
šal dohodek iz aktivnega turizma od leta 1930 
dalje okoli 100 milijonov din na leto, iz pasiv- 
nega turizma (v korist tujine) pa okoli 50 mili- 
jonov din na leto.18 

V letih 1919-22 je s turizmom upravljal Ju- 
goslovanski generalni komisariat za tujski pro- 
met in turistiko v Ljubljani. Pri Ministrstvu za 
trgovino in industrijo v Beogradu pa je bil 20. 
marca 1921 ustanovljen Odsek za pospeševanje 
tujskega prometa. Slovenija je dobila lak organ 
istega leta z ustanovitvijo Turističnega referata v 
Oddelku za trgovino, obrt in industrijo. Leta 
1936 se kaže razvoj v tem, da dobi Dravska ba- 
novina svoj turistični svet, priznana t.i. turistična 
mesta in mestne turistične odbore oz. krajevne 
turistične odbore (na podeželju).19 

Eden najpomembnejših zakonskih ukrepov 
med vojnama je zakonska uredba o pospeševanju 
turizma iz leta 1936, nczancmarljiv pa je tudi 
obrtni zakon iz leta 1931 s pomembnimi poglavji 
O turizmu ter zakon in pravilnik o davčnih in 
taksnih ugodnostih za hotelsko obrt ter pravilnik 
0 potniških pisarnah.20 

Statistiko turističnega prometa so pričeli vo- 
dili leta 1928, druga je bila izvedena leta 1937.21 

Pred začetkom II. svetovne vojne beleži turi- 
stična statistika 200.0• obiskovalcev na leto, v 
razmerju 3:1 med domačimi in tujimi gosti. Med 
tujimi gosti srečamo Avstrijec, Madžare, Čcho- 
slovakc in Nemce. Zakonska osnova iz leta 1936 
je urejala tudi finančno dotiranje iz javnih sred- 
stev za razvoj turizma - zadnja leta po 800.000 
din iz banovinskega proračuna.22 

Ob tem ne smem pozabiti na razne ukrepe, ki 
naj bi v splošnem prispevali k ugledu turistične 
dežele: 
- "ukrepi glede omejitve pijančevanja" (20. 2. 

1940, Uprava Dravske banovine, II. št. 
7456/1) 

- "razpis za smoterno sodelovanje celokupne 
javnosti pri pospeševanju tujskega prometa" 
(3. 7. 1936, Uprava Dravske banovine, VIII. 
št. 3702/1) 

- navodilo vsem strokovnim šolam za poudarek 
na "važnosti čiste slovenščine v krajih Drav- 
ske banovine, ki so važni za tujski promet" 
(10. 10. 1939, Uprava Dravske banovine, 
VIII. št. 6208/2).23 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

23 

AS: 278, fond KTG, šk. 4, ar.c. 67, Zgodovinski esej: isto. 
AS: 278, fond KTG. .šk. 8, ar.c. 252, J. Sottlcr Turizem Slove- 
nije v razvoju in i/gradnji. 
AS: 278, fond KTG, šk. 8, ar.c. 253, J. Sottlcr: strokovni pri- 
spevek /a Enciklopedijo Jugoslavije. 
AS: 278, fond KTG, šk. 7, ar.c. 221, I/pitna vprašanja za rav- 
natelje. 
Prav tam. 
AS: 278, fond KTG, šk. 8, ar.c. 253, J. Sottlcr: strokovni pri- 
spevek ZI Bneikolopcdijo Jugoslavije. 
AS: 278. fond KTG, šk. 7, ar.c. 216. 
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Notranjost prve pisarne Deželne zveze za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem v depandansi 
hotela Lloyd v Ljubljani leta 1907 

Pomembni so tudi podatki o pojavu turi- 
stičnih brošur in časopisov. Prvi strokovni časo- 
pis za gostinske zadeve in turistiko je pričel 
izhajati že 1908. leta - Promet in gostilna, po- 
membna pa je tudi brošura Fr. Gärtncrja - 
Gorazda iz prvih let 20. stoletja o Ljubljanskem 
gradu in prometu s tujci.24 

Zasledimo lahko tudi prve podatke o zračnem 
prometu v prvi polovici 20. stoletja Družba 
Aeroput je bila ustanovljena leta 1927, njena na- 
loga pa je bila pospeševanje zračnega prometa. 
Prvo zračno progo je društvo aktiviralo leta 
1928: Zagreb - Beograd, kasneje pa tudi druge 
proge: Beograd - Sarajevo - Dubrovnik, Beograd 
- Skopje, Ljubljana - Sušak - Zagreb, eno leto 
tudi Ljubljana - Celovec. Leta 1935 so dobili 
priključek na evropsko celinsko progo Fleche - 
d'Orient: Pariz - Beograd - Bukarešta - Carigrad; 
zračno zvezo z Dunajem pa leta 1937, ki je bila 
leta 1938 podaljšana preko Brna do Prage.25 

Povojna prizadevanja na turističnem področju 
so bila usmerjena v postavitev strokovnega iz- 
obraževalnega sistema ter v urbanistično izgrad- 
njo novih središč kot tudi v strokovno-teoretične 
opredelitve turizma kot gospodarske panoge in 
enciklopedičnega prikaza njenega razvoja. 

24   AS: 27X, fond KTG, šk. 4, ar.c. f)7, Zgodovinski esej: isto. 

Organizacijski pristop po vojni se kaže 
najprej v pripravi regionalnih turističnih konfe- 
renc leta 1947 ter 1948,2• katerih osrednja tema- 
tika so bili "problemi ljudskega turizma in gos- 
tinstva", organizacija množičnega turizma, vzpo- 
stavitev posebnih popustov za prosvetne delavce, 
člane sindikata ter vojne invalide. Vidni pa so 
tudi začetki mladinskega turizma (mladinske ko- 
lonije, počitniški domovi, taborjenja).27 Regio- 
nalne konference so imele svoja posvetovanja v 
Celju 23. 2. 1948, Mariboru 19. II. 1948, Po- 
stojni 3. 12. 1948 ter Rogaški Slatini 26. 11. 
1948.2X 

Konference v letu 1950 so bile posvečene tudi 
turističnim srednjim šolam, odvijale pa so se od 
18.-22. avgusta ¡950 v Ljubljani, Dobrni in Ro- 
gaški Slatini.29 

Študijski pristop k turističnemu razvoju je 
opazen tudi v pripravi Zbornika Slovensko Pri- 
morje v luči turizma, ki je zajel več strokovnih 
sodelavcev inje nastajal v letih 1950-1953: dr. 
Valter Bohinc (NUK), dr. Arnošl Brilej (pisa- 
telj), prof. Franc Planina (NUK), Mirko Krivačič 

26   AS: 27X, fond KTG. šk. X, arc. 26X, Sklepi zvc/.nc turistične 
konference K>.-27. I|. 1947. 

27 AS: 27X, lomi KTG, šk. X. ar.c. 271 
2i!   AS: 278, fond KTG, šk. 7. ar.c. 214. 212, 215. in šk. X. are. 

271. 
25 Prav tam. 29 AS: 27X. fond KTG, šk. 4, ar.c. 112. 
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Odbor Zveze za tujski promet v Sloveniji leta 1925 
(sedijo od leve: dr. Šlcr, Kavčič, dr. Mam, Sehrcy, Kenda, dr. Andrcjka; 
stojijo od leve: Vidie, Pintar, dr. Senjor, Rihlaršič, dr. Šubic, dr. Tičar) 

(referent za propagando), Jožko Sottler (Komite 
za turizem in gostinstvo LRS), Egon Pretnar 
(direktor Kraške jame Postojna), prof. Svctozar 
Ilcšič.30 Pri tem sta sodelovali tudi Fizkullurna 
zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije. 

Za mesto Ljubljana je pomembna priprava 
Turistično prometnega zemljevida mesta Lju- 
bljana iz leta 1953.31 Avtorji te propagandne 
publikacije so: V. Bohinc, Fr. Planina in J. 
Sottler. Poleg pregledne karte daje tudi osnovne 
podatke o hotelih in restavracijah ter njihovih 
kapacitetah, prevoznih sredstvih do Ljubljane: 
vozni redi vlakov, zračnega prometa, cestne po- 
vezave. Sledijo opisi izletov v okolico, opisi 
posebnosti slovenske kuhinje ter možnosti za 
kulturno in športno razvedrilo. 

V fondu najdemo tudi poskuse turistične 
prezentacije Slovenije na filmskem traku. Tako v 
gradivu Komiteja za turizem in gostinstvo lahko 
vidimo dogovore za izdelavo propagandnega fil- 
ma Slovenija 1er dokumentarnega filma Kam?. 
Prav tako zasledimo dogovore za dokumentarni 
film Lepote podzemlja (Kraške jame Slovenije, 

Postojna).32 

Da pa je promocija pomembna zadeva, doka- 
zuje že leta 1955 organizirana razstava plakatov 
na Gospodarskem razstavišču - 26. 4. 1955,33 pa 
tudi prizadevanja za organizacijo centralne re- 
cepcije za mesto Ljubljana - v organizaciji Mest- 
nega turističnega urada Ljubljana.'4 

Če primerjamo prvotne opise s kasnejšo orga- 
niziranostjo Turistične zveze Slovenije v 70. 
letih, vidimo, kakšen razmah je dosegla mreža 
turističnih društev po Sloveniji. V letih 1973- 
1976 je bilo v Sloveniji 17 regionalnih turističnih 
zvez, ki so imele v svoji sestavi 223 turističnih 
društev.35 

Posamezni, vendar pomembni podatki v fon- 
du, nedvomno dokazujejo pomembnost razvoja 
turizma, ne samo v gospodarskem pogledu, tem- 
več tudi v pogledu kulturnega razvoja mest in 
celotne dežele. 

30 
31 

AS: 278, fond KTG, .šk. 3, are. 61 ¡n šk. 5, are. I Si). 
AS: 27S, fond KTG. šk. 8, ar.c. 263. 

32 AS: 27«, fond KTG, šk. fi. ar.c. 191. 
33 AS: 27«. fond KTG. šk. 4, ar.c. 82. članek Vladimir Music: 

Polemičen /apis. 
34 AS: 278, fond KTG, šk. fi, arc. 194. 
"   Poročilo turistične zveze Slovenije /a poslovno dob« 1973- 

197fi. Ljubljana 1977, 
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Vprašalne pole za popis industrije 
BRANKO RADULOVIČ 

Zgodovina in razvoj statistike 

Pomen statistike in statistične službe se je v 
preteklosti pogosto spreminjal. Nujnost po čim- 
večji preciznosti v znanosti, tako tudi v zgodo- 
vinopisju je pripeljala do posebne znanstvene 
metode, ki se imenuje statistika. Njene prednosti 
so jasnost, preciznost in jcdmatosl. Vendar pa 
sami numerični podatki vsebujejo precej nevar- 
nosti, z njimi se lahko manipulira na več nači- 
nov. Zato je potrebno biti pri uporabi numeričnih 
podatkov skrajno previden. Stane Granda v svo- 
jem članku1 poudarja, da je statistični vir po- 
trebno obravnavati s treh zornih kotov (to so 
podatki, statistična služba in statistična metoda). 
Prav tako si moramo biti na jasnem glede samih 
statističnih podatkov glede datuma, prostora in 
kaj ti podatki tudi predstavljajo. Samih dobljenih 
rezultatov ne smemo takoj razglasiti za sveto 
resnico, kajti ljudje iz različnih vzrokov vedno 
ne navajajo resničnih podatkov (npr. prikrivanje 
višine dohodkov, zaradi plačila davkov). Zato je 
pri obdelavi statističnih podatkov potrebna velika 
mera kritičnosti, če ne želimo postati žrtve "če- 
trte dimenzije" laži, kot nekateri imenujejo sta- 
tistiko.2 

Novejše pojmovanje znanstvene statistike se 
v današnjem pomenu pojavi šele sredi 19. stol. 
(K. Knies, Die Statistik als sclbstständigc 
Wissenschaft, 1850),-1 vendar lahko rečemo daje 
statistika v smislu zbiranja podatkov stara toliko 
kot uprava in s tem država.4 Kot enotna znan- 
stvena panoga je nastala iz naslednjih prej ne- 
odvisnih smeri: upravne primarne in sekundarne 
statistike starega, srednjega in novega veka, 
nemške univerzitetne statistike 18. stol. in poli- 
tične aritmetike, ki seje bavila predvsem z. znan- 
stveno analizo številčnih podatkov 1er se je v tej 
obliki najprej pojavila v Angliji (Graunt, Petty, 
Hallcy) in Nemčiji (K. Neumann, J. P. Süßmilch, 
Moser in drugi). 

Najpomembnejši del statistike so vsekakor 
ljudska štetja, predvsem zaradi pomembnosti za- 
bclcžb vseh sprememb v načinu življenja ljudi. 

Zelo pomemben del statistike je tudi gospo- 
darska statistika, predvsem zaradi sprememb v 
razvoju proizvajalnih sil in pa tudi načina živ- 
ljenja ljudi. 

Že v preteklosti so uvideli pomen statistike za 

Slane Granda. Razvoj Statistike in statistično gradivo. Arhivi 
II. Ljubljana 1979. str. 24-2X. 
Slano Granda, n.d., sir. 24. 
Loj/c Pipp. O zgodovini statistike. Kronika slovenskih mesi, 
letnik I. Ut. 3. Ljubljana 1934, sir. 195. 
Slane Granda. n.d.. sir. 24. 

urejeno državno upravo in gospodarstvo in so ji 
zato posvečali zelo veliko pozornosti. Pomen 
ljudskih štetij prebivalstva pa ni predvsem v šte- 
vilčnih podatkih o prebivalstvu, temveč pred- 
vsem v popisu prebivalstva, ki nam prikaže so- 
cialno in gospodarsko strukturo prebivalstva, kar 
je za narodno gospodarstvo in gospodarsko poli- 
tiko države izrednega pomena. 

Prve primere statističnih podatkov je moč 
najti že v stari kitajski državi in nato skozi vse 
pomembnejše civilizacije vse do antične Grčije 
in Rima. V starem veku so imela štetja prebi- 
valstva (pojem statistika je poznejšega izvora) 
predvsem pomen za fiskalno in vojaško upravo 
države. 

V srednjem veku so statistična opazovanja iz 
različnih vzrokov večidel propadla, kljub vsemu 
pa je ohranjenih nekaj manjših poročil, ki niso 
izrazito statističnega značaja, pa vendar kljub te- 
mu v zvezi s statistiko. 

V naših krajih so prvi znani popisi sekun- 
darno statističnega značaja iz 13. stol., kjer nam 
način vodenja zapiskov, manualov podeželskih 
naselbin (kasnejših urbarjev), obrestnih in za- 
stavnih zapisov dokazuje pomen in potrebo siste- 
matičnega opazovanja in popisovanja važnejših 
pojavov iz življenja prebivalstva. O razmerah v 
večjih krajih in mestih pa nam pričajo popisi 
meščanov, cehovske in bratovske knjige, razne 
davčne in računske knjige, kronike, hišni katastri 
in številne ugotovitve 1er cenitve prebivalstva po 
cerkvenih in posvetnih oblasteh.5 

Za statistiko so ogromnega pomena tudi ma- 
tične knjige cerkvenih oblasti, ki so se pojavile 
še pred obveznim vodenjem matrik. 

Razni poskusi popisov prebivalstva v avstrij- 
ski monarhiji so bili pobuda za osamosvojitev in 
poglobitev statističnega raziskovanja ter za 
izboljšanje metode in tehnike statistike. 

V dobi cesarja Maksimilijana I. (1486-1519) 
so številčnim pregledom s področja vojaške, po- 
sebej pa še s področja fiskalne uprave posvečali 
posebno pozornost, predvsem zaradi nenehnih 
finančnih težav cesarja. 

Na splošno razmere v srednjem veku niso bile 
najboljše za razvoj statistike. Statistična opazo- 
vanja so bila skrčena le na najpotrebnejša pod- 
ročja državne uprave /vojsko, finančno upravo, 
ljudsko premoženje). Šele proti koncu srednjega 
in na začetku novega veka (XV. stol.) se pred- 
vsem v večjih državah pojavi potreba po siste- 
matičnem statističnem opazovanju. To opazo- 
vanje se je bistveno razlikovalo od prejšnjega in 
je začrtalo smer in razvoj moderne statistike. Ta 

Lojze Pipp, n.d, sir. 197. 
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vrsta statistike jc namreč predstavljala zmes zgo- 
dovine, kronike, zemljepisa in političnih zna- 
nosti; besedo so izvajali iz besede "statista", t.j. 
oseba, ki se ukvarja z državnimi zadevami. To- 
rej, na začetku razvoja moderne statistike sc jc 
pod pomenom razumelo državoznanstvo (notra- 
nje in zunanje države, ureditev države in sploh 
sistematično prikazovanje vsega ustavnega, up- 
ravnega, socialnega in gospodarskega življenja 
države).6 

Statistika se jc kot samostojen predmet na 
univerzah pojavila sredi 18. stol., najprej na 
nemških univerzah. 

V dobi merkantilizma in začetka centra- 
listično urejenih in organiziranih držav se jc po- 
javila potreba po zanesljivih podatkih o številu 
prebivalstva, predvsem moškega dela, ter podat- 
kov o gospodarskih razmerah, kar jc pomen in 
potrebo po urejeni statistiki močno povečalo. 

V XVIII. stoletju seje pojavilo stremljenje po 
čimvečjem številu prebivalstva, ki naj bi bilo 
osnova za politično in gospodarsko moč države. 
Zalo jc tudi Avstrija stremela k povečanju števila 
prebivalstva, oz. da dokaže čimvečji prirastek 
prebivalstva, kar jc bilo povod za nove in po- 
goste popise. Tako se jc v dobi Marije Terezije 
in Jožefa II. povečal interes za sistematična opa- 
zovanja, kar jc bila posledica merkantilističnih 
upravnih in gospodarskih interesov. Tako jc 
Marija Terezija s posebnim patentom z dne 13. 
10. 1753 naročila popis vsega navzočega prebi- 
valstva po spolu, starosti in stanu, ki jc bil iz- 
vršen v sporazumu z župniki. Ti popisi naj bi se 
izvajali vsaka tri lela. Zaradi nezadovoljivih 
rezultatov jc Marija Terezija ukazala v letu 1762 
v patcnlih z dne 24. 4. in 25. 5. sodelovanje 
duhovščine pri vseh nadaljnjih popisih prebival- 
stva in obvezno redno letno poročanje o gibanju 
prebivalstva (rojstva, poroke, smrti). 

Leta 1769 jc zaradi reorganizacije vojaškega 
sistema sledila predpriprava za izvršitev nasled- 
njega popisa prebivalstva, ki jc bil izvršen po 
patentu z. dne 10. 3. 1770 po okrožnih komisarjih 
s sodelovanjem vojaške uprave. Hkrati so iz istih 
razlogov izvršili tudi popis živine. Popisovanje 
se jc po smrti Marije Terezije nadaljevalo. Jožef 
11. jc spoznal vrednost in pomen statistike, zato 
jc uvajal pouk statistike na univerze, akademije, 
liceje in srednje šole. Razen tega jc naročil dr- 
žavnim oblastvom izpopolnitev obstoječih sta- 
tističnih izkazov in redno vodenje matrik. S temi 
reformami je prišel do zanesljivega gradiva za 
ljudska štetja 1er dosegel zadostno teoretično 
izobrazbo uradništva. 

V 18. stol. se tako pojavijo prva štetja prebi- 
valstva, prav tako pa jc ta čas začetek agrarne, 
obrtne, industrijske, trgovinske in finančne 
statistike. To jc čas, ko pride do "delitve dela" 
med zgodovino, ki naj se ukvarja s tistim, kar jc 
bilo, statistiko, ki naj se ukvarja s tistim, kar jc in 

politiko, ki naj se ukvarja s tistim, kar naj bo.7 

Za časa vladavine prvega avstrijskega cesarja 
Franca L, ki se jc zavedal pomena in potrebe po 
organiziranem zbiranju in obdelavi statističnega 
gradiva, jc bila leta 1829 ustanovljena admini- 
strativna statistična služba, ki jc bila podrejena 
osrednjim finančnim organom. 

Z moderno organizacijo statistične službe v 
avstrijski monarhiji se jc začelo 1. 1840, ko jc 
bila ustanovljena Direkcija za administrativno 
statistiko. Vodja jc naslednje leto postal Kari 
Czocrnig.1* Vse do leta 1848 jc bila služba še 
vedno podrejena generalnemu računskemu direk- 
toriju, vendar z mnogo samostojnosti pri delo- 
vanju. Tako so v tem času začeli z izdajanjem 
mnogih publikacij s področja statistike. 

Do zadnje večje reorganizacije statistične 
službe v avstrijski monarhiji jc prišlo leta 1863 z 
ustanovitvijo Statistične centralne komisije. Spr- 
va jc bila podrejena finančnim organom, od leta 
1869 jc bila podrejena ministrstvu za trgovino, 
že naslednje leto pa ministrstvu za uk in bo- 
gočastje. To jc bil znak, da sta se statistika in 
statistična služba otresli neposredne podrejenosti 
državni upravi.9 Zaradi tega so posamezna mini- 
strstva, najprej za trgovino, nato pa še za kmetij- 
stvo, začela ustanavljati lastne statistične urade. 

Statistika jc v avstrijski dobi doživela velik 
napredek in s tem tudi priznanje državnih oblasti, 
konce koncev pa se jc tudi vsaj deloma uspela 
rešiti iz trdnega objema države. 

Tako so v tej dobi začeli s pravimi popisi 
prebivalstva, ki so se bistveno razlikovali od 
prejšnjih štetij prebivalstva in so zajeli več 
vidikov življenja. 

Tako so obdelali zdravstveno stanje prebival- 
stva, stanovanjske razmere in podobno. 

Kulturna statistika, ki sojo začeli voditi, paje 
obsegala verske razmere, šolstvo, pravne zadeve, 
volitve, društva in tisk. 

Posebno poglavje obsega gospodarska stati- 
stika. Splošnih meril njene vrednosti ni moč po- 
dati, ampak jc treba slediti posameznim prime- 
rom.1" 

Stanje industrijske statistike v avstrijski mo- 
narhiji ni bilo prav rožnato. Bolje je bilo v zad- 
njem času obstoja monarhije. lleta 1909 je bil 
izdelan kataster, ki so ga vodile trgovinsko- 
obrtne zbornice. Bolje jc bilo pri tistih vrstah 
industrije, ki so spadale pod državni monopol. 
Pomagamo si lahko s poročili patentnih in nad- 
zornih uradov. Poročila so pošiljala poleg uprav 
podjetij, ki so morale objavljati račune, tudi ko- 
more ter policijski in davčni organi. O delavskih 
razmerah zvemo nekoliko več šele potem, ko jc 
bil leta   1898 v trgovinskem ministrstvu usta- 

7 Slane Gramia, n.d., sir. 24. 

Loj/c Pipp, n.d., Ilr. 198, 

8 Ibid, Mr. 25. 
9 Ibid, Mr. 25. 
10 Ibid. Mr. 26. 



140 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI XIX 1996 

novljen Arbeitstatistisches Amt." 
Podatke v zvezi z. zavarovanjem in bolniškimi 

blagajnami paje zbiralo notranje ministrstvo. 
Za večino statističnih podatkov, ki jih vsebu- 

jejo avstrijske statistične publikacije, je značilno, 
da sežejo do ravni dežel, podatkov za občine pa 
skorajda ni. 

Jugoslovanska statistika, ki je v naših deželah 
nasledila avstrijsko, je bila dosti manj kvalitet- 
na.13 Vendar pa v Sloveniji o bistvenem poslab- 
šanju razmer ne moremo govoriti, ker je Slove- 
nija edina pokrajina v novi državi, ki je imela 
konliunitcto s staro avstrijsko statistiko. Uprava 
državne statistike se je po nastanku nove državne 
tvorbe preimenovala v Direkcijo državne stati- 
stike, ki je bila podrejena predsedstvu ministr- 
skega sveta, in ni mogla biti tako neodvisna kot 
poprej avstrijska statistika. 

Osrednja publikacija, ki jo je direkeija izda- 
jala, je bil Statistički godišnjak. 

Posebna statistična urada sta delovala še v 
Zagrebu in v Sarajevu in sta bila neposredno 
podrejena direkciji v Beogradu. 

Za območje .Slovenije je bil z. naredbo De- 
želne vlade za Slovenijo z dne 28. 3. 191914 usta- 
novljen statistični odsek pri Deželni vladi za Slo- 
venijo, ki paje le formalno obstajal do leta 1924. 
Urad je namreč obstajal, ni pa deloval, ker ni 
zbiral posebej podatkov, jih obdeloval in podob- 
no, kar naj bi bile osnovne naloge tovrstne služ- 
be. Jugoslovanska statistika se je ukvarjala pre- 
težno le z demografsko statistiko, zato ni čudno, 
da so lastne statistične službe ustanavljali tako 
državni organi kot tudi banke, zbornice, zavaro- 
valnice, mesta, društva itd. 

Po letu 1924 ob reorganizaciji državne uprave 
na podlagi Vidovdanskc ustave in uvedbi oblasti 
na področju Kraljevine SHS, je bil za obe oblasti 
na območju takratne Slovenije pristojen Sta- 
tistični urad v Zagrebu. 

To stanje je trajalo vse do okupacije Slove- 
nije, koje italijanski okupator na svojem zasede- 
nem ozemlju z naredbo z dne 5. 7. 1941 usta- 
novil Urad za statistiko pri Visokem komisarialu 
za Ljubljansko pokrajino15 za izvršitev popisa 
prebivalstva ter vodenja registra prebivalstva na 
podlagi naredbe z. dne 13. 8. 1941.16 Podrejen je 
bil osrednjemu zavodu za statistiko v Rimu. 

Slovenci praktično do osvoboditve nismo 
imeli osrednjega samostojnega statističnega ura- 
da, vendar pa je bil že pred koncem vojne pri 
predsedstvu SNOS dne 19. 8. 1944 ustanovljen 
statistični urad. Ker je bil ob osvoboditvi brez 

1 '    Ibid. Mr. 26. 
12   [bid, sir. 27. 
'- Glej mnenje Rudolfa Andrcjkc v delu Doneski k Zgodovini 

uradne statistike v Jugoslaviji. Beograd 1937, in Jožeta Lav- 
riča Organizacija statistike v Jugoslaviji. Ljubljana 1935. 

14   Ur. I. Deželne vlade za Slovenijo, št. 6X/I9. 
'-    SI. I /a Ljubljansko pokrajino, št. 54/41. 
'»   SI. I. za Ljubljansko pokrajino, št. 65/41. 

pravega vodstva, je prenehal delovati. Že 16. 6. 
1945 pa je bil ustanovljen Statistični urad Slo- 
venije, ki je deloval po navodilih iz Beograda, 
kar je bilo čisto v duhu administrativnega soci- 
alizma. Namreč, v tem času je bil Državni sta- 
tistični urad podrejen neposredno ali pod pred- 
sedstvo vlade, zvezno plansko komisijo ali gos- 
podarski svet. 

Ob reorganizaciji državne uprave leta 1953 je 
prišlo do precejšnje decentralizacije. Statistični 
urad Slovenije seje spremenil v samostojen za- 
vod za statistiko in evidenco LRS, po letu 1956 
pa v Zavod LRS (SRS) za statistiko.'7 

Gospodarstvo 1918-1941 

Gospodarske razmere in položaj Slovenije 
pred nastankom prve jugoslovanske države je bil 
bistveno drugačen kot v ostalih pokrajinah novo- 
nastale države SHS. V avslroogrski monarhiji je 
bila Slovenija, tj. predvsem Kranjska, deloma pa 
tudi Štajerska obrobna pokrajina in zaradi tega 
gospodarsko dokaj nerazvita. Gospodarski razvoj 
slovenskih pokrajin je bil počasnejši kot v ostalih 
delih avstrijske monarhije, vendar je bil konti- 
nuiran vse do 1. svetovne vojne. 

Z vključitvijo v jugoslovansko državo so slo- 
venske pokrajine naenkrat postale gospodarsko 
najrazvitejši del novonastale države. 

Po letu 1918 se je začela gospodarska struk- 
tura Slovenije bistveno spreminjati (pred vojno 
je bilo razvito predvsem železarstvo in rudarstvo, 
pa še tO je imelo močno konkurenco v sudetskih 
deželah). 

Kmetijstvo kot pomemben del takratnega 
slovenskega gospodarstva v novi državi ni moglo 
biti konkurenčno ostalim kmetijsko razvitejšim 
pokrajinam na jugu, ki so proizvajale z bistveno 
nižjimi stroški, predvsem pa tudi zato, ker je s 
spremembo meja slovenski kmet izgubil precej- 
šen del svojega tržišča. 

Obrt je dosegla postopoma višjo raven in tudi 
kvaliteto. 

Največji napredek pa je bil zabeležen v indu- 
striji, predvsem tudi zaradi tega, ker je večina 
podjetij prešla v slovenske roke. V prvih povoj- 
nih letih je bilo ustanovljeno tudi veliko novih 
tvrdk, ker se je industrija znebila konkurence iz. 
pokrajin bivše države, ki so ostale zunaj Jugo- 
slavije. .Število industrijskih delavcev seje v pri- 
merjavi z. leti lik pred vojno podvojilo: 

1910 okoli 40(XX) 
1938 okoli 8()(K)() 

Razvile so se tudi nove industrijske panoge, ki 
jih v avslroogrski monarhiji ni bilo, ker je pri- 
manjkovalo surovin, po 1. 1918 pa je Slovenija kol 
najsevernejša pokrajina države SHS postala tudi 
distributer izdelkov v južne pokrajine jugoslo- 

17 Stane Gratula. D.d., str. 27. 
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vanske države, v manjši meri pa tudi v ino- 
zemstvo. 

V obdobju med obema vojnama, predvsem v 
začetnem obdobju, je bila izvedena nacionaliza- 
cija trgovin, slovenski trgovci so si našli po- 
membno tržišče na območjih ostale Jugoslavije. 

Namesto tujega kapitala je v slovensko gos- 
podarstvo začel pritekati zagrebški kapital, pred- 
vsem z zastopstvom številnih zagrebških bank, ki 
so bile ustanovljene na slovenskih tleh. V in- 
dustriji pa je še vedno ostal močno prisoten tudi 
tuji kapital. Zelo zanimivo sliko nam daje tudi 
primerjava gospodarske strukture razvoja posa- 
meznih panog med letoma L900 in 1931: 

19(X) 1910 1931 
kmetijstvo  ... 75.4 67.6 60.3 
obrt in industrija .. .... 13.4 15.0 22.15 
trgovina.promet ...  3.6 6.9 6.8 
javni službe,itd. ...  7.6 10.5 10.2'» 

Iz tega pregleda je razviden razvoj Slovenije 
v smeri industrializacije in padanju števila kmeč- 
kega prebivalstva. 

Železnica in železniška mreža je v novi državi 
v glavnem ostala nespremenjena, razvilo se je 
predvsem cestno omrežje, ki v tem času prido- 
biva na pomenu tudi zaradi naglega razvoja tu- 
rizma in tujskega prometa, ki je sledil razvoju 
prometa. 

Arhivsko gradivo gospodarstva 

Arhivsko gradivo gospodarstva v Sloveniji je 
žal zelo slabo ohranjeno, tako da imamo ohra- 
njene le vire za nekatere tovarne, predvsem žele- 
zarne, rudnike in tobačno tovarno v Ljubljani.'1' 
Seveda je poleg navedenih podjetij še precej 
gradiva o gospodarstvu ohranjenega v upravnih 
fondih, ki so bili povezani z gospodarstvom.20 

Gradivo o gospodarski statistiki je ohranjeno 
predvsem v fondu Zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo, kjer so zbrani razni statistični podatki, 
ki jih je Zbornica v svojem skoraj stoletnem ob- 
stoju zbirala in obdelovala ter publicirala. Prvot- 
na ureditev fonda žal ni ohranjena, preuredil ga 
je zadnji zbornični tajnik Ivan Mohorič. Njegov 
popis gradiva je tudi edini pripomoček pri iska- 
nju gradiva fonda Zbornice. Gradivo statistike se 
nahaja predvsem v sledečih fasciklih: 

152()brtna statistika; urejeno po letih od  1895- 

IX  Glej spološni pregled Dravske banovine, Ljubljana I9.V7. 
" Jasna Fischer, Odprtost slovenske industrije v letih pred prvo 

svetovno vojno. Prispevki za novejšo zgodovino, št. XXXIV.. 

1994, str. 35-43. 
20 Več o leni glej v članku H. Radulovič. Organizacija gospo- 

darskih arhivov v nekaterih zahodnih državah. Arhivi XVI., 
Ljubljana 1993. str. Ill; V. Kološa. Arhivsko gradivo najviš- 
jih upravnih organov /• področje industrije, obrti in trgovine. 
Arhivi IV.. Ljubljana 19X1. str. 49-53. 

1948, 4 lase., stara oznaka; XXVII 
1530bratno štetje; urejeno po letih 1927-1930, 1 

fase, XXVIÌ/1 
1540brtna statistika /na  podlagi  registracije  1. 

1946/, 1 fase, XXVII/2 
1550brtna statistika /akti brez številk/, 1 fase., 

XXVII/3 
163Naslovni    material.    Trgovine.     1     fase., 

XXXVIII/1 
164Naslovni material. Obrt. 1 fase., XXXVIII/2 
165Naslovni     material.     Industrija.     2     fase., 

XXXVIII/3 
166Naslovni   material.   Gostinska   podjetja.    1 

fase. XXXVIII/4 
167Naslovni     material.      Razno.      I      lase, 

XXXVIII/5 
276Stalislika gibanja obratov; leta 1887-1892, 1 

fase 
277Slatistika gibanja obratov; leta 1923-1948, 3 

lase 
278Statistika  gibanja  obratov  /stanje  trgovske 

mreže 1939/, 1 fase 
279Statislika -  industrijska;  leta   1925-1934,   1 

fase 
280Slatistični  izkazi  OUZD  (Okrožni   urad  za 

zavarovanje delavcev)  v  Ljubljani,  od  leta 
1927-1944, 1 lase 

281 Statistika - razna, 1 fase 
309Popis industrije. Industrijske vprasalne pole 

Urejeno po abecedi od A-Ž, 13 fase 
310Popis trgovine Trgovinske vprasalne pole 

Urejeno po abecedi od A-Ž, 7 fase 
311Popis industrije  Starejši.  Leta   1901-1919, 

1925-1931, 8 lase 
312Popis industrije in trgovine Korespondenca. 

Urejeno po abecedi od A-Ž, 2 fase 
313Popis industrije Vprasalne pole 1939-1940. 

Urejeno po abecedi od A-Ž, 1 lase 
314Popis industrije Vprasalne pole iz 1. 1933 za 

Privredni adresar, 1 fase. 
315Popis industrije. Vprasalne pole za trgovino. 

Urejeno po abecedi od A-Ž, 1 fase 
316Vprašalne pole za industrijski načrt. Urejeno 

po abecedi od A-Ž, 1 fase 
326Kataster   induslrijskih   podjetij,   gostiln   ter 

javnemu polaganju računov  zavezana pod- 
jetja, 1 fase 

350Dclniškc družbe. Kartoteka. Urejeno po abe- 
cedi od A-Ž, 1 fase 

Fascikcl 309. popis industrije, industrijske vpra- 
salne pole, je glavni vir mojega raziskovanja 
in raziskovalne naloge Fascikcl 309 obsega 
13 tehničnih enot, ki so po popisu in ureditvi 
Ivana Mohoriča urejeni po abecednem zapo- 
redju; 

1. OdčrkcA-C 8.        Črka P 
2. OdčrkcČ-E 9.        Črka R 
3. OdčrkcF-H 10.        Črka S 
4. OdčrkcI-J 11.        OdčrkcŠ-T 
5. OdčrkcK-L 12.        Od črke U-V 
6. Črka M 13.        OdčrkcZ-Ž 
7. OdčrkcN-O 
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Ker je gradivo v glavnem urejeno, ni potrebno 
preurejanje tega gradiva. Polcga popisa industrije 
i/, časa med vojnama obstaja tudi popis in- 
dustrije, ki je nastal že v začetku stoletja. Za- 
nimiva bi bila primerjava elementov popisa in pa 
vrste industrij v obeh obdobjih. 

Pomembno gradivo o gibanju industrije in 
predvsem o vrstah industrijskih obratov v prvem 
povojnem obdobju vsebuje fase. 311, vendar je 
gradivo v tem faseiklu, ki obsega osem tehničnih 
enot, le deloma urejeno. V zadnjem letu sem za- 
čel z obdelavo fase. 311/3, kjer je zbran popis 
industrijskih obratov po vrstah in količini lc-tch. 
Ta popis industrije je tembolj zanimiv, ker pri- 
kazuje stanje teh obratov tik pred vojno oz. med 
samo vojno. Zanimiva je tudi nacionalna struk- 
tura lastnikov podjetij pa tudi zaposlenih delav- 
cev. 

Gradivo fascikla 311/3 je pri svojem razisk- 
ovalnem delu že uporabila dr. Jasna Fischer,21 ki 
je tudi opisala vsebino anketnega lista za popis 
industrije. 

Popis industrijskih obratov je bil izvršen ne- 
posredno po vojni februarja 1919, zajel pa je 
podjetja na celotnem slovenskem etničnem 
ozemlju.22 

Popisnicc so v tej anketi izpolnjevali dokaj 
korektno, določene kolone so ostale prazne, ali 
zaradi poslovnih skrivnosti ali pa enostavno za- 
radi nezmožnosti odgovoriti na vprašanje. 

Če bi podjetja stoprocentno odgovorila na 
vprašanja, bi lahko dobili jasno sliko o slovenski 
industriji tistega časa. 

V okviru fascikla 311/3 so popisnicc oz. an- 
ketni listi razvrščeni po sledečih industrijskih 
panogah: rudarstvo in plavžarstvo (19 podjetij), 
industrija kamna in zemlje (39), kovinska in- 
dustrija (34), strojna industrija (3), kemična in- 
dustrija (37), gradbeništvo (4), tiskarstvo (8), 
tekstilna industrija (9), papirna in usnjarska in- 
dustrija (50), lesna industrija (58), prehrambena 
industrija (58) in oblačilna obrt (14). Vsega 
skupaj je na anketo odgovorilo 333 obrtnih in 
industrijskih podjetij.23 

V nadaljevanju se bomo pobliže spoznali z. 
vsebino popisnega oz. anketnega lista, ampak ne 
tega iz leta 1919, temveč si bomo pobliže 
ogledali popisni list iz tridesetih let. 

Bistvene vsebinske razlike med njima nisem 
zasledil. Prvi povojni anketni list sestavlja 26 
rubrik, poznejšega pa le 24. 

Po zakonu je morala Zbornica za trgovino, 
obrt in industrijo zbirati in obdelovati podatke o 
številu, opremi in vrstah industrijskih obratov na 
območju Kranjske in potem Slovenije.24 

Ohranjene in izpolnjene vprašalne pole oz. 
ankete so zbrane v dveh fasciklih, 309 in 311. V 
okviru obeh je ohranjenih 21 tehničnih enot gra- 
diva. 

Sama vprašalna pola o industrijskih obratih je 
velikosti formata A3 formata z obojestranskim 
tiskom. Na sprednji strani je v gornjem levem 
kotu z masnimi črkami naslov "Zbornica za trgo- 
vino, obrt in industrijo v Ljubljani". V desnem 
gornjem kotu je pripis vrste industrije, poleg pa z 
roko izpisana tekoča številka zadeve in leto. 

V nadaljevanju je anketna pola razdeljena na 
že omenjenih 24 rubrik, ki si sledijo v obliki črk. 

V prvo rubriko je moral lastnik podjetja oz. 
tvrdkc vnesli točen naziv podjetja ("besedilo 
tvrdkc glasom protokolacijc"). 

Na desni strani kolone prve točke so morali 
navesti še točen datum in osnovno leto proto- 
kolacijc tvrdkc. 

Druga rubrika ima naziv Sedež centrale in je 
razdeljena na točke, ki so označene z majhnimi 
črkami (a-c). Pod točko a./ so morali navesti 
točen naslov, kraj, cesto, ulico, Irg, številko, 
pošto in železniško postajo. Točka b./ je bila 
namenjena za telefonsko številko podjetja, seve- 
da, če je že premoglo lasten telefonski aparat. V 
nadaljevanju so pod točko c/ morali navesti 
brzojavni naslov, pod točko d./ eventualna skla- 
dišča za blago in pod d./ nakladalne postaje za to 
blago. 

Sledeča rubrika je bila namenjena sedežu to- 
varniških naprav, pod točko a./ doma in pod toč- 
ko b./ v inozemstvu. 

Rubrika štiri je logično nadaljevanje prejšnje 
in se glasi Sedež podružnic, prav tako s točkama 
a./ in b./ kot v prejšnji rubriki. 

V peli rubriki so morali lastniki točno navesti 
obliko podjetja, torej, ali je bila posamezna druž- 
ba, javna trgovska, komanditna družba, družba z 
O.Z., delniška družba, zadruga, državno, občinsko 
podjetje itd. 

Sledila je rubrika, v katero so morali ločno 
vnesli podatke o tem, s čim se ukvarjajo, kaj 
proizvajajo in prodajajo. 

Zelo zanimiva je sedma rubrika. Nanaša se 
namreč na lastniška razmerja v podjetju. Nare- 
jena je bila v tabelarni obliki. Vertikalno so si 
sledile sledeče rubrike (od a-f): lastniki in so- 
lastniki; družabniki; poslovodje; upravni svet- 
niki; člani načelstva; zakupniki. 

Horizontalno so bile sledeče rubrike: priimek 
in ime; poklic; točni naslov bivališča; rojstni 
kraj; narodnost; državljanstvo.25 

V osmi rubriki so morali navesti podatke o 
tem, kateri kapital je udeležen v podjetju in tudi 

21 
22 
23 
24 

Jasna Fischer, n.d. 
Ibid. 
Ibid, sir. 36. 
Kolje bilo /• omenjeno, je anketa lela 191• polekala na celot- 
nem ciničnem ozemlju Slovenije, lorej ludi na tistih področjih, 
ki so pozneje z mednarodnimi pogodbami postali sestavni deli 

25 
drugih držav (prim. Jasna Fischer, n.d.). 
Zaradi zahtev o osebnih podalkih je rubrika med drugim iz- 
jemno zanimiva za ugotavljanje strukture podjetnikov v času 
med vojnama na Slovenskem. Iz podatkov je moč ugotovili ali 
so bili lastniki podjetij Slovenci ali pa je še vedno večina bila 
podjetij v rokah tujcev. 
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kakšno je razmerje med domačim in tujim ka- 
pitalom. 

V naslednji, deveti rubriki so morali napisati 
številko tekočega oz. žiro računa in številko 
poštnočekovnega računa. 

V nadaljevanju so morali navesti podatke o 
finančnem stanju podjetja ter vrednosti strojev in 
nepremičnin. 

Sledila jc spet zelo zanimiva rubrika o za- 
poslenih pri podjetju. Rubrika jc bila narejena v 
tabelarni obliki in vertikalno razdeljena na rim- 
ske številke od ena do štiri (I.-IV.) 

V točki I. so bili navedeni vodilni pri pod- 
jetju. Najprej lastniki in solastniki, zakupniki, 
ravnatelji, upravitelji in drugi obratovodje. Ta 
tabela je tudi samostojna. Horizontalno si sledijo 
iste kolone kot pri rubriki 7. 

Tabele od II.-IV. so združene. Pod točko dve 
(II.) jc bilo navedeno upravno, pisarniško in ko- 
mercialno osebje, v tretjo točko (III.) so uvrstili 
tehnični kader, pod IV. pa drugo osebje (vozniki, 
pomočniki, delavci itd.) S to rubriko se zaklju- 
čuje tudi sprednja stran pole. 

Naslednja rubrika na zadnji strani pole jc bila 
rubrika o pogonskih strojih v podjetju. Narejena 
jc bila v obliki tabele in razdeljena na točke od a- 
m. 

Rubrika trinajst jc prav tako povezana s stroji; 
odgovorili jc bilo potrebno na dve vprašanji: Kje 
nabavlja stroje? in Ali ima lastno delavnico za 
popravilo strojev? 

Obširna tabela jc predstavljala kar dve rubriki 
skupaj (14. in 15.). Tabela jc predstavljala pro- 
dukcijo podjetja v poslovnem letu (14.) in izvoz 
proizvodov v poslovnem letu (15.). 

Tudi naslednja tabela jc bila dvojna in jc 
predstavljala dve rubriki (16. in 17.) Nanašala pa 
seje na porabo surovin (16.) in porabo obratnih 
sredstev (17.). 

Na spodnjem delu pole so si za konec sledile 
sledeče rubrike in vprašanja: 

Ali ima podjetje registrirane zaščitne znamke, 
patente in druge koncesije? (18.) 

Koliko pridobninskega davka jc plačala v le- 
tu? (19.) 

Ali ima z železnico kake dogovore, indus- 
trijski tir ali sladišče? (20.) 

Ali ima lastne vagone in koliko? (21.) 
Koliko in katere vrste blaga ima na razpo- 

lago? (22.) 
Koliko vagonov surovin ali polfabrikatov ima 

povprečno na zalogi in koliko jih sploh more 
shraniti v skladiščih? (23.) Katere želje ima gle- 
de carine, prevoza, obdavčenja, domače in tuje 
konkurence itd.? (24.). Odgovore na zadnje vpra- 
šanje so morali navesti na posebnem listu.26 

Za konkretno predstavitev vira sem si čisto 
naključno   izbral   podjetje   Viljem   Brauns   iz. 

Celja.27 

Polni naziv tvrdkc, ki sc jc ukvarjala pred- 
vsem z izdelavo in prodajo strupa, sc jc glasil: 
Tovarna sirupa prostih anilinskih barv in kemič- 
nih izdelkov za gospodinjstvo in gospodarstvo. 
Firma jc bila protokolirana leta 1921. 

V arhivski enoti podjetja V. Braunsa so 
zbrane popisne pole za leta 1931, 1932, 1933, 
1936, 1937, 1938 in 1940. 

Lastniki podjetja Viljem Brauns so bili: 
Ivan Lampe, tovarnar 
Marta Lampe, soproga 
Erich Lampe, tovarnar 
Johanna Lampe, soproga 
Lastniki tovarne niso bili jugoslovanski dr- 

žavljani, niti niso živeli oz. imeli prijavljenega 
stalnega bivališča na območju kraljevine. Živeli 
so namreč v Libcrccu v češkoslovaški republiki. 
Po narodnosti so bili Nemci, državljanstvo pa so 
imeli češkoslovaško, toda iz zadnje vprašalne 
pole jc razvidno, da so sicer še vedno živeli v 
istem kraju, ki pa sc jc imenoval leta 1940 Rei- 
chenbcrg in ni bil več v češkoslovaški republiki, 
ampak v Nemčiji. 

Ravnatelj podjetja jc bil Anton Ržimck iz 
Blatna v češkoslovaški republiki. Bil jc nemške 
narodnosti, vložil pa jc ob popisu leta 1931 
prošnjo za jugoslovansko državljanstvo in ga tu- 
di dobil, kar jc razvidno iz popisne pole za na- 
slednje leto. 

Ker jc gradivo vprašalnih pol za firmo dokaj 
kompletno ohranjeno, lahko primerjamo različne 
podatke, ki so zbrani v odgovorih na zastavljena 
vprašanja. Tako jc lahko zelo zanimiva primer- 
java o številu zaposlenih.28 

Tako jc bilo leta 1931 v podjetju zaposlenih 
21 moških in 25 žensk. Po narodnosti jc bilo med 
moškimi osemnajst Slovencev, dva Hrvata in en 
Nemec. Med ženskim zaposlenim osebjem pa jc 
bila ena Hrvatica, ostale so bile Slovenke. V 
obeh primerih, tako pri moških kot pri ženskah, 
so bili vsi zaposleni jugoslovanski državljani. 

Za leto 1932 so podatki o zaposlenih identični 
kot za leto 1931. Tako v podjetju v času najhujše 
gospodarske krize med letoma 1931 in 1932 niso 
odpustili nobenega delavca, kar lahko pomeni, da 
jc podjetje uspešno poslovalo. Žal odgovorni za 
izpolnjevanje vprašalnih pol niso odgovorili na 
zastavljeno vprašanje o višini plač v podjetju. 

Leta 1933 pa pride do novega zaposlovanja. 
Tako so na novo zaposlili enega kemika in tri 
nekvalificirane delavke, vendar pa istočasno med 
moškimi zmanjšali število zaposlenih pri pisar- 
niškem osebju za tri, med ženskami pa za eno. 
Prav tako so verjetno odpustili tudi enega skla- 
diščnika. 

Podoben trend zaposlovanja jc bil tudi v na- 
slednjem letu, za katerega so ohranjeni podatki. 

• AS. Zbornica za Irgovino, obrt in industrijo, fase. 309/1, a.c. 2. 
26   Arhiv Republike Slovenije. Zbornica m trgovino, obrt in in-       2     Še posebej /a obravnavana trideseta lela, ki so bila. kot jc ma- 

duslrijo, lase. 309/1. ""• lcla Mjhlljte gospodarske krize. 



144 I/, arhivskih fondov in zbirk ARHIVI XIX 1996 

l.j. za leto 1936, ko so na novo zaposlili šoferja 
in tri nekvalificirane delavke, zmanjšali pa šte- 
vilo zaposlenih med pisarniškim osebjem za ene- 
ga pri moških, pri ženskah pa povečali za eno. 

V letu 1937 ni prišlo do nobenih sprememb, 
ne pri številu zaposlenih ne pri vrstah zaposlitev. 
Že v naslednjem letu 1938 je prišlo do dokaj 
velikih sprememb pri zaposlenem osebju v pod- 
jetju. Tako je močno naraslo število zaposlenih 
med pisarniškim kadrom (5 moških), zmanjšalo 
pri ženskah (za eno). Prav tako so spremembe pri 
nekvalificiranih delavcih, kjer so enega moškega 
odpustili, na novo pa zaposlili tri ženske. Med 
zaposlenim osebjem v tem letu se ne pojavi več 
poklic šoferja. Pri zadnji anketi iz leta 1940, ko 
je že močno dišalo po vojni, pa lahko zasledimo 
trend rahlega upadanja števila zaposlenih. Tako 

je zopet upadlo število zaposlenim moškim med 
pisarniškim osebjem (za 3), naraslo pa število 
pisarniškega osebja med ženskami (prav tako za 
3). Pri nekvalificiranih delavcih je opazen isti 
trend, tj. upadanje števila zaposlenih moških in 
naraščanje zaposlenih žensk. Lastniki podjetja so 
se morebiti že pripravljali na vojne razmere 
proizvodnje, v kateri glavno breme nosijo seveda 
ženske. 

To so le nekateri rezultati oz. podatki, ki jih 
lahko dobimo z analizo tovrstnega vira, vsekakor 
pa ne vsi. Tako lahko dobimo podatke o tem, kaj 
je bila primarna industrijska panoga v Sloveniji v 
obravnavanem obdobju, kaj je predstavljalo naj- 
večji delež izvoza slovenske industrije in še mar- 
sikaj. 

Hotel Miklič v Ljubljani 
razglednica, okoli 1935 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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Dr. Alojzij Res in njegova zapuščina 
IVANKA URŠIČ 

Dr. Alojzij Res (1893-1936), urednik, lite- 
rarni in umetnostni kritik in zgodovinar, publicist 
in prevajalec se je rodil 1. julija 1893 v Gorici. 
Po osnovni šoli in maturi je stopil v bogoslovje. 
Zaradi bolezni je malo pred "ordinacijo" prekinil 
študij. Zatekel se je k sestri Gusti Trcbšc, uči- 
teljici v Boljuncu pri Trstu. Med vojno je bil na 
Dunaju v vojaškem informativnem uradu in voj- 
ni dopisnik .Slovenca za goriški odsek fronte. 
Tam se je vpisal na univerzo in se med drugim 
seznanil z dr. Janezom Evangelistom Krekom 
(spomini, objavljeni kot Krekova oporoka). 
Diplomiral je iz slavistike in doktoriral iz na- 
rodne pesmi (bil je eden prvih doktorjev mlade, 
pravkar ustanovljene univerze v Ljubljani). 

Študij je nadaljeval v Firencah. Že pred kon- 
čanim študijem je začel predavati na višji trgov- 
ski akademiji Ca' Foscari v Benetkah. Bil je 
izredni profesor za srbohrvaščino, vodil je tečaje 
iz ruske literature in poučeval nemščino na znan- 
stvenem zavodu. 

Na Lidu pri Benetkah si je ustvaril dom. Pri 
Rcsovih so se zlasti v poletnih mesecih ustavljali 
mnogi njihovi prijatelji: Janko Kralj, France 
Kralj, France Bevk, Fran Tratnik, Virgilij Ščck, 
dr. France Stele in še drugi. 

Res je kljub bolezni snoval knjigo o idejnih 
smereh v povojni (gre za prvo svetovno vojno) 
slovenski literaturi, ki naj bi izšla v slovenskem 
in italijanskem jeziku. Načrta ni uspel uresničiti. 
Umrl je 17. maja 1936. 

Že v srednji šoli je v leposlovnih dijaških in 
drugih listih (Naše vaje, Alfa, Domači prijatelj. 
Dom in svet) objavljal kritike o upodabljajoči 
umetnosti in leposlovju. Leta 1916 je izdal pri 
založniku Šloki v Trstu zbirko Ob Soči, črtice, ki 
so nastale na Goriškem v prvih dneh svetovne 
vojne. 

Skupaj z Vladimirjem Anžlovarjem je Res 
izdal brošuro Visokošolski študij v Italiji. 

Ob Dantejevi šcststolctnici je pripravil dva 
zbornika, slovenskega in italijanskega, v katerih 
je sodelovala vrsta slovenskih in italijanskih 
znanstvenikov. Slovenska izdaja Dantejevega 
zbornika je izšla leta 1921 v Ljubljani, italijanska 
pa leta 1923 v Gorici. 

Sodeloval je tudi pri prevodu dveh Cankar- 
jevih del v italijanščino, in sicer Lepe Vide in 
Hlapca Jerneja. 

Leta 1927 je prevedel, uredil in izdalsred- 
njeveško besedilo Rožice svetega Frančiška z 
ilustracijami Toneta Kralja. Resa so zanimala tu- 
di splošna umetnostna in kulturna vprašanja. O 
njih je pisal krajša poročila in zapiske in jih 
Objavljal v Času, Domu in svetu. Edinosti, Mla- 
diki, Ženskem svetu, Slovencu. 

Resova zamisel je bila ustanovitev Naše za- 
ložbe v Trstu. V njenem okviru naj bi vsako leto 
izhajal Jadranski almanah in lepo oblikovane in 
vsebinsko pomembne knjige. 

V vojnem in povojnem času je pomagal Izi- 
dorju Cankarju oblikovati novo, moderno podo- 
bo Doma in sveta. 

S svojim delom in osebnimi stiki je Res širil 
našo kulturo med italijanski živclj. Zelo po- 
membno je bilo Resovo sodelovanje pri Grande 
enciclopedia italiana, za katero je prispeval več 
člankov o naših umetnikih, tako o Ivanu Can- 
karju kot tudi sicer o slovenski literaturi. 

Kljub temu, da je živel v Benetkah, je vse- 
skozi ohranjal stike s slovenskimi ustvarjalci. 

Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko 
je oktobra 1993 s sodelovanjem Goriškega mu- 
zeja in frančiškanskega samostana na Sveti gori 
pripravilo strokovni posvet ob stoletnici rojstva 
kulturnika in znanstvenika dr. Alojzija Resa 
(1893-1936). Ob tej priložnosti so me zaprosili, 
da napišem prispevek o Rcsovcm življenju in 
delu, kar je bil povod za iskanje njegove za- 
puščine. 

Marijan Brecelj je v letih 1968 do 1973 v 
reviji Zaliv objavil Resova pisma Francetu Bev- 
ku ter jih opremil z bogato študijo. V času od leta 
1915 pa do smrti je Res Bevku napisal 81 pisem, 
v katerih je pripovedoval o svojem življenju, 
literarnih nazorih, načrtih, istočasno paje sprem- 
ljal Bevkovo pisanje od začetnih poskusov dalje, 
ga usmerjal in nepristransko ocenjeval. Ta obse- 
žni sklop je ohranjen v Bevkovi zapuščini. 

Pilonova galerija v Ajdovščini hrani tri pisma, 
ki jih je Alojziju Resu pisal Veno Pilon, in sicer 
leta 1923, 1924, 1927. Nekaj korespondence med 
Venom Pilonom in Resom dobimo tudi v ajdov- 
ski knjižnici. 

V koledarju Goriške Mohorjeve družbe za 
leto 1994 je Marko Tavčar objavil štiri Resova 
pisma Virgiliju Sčcku. To zanimivo gradivo je 
našel med Ščekovo zapuščino v Pokrajinskem 
arhivu v Kopru. Resovo ime zasledimo namreč 
večkrat tudi v Ščckovih zapisih, t.i. "paberkih". 
Res in Ščck sta se spoznala v bogoslovju v Go- 
rici, se spoprijateljila in to prijateljstvo ohranila 
tudi v poznejših letih. 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
hrani nekaj Rcsovih pisem, naslovljenih na dr. 
Ivana Prijatelja, dr. Joža Glonarja in Resov po- 
zdrav Ivanu Cankarju. 

Z dr. Henrikom Turno sta sodelovala pri Naši 
založbi, ko so izdajali Jadranski almanah - kores- 
pondenca med Resom in dr. Henrikom Turno 
sega v leta 1922 in 1923. Originali so v Tumovi 
zapuščini    pri    Zgodovinskem    inštitutu   ZRC 
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SAZU, oddelku v Novi Gorici. 
V zapuščini dr. Franca Kosa v Zgodovinskem 

inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani pa sta ohranjena 
Rcsovo pismo in dopisnica, ki ju je Res poslal dr. 
Kosu v zvezi s pripravo prvega zvezka Jadran- 
skega almanaha. 

Kar zajeten delež Resove zapuščine, ki so jo 
do nedavnega hranili njegovi sorodniki, pa se 
danes nahaja v Pokrajinskem arhivu v Novi Go- 
rici. 

V njihovem imenu nam jo je izročil Rcsov 
nečak dip. inž. elektrotehnike Savo Trcbšc iz 
Ljubljane. Najprej nam je omogočil le vpogled v 
gradivo, po dveh letih pa nam ga je velikodušno 
odstopil. 

Gradivo obsega 1 arhivsko škatlo. Razdeljeno 
je v več sklopov. Prvi sklop sestavljajo osebne 
zadeve. Sledijo številne fotografije Alojzija Resa 
in njegove družine iz obdobja med leti 1913- 
1935, korespondenca in drugo gradivo. 

Korespondenca tvori jedro v tem prispevku 
predstavljene zapuščine in vsebuje na eni strani 
dopisovanje Resa z najbližjimi sorodniki, na dru- 
gi strani pa so dopisnice najrazličnejših osebnosti 
tistega časa, s katerimi seje srečeval. 

Razglednice so že same po sebi zanimive, ker 
vsebujejo motive mnogih primorskih krajev na 
začetku stoletja ter zaradi zanimivih založnikov, 
ki so jih izdali in založili (Slovenska dijaška 
zveza. Goriški srednješolci, Vaditcljski zbor So- 
kola v Gorici). Poleg lega prinašajo veliko ko- 
ristnih podatkov za Rcsovo biografijo. 

Dopisnice so združene po naslovnikih, razvr- 
ščene so kronološko. Nekaj je ostalo ncidenti- 
ficiranih. 

Glavnino predstavlja korespondenca s sestro 
Gusti Trcbšc in kasneje z njeno družino (Anton 
Trcbšc). 

Ohranjena je ena dopisnica, ki jo je Alojzij 
pisal mami Mariji. 

Med ostalimi korespondenti najdemo zanimi- 
va imena, kot so: Fran Ksavcr Mcško, Virgilij 
Sčck, Josip Križman, Fran Šaleški Finžgar, Izi- 
dor Cankar, Hubert Lcilcr, Joško in Ciril Munih, 
France Bevk, Nartc Vclikonja in številna druga, 
med njimi zlasti imena sošolcev in prijateljev iz 
semenišča in fakultet v Ljubljani, na Dunaju in v 
Firencah, kjer je študiral. 

Posebej bi omenila korespondenco, ki se po- 
sredno navezuje na Resa in je iz časa po njegovi 
smrti. V ta sklop sodi med drugim dopisovanje 
žene Dine z moževimi sorodniki ter dopisovanje 
Davorine in Franceta Bevka s Rcsovo sestro 
Gusti Trcbšc. 

Zapuščina obsega tudi drugo gradivo: ohra- 
njen je izvod Resove knjižice Ob Soči, ki jo je 
podaril sestri Gusti o Veliki noči leta 1917, ter 
številni izrezki ¡/.časopisov (nekrologi, življenje- 
pisi, zapisi ob obletnicah smrti A. Resa). 

Gradivo je urejeno in popisano, bilo je tudi že 
uporabljeno pri pisanju biografije o Resu; posa- 
mezne fotografije in nekaj korespondence pa je 
objavil Goriški letnik. Zbornik Goriškega mu- 
zeja, št. 23, 1996. 
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OZNA med vojno in njeno arhivsko gradivo 
LJUBA DORNIK-ŠUBEU 

OZNA je kratica za Oddelek za zaščito na- 
roda, kakor se je imenovala 13. maja 1944 v 
Drvarju ustanovljena vscjugoslovanska obvešče- 
valna organizacija. V Sloveniji je nadaljevala 
delo obveščevalnega oddelka odseka za notranje 
zadeve. Ker je bil za njenega načelnika imenovan 
Ivan Maček, ki je od marca 1944 vodil odsek za 
notranje zadeve pri predsedstvu SNOS, kot za- 
menjavo za razpuščeno varnoslnoobvcščevalno 
službo, predstavlja tudi arhivsko gradivo kon- 
tinuiteto te dejavnosti. 

OZNA je bila organizirana kol vscjugoslo- 
vanska organizacija.spadala je v okvir poverje- 
ništva za ljudsko obrambo in je bila organizirana 
po vseh federalnih enotah enako kot v OZNI za 
Jugoslavijo. Ker je v Sloveniji delovala kot na- 
daljevanje dela odseka za notranje zadeve, je 
njeno arhivsko gradivo ostalo v okviru arhiva 
ministrstva za notranje zadeve. Sprejeli smo ga 
od arhiva varnostnoobvcščcvalne službe oktobra 
leta 1991. 

Gradivo hranimo v fondu izvenljubljanskcga 
VOS in OZNE, ki vsebuje razen OZNE tudi gra- 
divo predhodnic OZNE v Sloveniji, to je Cen- 
tralne komisije varnostnoobvcščcvalne službe in 
obveščevalnega oddelka odseka za notranje za- 
deve in oddelka za narodno zaščito. Gradiva 
OZNE za Jugoslavijo je ena arhivska enota, vse 
ostalo paje gradivo OZNE za Slovenijo. V celoti 
obsega fond 154 fasciklov oz. arhivskih enot, 
označenih z zaporednimi številkami od 301-1, 
kar je oznaka CK VOS, do 301-154, kar je ozna- 
ka kartoteke OZNE. Ureditev fonda sledi orga- 
niziranosti OZNE, kakor je delovala med vojno, 
in ves čas hranjenja ni bila spremenjena. Vse 
gradivo je bilo tudi mikrofilmano. Za lažje razu- 
mevanje bom na kratko predstavila organizi- 
ranost OZNE za Slovenijo in kakšne so bile 
njene naloge oziroma naloge njenih posameznih 
odsekov. 

OZNA je bila organizirana v vsaki federalni 
enoti, tako tudi v Sloveniji, v štiri odseke. 

Prvi - obveščevalni - odsek je v Sloveniji na- 
daljeval delo oddelka za inozemstvo pri odseku 
za notranje zadeve. Njegova naloga je bila, na 
kratko rečeno, obveščevalno delo v tujini ali pro- 
ti tujini. V navodilu o ustanovitvi OZNE je ozna- 
čena kot organiziranje in ustvarjanje obvešče- 
valnih virov v raznih državah in državnih usta- 
novah nasprotnika in - med vojno - na okupi- 
ranem ozemlju. Prvi odsek je pridobival in po- 
učeval pooblaščence ter organiziral njihovo ume- 
stitev čez mejo osvobojenega ozemlja, zbiral ob- 
veščevalne podatke 0 sovražnikovi agenturi in 
policiji, kvizlinškem državnem aparatu in kviz- 
linških vojnih formacijah - kot je naloge opre- 

delilo navodilo o ustanovitvi in delovanju 
OZNE. Poleg tega je nadziral in usmerjal delo 
prvih sekcij v odsekih OZNE zalednih oblasti. 

Drugi ali kontraobvcščcvalni odsek je deloval 
na osvobojenem ozemlju. Njegova naloga je bila 
ustvarjati mrežo svojih zaupnikov v raznih usta- 
novah in organih - to je bila takoimenovana CC - 
linija. Zbiral je podatke o aktivnosti političnih 
skupin, vključenih v narodnoosvobodilno giba- 
nje, o delovanju sovražnih agentov, ki jih je od- 
krival in onemogočil, o ostankih oboroženih sov- 
ražnih formacij narodnih izdajalcev in o aktiv- 
nosti tujih diplomatskih in vojaških predstav- 
nikov. Prav tako je vodil delo drugih sekcij v 
odsekih OZNE zalednih oblasti, za svoje delo pa 
je bil odgovoren drugemu odseku OZNE za 
Jugoslavijo. 

Tretji odsek - kontraobvcščcvalni - v oboro- 
ženih silah je bil tisti, iz katerega je takoj po 
vojni, 27. julija 1945, nastal KOS - kontra- 
obvcščcvalna služba armad. S tem sc je celotna 
vojaška kontraobvcščcvalna služba ločila od ci- 
vilne, ki se je formalno preimenovala šele marca 
1946 v UDV - upravo državne varnosti. Kontra- 
obvcščcvalni odsek je imel nalogo kontra- 
obvcščcvalnc zaščite oboroženih sil. Ustvarjal je 
mrežo zaupnikov v vojaških ustanovah ter nad- 
ziral in vodil delo tretjih sekcij v odsekih OZNE 
zalednih oblasti. 

Četrti odsek je obsegal statistiko, kartoteko in 
tehniko - specialno fotografijo, tajnopis radio- 
ccnlrc in šifrante. V Sloveniji je v četrti odsek od 
februarja 1945 spadala tudi šola OZNE za Slo- 
venijo, ki je do tedaj delovala v okviru drugega 
odseka. Posebnost je tudi v tem, da je bil četrti 
odsek samo na bazi 24, to je pri OZNI za Slo- 
venijo, in ni bil organiziran navzdol - na odseke 
OZNE korpusnih oblasti. Le radiotelegrafisti in 
šifranti so bili vezani na pomočnika načelnika 
OZNE, saj so predstavljali njihovo povezavo s 
centrom. 

V Sloveniji je bila OZNA organizirana v 
okviru odseka OZNE za oblast VII. korpusa, od- 
seka OZNE za oblast IX. korpusa in OZNE za 
oblast Štajerske in Koroške. Ni se uporabljal 
naziv OZNE za oblast IV. operativne cone, ker je 
segala na celotno etnično ozemlje - torej tudi čez 
staro jugoslovansko-avstrijsko mejo. V vseh teh 
odsekih OZNE so bile prav tako organizirane 
sekcije - prva, druga in tretja, katerih delovno 
področje je bilo po vsebini enako delu prvega, 
drugega in tretjega odseka. Poleg tega pa so bila 
organizirana v okviru drugih sekcij tudi okrožna 
in okrajna pooblaščcnslva, ki so sledila vsem 
polilično-tcritorialnim reorganizacijam na ozem- 
ljih, ki so že bila osvobojena ali pa so se na 
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osvoboditev pripravljala. Vsako okrožje pred- 
stavlja posebno arhivsko enoto, pri čemer so ne- 
katera združena. Posebej so uvrščene posamezne 
vojaške ustanove, kot npr. OZNA za letališče, 
angleška, ameriška, ruska in češka vojna misija 
pri GŠS in podobno. Tudi vojna okrožja in po- 
samezne divizije, brigade, odredi oziroma ko- 
mande mest tvorijo posamezne arhivske enote, ki 
pa so pretežno zelo skromne, tako po obsegu kot 
po vsebini. 

Arhivsko gradivo OZNE se zaključuje z zad- 
njo arhivsko cnoto -  kartoteko OZNE za Slo- 

venijo, ki je abecedno urejena in vsebuje mnogo 
podatkov, ki pa so pogosto netočni že glede 
osnovnih podatkov - imena, priimka, rojstnega 
datuma. 

Arhivsko gradivo OZNE za Slovenijo sega od 
ustanovitve spomladi 1944 - vključno s predhod- 
nicami - do osvoboditve maja 1945. Dejavnost 
OZNE po vojni je bila zaradi narave organizacije 
in njene vključenosti v poverjeništvo za ljudsko 
obrambo v celoti centralizirana in še vedno vo- 
jaško organizirana. To velja tudi za njeno ar- 
hivsko gradivo. 

Ljubljana.  Selenburgova  ulica.   —   Laibach. 

Hotel Slon v Ljubljani 
razglednica, odposlana 1915 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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Zapisniki sestankov kolonije slovenskih izgnancev 
v Paraćinu (1941-1944) 
BOJAN HIMMELREICH 

V Muzeju novejše zgodovine v Celju hranijo 
med ostalimi arhivskimi viri zapisnike sestankov 
i/.gnanske kolonije slovenskih izgnancev v Para- 
ćinu.1 Zapisniki so zanimivo pričevanje o samo- 
organiziranju in samopomoči slovenskih izgnan- 
cev v Srbiji, o virih financiranja njihovega pre- 
življanja, o njihovih medsebojnih odnosih, o so- 
delovanju z lokalnimi oblastmi in ne nazadnje o 
dnevnih malenkostih, ki pa so ledaj imele zanje 
velik pomen. 

Omenjena izgnanska kolonija (ali vsaj njen 
del), katere število sc je v času zapiskov gibalo 
med 114 in 128 ljudi, je v Paračin prispela kot 
del transporta, ki so ga iz Meljskc kasarne v 
Mariboru Nemci odpravili v Srbijo 12. junija 
1941.2 Sodi torej v prvi val izgona Slovencev.3 

Nemško spremstvo ga je predalo srbskim ob- 
lastem v Arandclovcu in tu so ga razdelili na 
skupine, ki so jih odpravili v tri kraje: v Jago- 
dino, Ćuprijo in Paračin. 

Kol drugod, kjer so izgnanci ostali v mestih, 
so si tudi v Paraćinu osnovali izgnansko kolo- 
nijo. Čeprav so pripadali različnim socialnim 
skupinam (učitelji, duhovniki, odvetniki, trgovci, 
delavci) in so prihajali iz različnih okolij (poleg 
Celja in bližnjih manjših krajev, ki prevladujejo, 
sta izpričan vsaj še Ptuj in Ljubljana), je, kljub 
občasnim trenjem, odboru uspelo ohranili pove- 
zanost, ki jim je lajšala tegobe izgnanstva. 

Iz zapisnikov je razvidno, da so pri prizade- 
vanju za ureditev svojega položaja slovenski iz- 
gnanci naleteli na različen odmev lokalnih obla- 
sti, zaznali pa je sodelovanje tudi s posameznimi 
prebivalci. Izgnanci v Paraćinu so se mogli na- 
slonili na pomoč svojih rojakov, ki so tam živeli 
že pred okupacijo. Zaposleni so bili v slc-klarni 
(ki je bila v lasti delniške družbe Abel, lastnice 
Steklarn v Hrastniku in Rogaški Slatini) in tek- 
stilni tovarni (eden od teh je bil tudi v zapisnikih 
omenjeni   Ivan   Posleržin),   nekateri   na   višjih 

1 Muzej novejše Zgodovine v Celju, AŠ 106, mapa I. Na 115 
straneh Zvezka malega formala, ki nosi napis "i/ zapuščine ilr. 
Rudolfa Doboviška". je 31 rokopisnih zapisnikov, zabeleženih 
od IS. avgusta 1941 do 17. decembra 1944 (slednji je nastal po 
dolgem premoru, saj si zapisniki kontinuirano slede le do 21. 
februarja 194.1). 
Vrslo podrobnosti o življenju izgnancev v Paraćinu mi je 
navedla g. Darinka 1'avletič - Lorenčak. za kar -se ji Se enkrat 
zahvaljujem. Nekaj fotografij in drobcev .spominov je tudi v 
delu: Fran Ros, Slovenski izgnanci v Srbiji 1941-1945. 
Maribor 1967. 

-1 Več o tem v: Tone Fcrcnc, Množično izganjanje Slovencev 
med drugo svetovno vojno, str. 19-107, zbornik Izgnanci, 
Ljubljana 1993. 

delovnih mestih in so omogočili zaposlitev tudi 
slovenskim izgnancem, tudi otrokom. Mnogi teh 
Slovencev so se po osvoboditvi z izgnanci vrnili 
v Slovenijo. Izgnanci so si organizirali tudi "du- 
hovno" življenje. Prirejali so kulturne prireditve 
(npr. za Prešernov dan), v kapeli blizu steklarne 
so imeli izgnani duhovniki maše, imeli so svojo 
knjižnico, otroci so redno hodili v šole. Vojne 
razmere so med njimi zahtevale svoj davek; ne- 
kateri so padli kot borci NOB, drugi so bili žrtve 
nemških reprcsalij (dva brala Pavlctič, Špaca- 
pan). 

V omenjenih zapisnikih je prva omemba so- 
delovanja izgnancev v Paraćinu poročilo o za- 
četku delovanja skupne kuhinje 14. avgusta 
1941. Štiri dni po tem so na sestanku izvolili 
njen odbor, ki so ga kasneje razširili še s skla- 
diščnikom in njegovo namestnico, z revizorjema 
blagajne in skladišča ter knjižničarjem. Ob ob- 
letnici delovanja odbora, ko so volili novo se- 
stavo, in že pred tem, je prišlo do nekaterih 
sprememb, vendar je inž. Knafclje na mestu 
predsednika ostal do decembra 1944. Ob koncu 
oktobra 1941 so izvolili tudi odbor vseh sloven- 
skih izgnancev v Paraćinu, ki je imel skorajda 
identično zasedbo kot odbor kuhinje. 

Sredstva za delovanje skupne kuhinje so spr- 
va predstavljala le vplačila članov, katerih višino 
je določil odbor na podlagi izračuna stroškov. Že 
septembra 1941 pa je odboru uspelo najeli po- 
sojilo v višini 50.000 din v Ljubljani, o katerem 
so govorili že na prvem sestanku. Ker sam ni 
mogel nositi odgovornosti in jamstva za tolikšen 
znesek, je moral vsak član kuhinje vplačati delež 
50 din in še podpisati obveznico, da jamči z 
dvajsetkralnim zneskom za plačilo omenjenega 
posojila, kol tudi za druge obveznosti odbora, ki 
bi nastale s poslovanjem skupne kuhinje ali sploh 
oskrbe z živežem. Novembra 1942 je odbor skle- 
nil najeli novo posojilo, tokrat pri okrajnem od- 
boru za oskrbo izgnancev v Paraćinu, vendar ni 
podatkov, ali je bilo to realizirano. Novembra in 
decembra so slovenski izgnanci prejeli dvakrat 
po 15.000 din od dr. Smodeja iz Beograda."1 Po- 
lovico zneska so namenili le za potrebe skupne 
kuhinje, ki je ledaj štela 49 članov, drugo pa so 
razdelili med vse slovenske izgnanec v Paraćinu 
in okolici, kalerih skupno število je bilo ledaj 
128. Podporo v višini 30.000 din so dobili iz 
islega naslova tudi ob Božiču. Denarno pomoč so 
izgnanci dobili v letu 1941 od okrajnega odbora 
za oskrbo izgnancev. Okrajno načelstvo v Para- 

Prav lani. str. X2. 
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ćinu je večkrat namenilo odboru po nekaj sto 
kilogramov moke, finančno stanje odbora pa so 
olajšala tudi darila posameznikov, "Miklavževa 
zbirka" in lastni dohodki od peke kruha in naje- 
mnine za oddajanje stanovanja. V prvem letu po- 
slovanja so bili celotni izdatki skupne kuhinje 
241.309 din, izdatki pa 203.423 din, do avgusta 
1942 so odplačali tudi 15.000 din na račun 
posojila. 

Skupna kuhinja je sprva kratek čas delovala v 
osnovni šoli, kasneje je dobila svoje prostore. Pri 
njenem opremljanju so bili poleg lastnega dela 
deležni pomoči steklarne (ki jim je darovalo 
steklovino), članic Kola srpskih sestara iz Para- 
čina in posameznikov. Živila za sprotno porabo 
in ozimnico, kurivo, inventar in ostale potreb- 
ščine je odbor kupoval vedno po skrbnem preu- 
darku, čimveč dela v zvezi s poslovanjem ku- 
hinje pa so skušali opraviti sam. Za kuhanje, pri- 
pravo kuriva in skrb za svinje, ki so jih začeli 
sami rediti že leta 1941, so določili dežurne, ki 
so bili za izogibanje delu denarno kaznovani. 
Skupaj so tudi obdelovali zemljo, ki jo je v 
skupno uporabo dobila kuhinja. Novi člani, ki so 
bili sprejeti, ko so bila dela na polju že opra- 
vljena, so morali ob vstopu plačati določen zne- 
sek kot odkup za ta dela. 

Člani kuhinje, katerih število sc je gibalo 
razen na začetku ves čas okoli 50 - na tej višini 
so ga kasneje tudi omejili in so sprejemali z 
redkimi izjemami nove le, če je kdo izstopil - so 
v kuhinji dobili kosilo in večerjo. Za to so 
plačevali sprva 43 din na teden, znesek pa se je 
do februarja 1943 več kot potrojil. 

Omenjeni dokument bi ob osebnih izpovedih 
še živečih izgnancev predstavljal dobro podlago 
za raziskovalno nalogo mladih zgodovinarjev, 
tem prej, ker je življenje v izgnanstvu v Srbiji 
bilo, kljub pogosti (zlo)rabi v namene "bratstva 
in enotnosti", le malokrat predmet zanimanja 
zgodovinopisja. Izdelava izvlečkov ali celo 
objava v celoti bi na tem mestu ne bila smiselna, 
zato tu navajamo le prvi zapisnik: 

"Zapisnik 
o sestanku slov. izgnancev v Paračinu 
dne 18. avgusta 194i v osnovni šoli 

Navzoči so poglavarji sledečih družin: Čuk 
Franjo, dr. Dobovišek, dr. Kramberger, Kafol, 
ing. Knafeljc, Košenina, Likar, Pavletič, Pustot- 
nik, Tavželj, Stermecki, Srihar, 2 duhovnika, dr. 
Blatnik iz. Ljubljane, Posteržin Ivan, Aleksa 
Srndakovič, Mile Drenovakovič in več žen. 

Namen sestanka je ustanovitev odn. nadalje- 
vanje skupne kuhinje in oskrba življenskih 
potrebščin za slov. izgnance v Paračinu. 

Stermecki Rud. otvori sestanek in se nato 
soglasno sklene, da se ustanovi skupna kuhinja 
pod vodstvom odbora, ki naj vodi poslovanje te 
kuhinje in oskrbo vseh izgnancev, kakor tudi vse 
javne zadeve z. oblastmi. 

Izvoli se soglasno sledeči odbor: 
1. Predsednik: ing. Knafeljc Leon 
2. Podpredsednik: Stermecki Rudolf 
3. 'iajnik: Dr. Dobovišek Rudolf 
4. Blagajnik: Dr. Kramberger Robert 
5. Kafol Ljudmila 
6. Tavželj Saša 
7. Drenovakovič Mile 
8. Srndakovič Aleksa 
9. Posteržin Ivan odborniki 

Z veseljem se je sprejel vstop dveh bratov 
Srbov - domačinov v odbor, ki sta ponudila vse- 
stransko pomoč. 

Poslovanje te kuhinje se je začelo že v četrtek 
14. avgusta po odhodu transporta v Zaječar in 
morajo člani hrano od tega dne dalje plačati po 
ceni, ki se bo ob koncu tedna na podlagi izdatkov 
in obračuna od odbora določila 

K skupni kuhinji pristopijo: 
Čuk Franjo 3 osebe 
Dr. Dobovišek Rudolf 4 osebe 
Dr. Kramberger 2 osebi 
Kafol Ciril 3 osebe 
Ing. Knafeljc Leon 4 osebe 
Košenina Ivan I oseba 
Likar Ivan 4 osebe 
M rovi je Slavko 2 osebi 
Pavletič Ivan 5 oseb 
Pustotnik Ivan in Julka 2 osebi 
Spacapan 
Sribar 

9 oseb 
2 osebi 

Tavželj 4 osebe 
F rjaveč I oseba 
Duhovniki 2 osebi 

Kuha se torej za 48 oseb 

Soglasen sklep, da Spacapan I^eopold, ki ima 
družino 9 oseb, od katerih so zaposleni 4, plača 
hrano samo za 4 osebe, dobi pa 9 porci]. Istatako 
Likar Ivan, ki ima 4 osebe, a je samo on za- 
poslen, plača za 1 osebo, dobi pa 4 porcije. 
Duhovniki, ki niso stalno tukaj, plačajo samo za 
I osebo. 

Ker je dosedanji prostor z.a kuhinjo v osnovni 
šoli odpovedan, se sklene, da najame odbor pri- 
meren lokal z.a kuhinjo in obednico s potrebnimi 
stranskimi prostori za shrambo živil. 

G g. Mile Drenovakovič, Post e ržin in Srnda- 
kovič izjavljajo, da bodo čimprej poiskali pri- 
meren lokal, ki bo odgovarjal svoji svrhi. G. 
Posteržin obljubi, da bo postavil v novem lokalu 
zidan štedilnik. G. Srndakovič Aleksa obljubi 
svojo pomoč pri nabavi kuriva 

Nato se po daljši debati sklene, da g. Dr. 
Blatnik iz Ljubljane preskrbi pri merodajnih 
faktorjih v Ljubljani z.a slov. izgnance v Paračinu 
posojilo v znesku Din 50. 000 kot obratni kapital 
z.a nabavo živil in kuriva za zimo. Dr. Blatnik 
obljubi,  da ho po možnosti čimprej preskrbe! 
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tako poso/i lo. Posojilo hi se potem polagoma v 
obrokih vračalo. 

G. Mile Drenovakovič priporoča, da se v 
svrho nabave potrebnege inventarja za kuhinjo 
in obednico napravi prošnja na "Kolo srbskih 
sestara" v Paračinu, odbor pa naj sestavi seznam 
potrebnega in venta rja. 

Posterž.in Ivan obljubi, da bo preskrbel v 
Steklarni potrebno steklovino. 

Dr. Blatnik pozdravlja ustanovitev te organi- 
zacije, ki pomeni realno samopomoč slov. iz- 
gnancev v teh težkih časih in bo gotovo tudi 
Ljubljana prožila svojo pomoč. 

Predsednik nato zaključi sestanek. 

Paračin, dne 20. / VII/. 1941 " 

Hotel Tivoli v Ljubljani 
razglednica, 1922 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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Rimske Toplice 
razglednica, okoli 1910 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, FotOteka 

Vrelca Tempel in Donai v Rogaški Slatini 
razglednica, 1920 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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O delu Arhivskega društva Slovenije 

Delovno poročilo Arhivskega društva 
Slovenije za mandatno obdobje marec 
1994 - april  1996 

Spoštovane kolegice in kolegi! 

Če bi poskušala vsebinsko in količinsko prikazati 
rezultate dela zadnjih dveh let, ne bi mogla mimo 
ugotovitve, da rezultati niso sorazmerni z vloženim 
trudom. Vendar se bojim, da bi vsak manjši napor 
imel za posledico še manjši rezultat - saj je bila večina 
odločitev vezana na nearhivske kroge. 

V oktobru 1995 je bil sprejet Zakon o društvih. Ob 
nadaljevanju naporov že prejšnjega IO nam jc uspelo 
vnesti določilo, s katerim smo si izborili status 
strokovnega društva z javnim interesom. 

Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih bo končno 
v aprilu dosegel parlament v drugem branju (na 39. 
seji, 20. točka dnevnega reda). Vse leto smo bdeli nad 
dogajanjem ob usklajevanju. Medlem ko enim ustreza 
pravni nered in nesprejetje arhivskega zakona zaradi 
strahu pred začasno t.i. centralizacijo, drugim ustreza 
prejemanje visokih honorarjev za stalno popravljanje 
že dogovorjenih popravkov. Menim, da bi ministrstvo 
za kulturo lahko mnogo uspešneje in ažurneje pri- 
pravljalo prepotrebno novo zakonodajo, če bi imelo 
redno zaposleno svojo kvalitetno pravno službo. 

Žal, moramo priznati, da so tudi v naših bivših 
strokovnih krogih redki posamezniki, ki si močno 
prizadevajo, da bi onemogočali sprejem arhivske za- 
konodaje. Očitno so jim drugi interesi močnejši od ar- 
hivskega primarnega interesa - zaščititi arhivsko gra- 
divo, kar bi s predloženim zakonom vendarle dosegli. 

Vnaprejšnji strah pred prevelikimi dokončno dolo- 
čenimi kompetencami centra je v našem primeru brez- 
predmeten, saj bi le v obdobju, ko še nista dorečeni 
niti lokalna niti mestna, kaj šele pokrajinska uprava in 
samouprava, vnesel vsaj malo prepotrebnega zakon- 
skega reda vsaj na arhivskem področju. 

Na osnovi Zakona o društvih in spremenjenih po- 
gojih društvene aktivnosti smo pripravili nova Pravila 
arhivskega društva in jih dostavili organom mestne 
skupščine sedeža ADS v pravno uskladitev in odo- 
britev. Dokončna verzija je pred vami, z današnjim 
sprejemom se bomo odločili za izdajo pravil v tiskani 
obliki, saj upamo, da bodo trajnejša. 

V teh dveh letih smo sprejeli tudi Pravilnik o po- 
deljevanju Aškerčevih nagrad in priznanj (na izred- 
nem občnem zboru na Ptuju) in smo v dogovoru za 
formiranje fonda v ta namen iz sredstev slovenskih za- 
varovalnih družb. 

Predstavljen je bil del pravnega urejanja. Na 19 se- 
jah izvršnega odbora smo se dogovarjali in izpeljevali 
tudi strokovne akcije.  Med pomembnejše sodi  16. 

posvetovanje arhivskih delavcev v Radencih v soorga- 
nizaciji Pokrajinskeg arhiva v Mariboru s temo o 
problematiki gospodarskih arhivov (november 1994) 
in odlično pripravljeno XIII. zborovanje arhivskih de- 
lavcev na Ptuju z zelo aktualno problematiko o arhivih 
in javnosti (september 1995). Obe strokovni srečanji 
sta bili z mednarodno udeležbo. Ob tem, ko prvi po- 
skus z vnaprej objavljenimi referati še ni v celoti 
uspel, je drugo srečanje tudi v tem pogledu izjemno 
uspelo. V aprilu 1995 smo s sodelovanjem matične 
službe Arhiva Republike Slovenije organizirali preda- 
vanje dr. Dušana Verbiča, svetovalca vlade za reformo 
lokalne samouprave, v letošnjem marcu pa tudi prvi 
sestanek komisije za obravnavanje arhivskih fondov 
gospodarstva (po sklepu posvetovanja v Radencih). 
Zamuda je nastala zaradi potrebe po dokončanju del 
komisije za sodne fonde. 

Po priporočilih zborovanja arhivskih delavcev na 
Ptuju se bomo v obdobju september/oktober 1996 na 
posvetovanju v Kopru lotili poglobljene teme - Upo- 
rabnik in arhivsko gradivo 1er teme, povezane z ar- 
hivskim gradivom v turizmu. 

Kot država smo se začeli intenzivno odpirati tudi 
navzven. Ne le z vabljenimi predavanji na naših po- 
svetovanjih in zborovanjih, tudi z intenzivnejšimi stiki 
s tujimi arhivskimi društvi in združenji smo inten- 
zivirali stike. Udeležili smo se zborovanja arhivskih 
delavcev Avstrije in Nemčije ter Hrvatske, formirali 
komisijo za mednarodno sodelovanje. ADS je z Zgo- 
dovinskim arhivom Ptuj tudi prireditelj letošnjega ko- 
lokvija Mednarodnega arhivskega sveta, delovne 
skupnosti srednjeevropskih arhivskih društev, ki bo 
31. maja na Ptuju. Navezali smo stike še s kanadskimi 
arhivskimi društvi, obisk in konkrctncjkši dogovori pa 
bodo realizirani še ta mesec. 

Ob 40. obletnici delovanja društva smo se oddol- 
žili najbolj zaslužnim za njihovo uspešno delo s pri- 
znanji ADS - pa čeprav na dan edinega splošnega 
snežnega meteža v decembru 1994. Malo z zamudo 
smo obprizadevanju avtorjev, IO in uredniškega od- 
bora to obletnico počastili še z izidom podrobne 
društvene monografije. Da je bilo delovanje društva 
vsa desetletja pomembno, je potrdil tudi predsednik 
Republike Slovenije g. Milan Kučan, ki je Arhiv- 
skemu društvu Slovenije z ukazom z dne 14. julija 
1995 podelil odlikovanje častni znak svobode Repub- 
like Slovenije, ki smo ga svečano sprejeli 21. feb- 
ruarja letos. 

Po sklepu izvršilnega odbora smo zaradi izjem- 
nega prispevka k razvoju stroke z današnjim občnim 
zborom imenovali tudi štiri nove častne člane društva. 

Naša redna publicistična dejavnost je obsegala to- 
krat tri izdaje zbirke VIRI - zadnjo številko o parti- 
zanskih zdravnikih med stroko in politiko, smo najprej 
predstavili v občini Cerkno, saj je bila ta občina med 
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štirimi, ki so finančno omogočile izdajo knjige. Najbrž 
bo iskanje dodatnih finančnih virov morala v spre- 
menjenih pogojih postati tudi naša stalna praksa. Iz- 
dali smo še delovno gradivo pred zborovanjem na Ptu- 
ju in redne številke naše revije ARHIVI. Ta se je raz- 
vila strokovno, vsebinsko in oblikovno resnično 
slovensko reprezentativno arhivsko glasilo - za kar gre 
zahvala uredniškemu odboru, zato mu tudi na da- 
našnjem občnem zboru dodajamo še prvi korak k 
mednarodno priznanemu strokovnemu glasilu. Zapro- 
sili smo za vnos v mednarodni register strokovnih 
revij v Philadclphii in dodajamo v uredniški odbor 
članico iz sosednje države. 

Želela bi, da bi to poročilo dopolnili še člani K), 
člani uredništev glasil in člani društva. Kritična ocena 
dosedanjih naporov je lahko novemu izvršilnemu od- 
boru le v pomoč pri nadaljnjem, še uspešnejšem delu. 
Sama dodam le to, da sem bila počaščena, da sem 
lahko društvo vodila v tem dveletnem obdobju. Mno- 
gokrat bi mi bilo veliko teže, če ne bi ob sebi imela 
podpore izjemno delovnega in dinamičnega izvršil- 
nega odbora in skrbnega tajnika društva. Vsem moja 
iskrena zahvala za sodelovanje. 

Milica TrebSe-Štolfa 

Zborovanje   arhivarjev   Avstrije,    Dunaj 
6. do 10. maja 1996 

Sodelovanje med Arhivskim društvom Slovenije 
in Društvom avstrijskih arhivarjev Verband Ocstcr- 
reichischcr Archivare, ki mu že več let predseduje 
sedaj že upokojeni dolgoletni direktor Deželnega 
arhiva v Gradcu dr. Gerhard Pferschy, se iz leta v leto 
znova potrjuje, kar kaže tudi vsakoletno vabilo za 
sodelovanje na njihovem arhivskem zborovanju. 

Letos je potekalo na Dunaju. Avstrijski kolegi 
svoje zborovanje še vedno pripravijo v sodelovanju z 
zgodovinarji. 26. arhivsko zborovanje je imelo gene- 
ralno temo Od pergamenta do CD roma. Izobra- 
ževalna vloga avstrijskih arhivov. 21. zgodovinsko 
zborovanje je imelo glavno temo Avstrija v evropski 
zgodovini. 

Za kraj dogajanja so si izbrali reprezentativni 
dunajski rotovž z njegovimi številnimi dvoranami, 
kjer je tudi sedež Mestnega arhiva. Arhivski del se je 
pričel v ponedeljek, 6. maja in je potekal v I. dvorani, 
v tako imenovani Wappensaal dvorani, okrašeni z 
zastavami, izvezenimi z deželnimi grbi. V manjši 
dvorani je bil prikaz obdelave arhivskega gradiva z 
računalnikom, ki ga eksperimentalno razvijajo v 
Državnem arhivu na Dunaju. 

Prisotne je pozdravil in otvoril zborovanje direktor 
magistrata dr. Ernst Theimcr. Za njim je navzoče in 
goste sosednjih društev iz Češke, Slovaške, Mad- 
žarske, Nemčije, Italije in Slovenije pozdravil pred- 
sednik društva avstrijskih arhivarjev, ki je imel tudi 
uvodni referat. 

Arhivsko društvo Slovenije je v letu 1995 pri- 
pravilo zborovanje z isto tematiko na Ptuju, zato sem 
iz posameznih referatov avstrijskih referentov povzela 
samo izstopajoče ugotovitve, kolikor sem jih pač lah- 
ko skozi ves vroč dan zapisala, saj publikacije z ob- 
javljenimi prispevki do pričelka zborovanja še niso 
izdali. 

Dopoldanski referati 

1. Gerhard Pferschy: Uvod - Arhivska didaktika 
Delo arhivov mora biti usmerjeno glede na pri- 

poročila, sprejeta v Evropski komisiji, na to, da so 
arhivski fondi urejeni in obdelani, za uporabnika hitro 
dostopni in opremljeni z dobrimi pripomočki. Na- 
slednja pomembna naloga arhivov je uporabnika pri 
iskanju in uporabi pravilno napotiti in mu svetovati. 
Vsak arhiv mora skrbeti za lasten image. V družbi 
mora prenehati miselnost, da je arhiv poŠta, kamor 
pride pismo, ga obdelajo, nato pa odpošljejo. Arhivi 
so institucije, ki poleg primarnih nalog opravljajo in 
prevzemajo v družbi del izobraževalnega procesa 
tako, da prirejajo razstave, sodelujejo z mladino in 
šolami, odraslimi ter jih z različnimi oblikami izobra- 
žujejo. V nadaljevanju so bile navedene različne ob- 
like izobraževanja, ki jih arhivi opravljajo po vsej 
Avstriji. 

2. Peter Csendes: Arhivi in zgodovinska društva 
Avtor je v referatu prikazal tesno povezavo med 

zgodovinskimi društvi in arhivi, ki traja vse od pri- 
četka ustanavljanja zgodovinskih društev v začetku 
19. stoletja. Ta so bila temelj dejavnosti za skoraj vse 
deželne arhive zaradi zbiranja arhivalij. Delovanje 
zgodovinskih društev je kronološko razdelil od leta 
1810 do 1945 ter na vlogo posameznikov, eminentnih 
imen avstrijskega zgodovinopisja. Arhivarji so po letu 
1945 odigrali pomembno vlogo, saj so skrbeli, da seje 
ponovno razvilo kulturno življenje. Do generacijske 
menjave pride po letu I960. Arhivom je naloženih 
vedno več nalog, stike vzdržujejo skoraj povsod tako. 
da so arhivarji predsedniki zgodovinskih društev. Dru- 
ženje oziroma članstvo v zgodovinskem društvu sma- 
trajo za pripadnost neki znanstveni skupini, ki lahko 
daje informacije iz prve roke, se pravi najboljše. 

3. Kari Spreitzhofer: Izobraževanje učencev in uči- 
teljev s pomočjo arhivalij 

Spreitzhofer je podal slikovit prikaz dela z 
mladimi, s katerimi ima dolgoletne izkušnje. S po- 
močjo zgodbe 13-lctncga dečka, mladega razisko- 
valca, ki je prišel v arhiv iskat podatke o krajih, od- 
koder izhajajo starši njegovih sošolcev, je opredelil 
pedagoško delo in njegov pomen, ki temelji na nekaj 
osnovnih točkah: 
- interes raziskovalca - stranka ve, zakaj gre 
- raziskovalec seje informiral, kaj lahko dobi 
- raziskovalce je vedel, kaj konkretno želi 

imeti je potrebno določno postavljen cilj - šolarje, 
boljša ocena 

- hitro seje naučil pravil, ki vladajo v arhivu 
Vloga učitelja, ki je vzbudil interes pri učencu ter 
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postopal pedagoško povsem pravilno, ni navzkriž s 
temeljnimi načeli znanstvenoraziskovalnega dela, je 
pa navzkriž s stanjem v arhivih, saj se s tem pred arhiv 
postavljajo nove, povečane naloge, ki zahtevajo stro- 
kovnjaka pedagoga, več zaposlenih in povečane stro- 
ške. 

Arhivi sicer že sedaj opravljajo vse te dejavnosti, 
sodelujejo pri projektnih delih, pripravljajo tematske 
prikaze arhivskega gradiva ali pa pripravijo navadna 
vodstva, kjer se pripravijo arhivalije vnaprej", pre- 
zentacije arhivov, kjer se nič ne govori o provenienti, 
urejanju itd. ali opravijo predstavitev posameznih vi- 
rov o določeni temi. 

Avtor je ugotovil, da je primarno izobrazili uči- 
telja, glede na to, da ni zadostnega kontakta s peda- 
goškimi akademijami in študenti, ki bodo nekoč 
opravljali poklic učitelja. 

Občutek, da so arhivi s svojim arhivsko-peda- 
go.škim delom le šolski servis, je močno prisoten. 
Težko bo premostiti amatersko neznanje zgodovine 
učitelja in amaterskega pedagoga arhivarja, dokler ne 
bo dozorelo spoznanje, da potrebujejo tudi arhivi 
kvalificiranega pedagoga. 

4. Walter Brunner: Izobraževanje s pomočjo 
arhivalij za odrasle 

Arhivi opravljajo tudi izobraževanje odraslih, še 
posebno, ko ne govorimo o akademskem razisko- 
valcu, temveč o raziskovalcih, katerih interes velja 
najrazličnejši zgodovinski tematiki (lastnega kraja, 
obrti, kmetije, genealoške raziskave itd.). Tako iz- 
obraževanje je možno v obliki seminarjev zunaj arhi- 
vov, v podeželskih občinah, na vasi, kjer v obliki pre- 
davanj, prezentacije literature, virov itd. predstavimo 
tudi delo in vlogo arhivov. Oblik izobraževanja je 
mnogo, vse pa so odvisne od prave mere in iznaj- 
dljivosti arhivarjev, ki to delo opravljajo. 

5. Helmut Kretschmer: Izobraževalna vloga arhi- 
vov in delo z javnostjo 

Definicija javno delo - delo z javnostjo - public 
relations - kakor ga opredeljuje Brockhaus, pomeni za 
arhive mnogo več (predavanja, razstave, informacije o 
gradivu, delo s šolami, objavljanje itd.) Pravilo, da 
ima demokratična družba pravico do informacij, daje 
arhivom možnost, da pridejo do veljave, vendar samo 
do te mere, da arhivsko urejevalno delo, prevzemanje, 
popisovanje in izdelovanje pripomočkov ne bo trpelo. 
Pogoji /.a delo z javnostjo so dvorana - čitalnica, 
skratka, tisti prostor, kjer se delo za javnost opravlja. 
Najbolj se približamo javnosti z. razstavami, ki naj 
bodo majhne - H) do 15 vitrin, mobilne, potujoče. 
Reklama je najpomemben del popularizacije. 

6. Fritz Koller: Seminarji za kroniste 
V Salzburgu je uveljavljena tradicija izobraževanja 

lokalnih piscev kronik. Tej posvečajo izredno velik 
pomen. Krajevne kronike imajo dolgoletno tradicijo. 
Avtor je izpostavil strokovno dilemo med uradnim 
zgodovinopisjem, znanstveno-raziskovalnimi interesi 
na eni strani in med lokalnimi ozkimi krajevnimi 
interesi na drugi strani. Znano je dejstvo, da nobena 

čustvena krajevna navezanost ne more nadomestiti 
znanstvene osnove, zato je naloga arhivov, da raje 
pomagajo in so izobrazbeni faktor za kroniste. Zanje 
uspešno pripravljajo seminarje, kjer jih sistematično 
vpeljejo od dela z viri starejših obdobij vse do 
računalniških zgoščenk. Tečaji imajo tematske raz- 
poreditve, odlično izbrane predavatelje, ki vpeljejo 
kroniste v delo z viri, branje dokumentov in njihovo 
interpretacijo, metode, tehnike, materialno varstvo itd. 
Kronike sicer nikoli ne osvetlijo kake tematike v 
celoti, dajo pa nadvse dragocene osnovne podatke. 

7. Sebastian Hölzl: Pospeševanje pisanja tirolskih 
kronik s pomočjo deželnega arhiva 

Podobna tema. le da je deželni arhiv Tirolske to 
delo institucionaliziral. Zavestno so se lotili pisanja 
krajevnih kronik. Od 198 krajev na Tirolskem jih ima 
krajevno kroniko 172. K temu delu so pritegnili vse 
župane lokalnih občin. Delo opravljajo od leta 1969. 
Arhiv izdaja tudi svoj časopis Kronist. V de-ž,elncm 
arhivu pa imajo posebno vrsto fondov - krajevne 
kronike. Poseben poudarek pa je seveda na izobra- 
ževanju kronistov. Tudi to delo opravlja arhiv. 

Popoldanski referati : 

8. Christiane Thomas: Didaktično oblikovanje ar- 
hivskih pomagal 

Zanimiv prispevek s področja objavljanja in publi- 
ciranja arhivskih pripomočkov. Aviorica je opozorila 
na nekatere pomanjkljivosti, ki se dajo odpraviti, ko 
sestavljamo pripomočke. 

Pri izdajanju in oblikovanju arhivskih pripo- 
močkov, ki predstavljajo pomemben stik z razisko- 
valci, raznimi iskalci podatkov itd., je le-te potrebno 
didaktično primerno oblikovati. 

Glede na arhivski fond, ki ga v popisu pred- 
stavljamo, mu s posebnimi načeli določimo parametre, 
ki naj mu dajejo preglednost, razumljivost in vse- 
stransko uporabnost. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti gradivu starejših fondov. Ti zahtevajo na- 
tančno izražanje, opuščanje kratic, navedb denarnih 
vrednosti itd. Kadar gre za tovrstne pripomočke, mo- 
ramo k takim popisom izdelati še dodatna pomagala v 
obliki slovarjev uradnega jezika tistega časa ali glosar, 
obrazložitev kratic itd. 

9. Leopold Auer: Prispevek arhivov pri univerzi- 
tetnem izobraževanju 

Arhivi lahko s prirejanjem seminarjev, posebnih 
tečajev za tehniko dela v arhivih in delom z viri 
pozitivno vplivajo na odnos do arhivov, saj pusti stik z 
arbivalijami pri študentih močan vtis (imeti v rokah 
dokument, ki ga je ustvarila roka, o kateri je slišal na 
predavanjih). Prezentacije tiskanih in še ne tiskanih 
virov. Pri tehniki iskanja so študentje pravi reveži, 
zato jim laki tečaji zelo koristijo. Za tako delo je 
potrebno imeti v arhivu manjšo predavalnico, ki naj 
bo dobro opremljena s preglednicami o strukturni raz- 
delitvi fondov in ustvarjalcev. Na potek študentskega 
dela zelo vpliva svetovanje v arhivu. Avtor se za- 
vzema, da na takih tečajih študentje delajo z originali, 
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kopije in prepise daje le za domače delo. 
Izobraževanje je bilo in bo zmeraj najpomemb- 

nejše, kar velja tudi za arhive, pa čeprav so časi slabi. 

10. Alfred Ogris: Arhivi in politika 
Delo v arhivih je tudi na očeh dnevne politike, še 

posebno, kadar gre za novogradnje arhivskih stavb, 
nastavitve ljudi, prevzemanje gradiva itd. Prav v takih 
trenutkih mora javnost zvedeti, da se v arhivih ne 
ohranja samo staro, temveč da se z ohranjanjem arhiv- 
skega gradiva lahko uredi marsikaj. 

11. Franz. - Heinz Hye: Izobraževalno delo v mest- 
nih arhivih 

Naloga in vloga mestnega arhivarja je v odnosu do 
arhivarja v državnem arhivu po mnenju referenta znat- 
no težja. Lc-ta pooseblja in predstavlja poznavalca lo- 
kalne zgodovine, odgovoren je za vse praznike in da- 
tume, hkrati pa mu ostaja vse strokovno delo v arhivu. 

V očeh javnosti jc njegova vloga na vseh ravneh, 
pa naj gre za informacije na nacionalni televiziji ali 
prezentacije v lokalnih časopisih. Arhiv jc servis za 
podatke: 
- na lokalnem nivoju - informiranje občanov, podat- 

ki za komuno 
- nacionalna dejavnost - razne razstave, kjer arhiv 

sodeluje in zbere ter pripravi gradivo 
- internacionalni nivo - razstave, znanstvene edicije, 

mednarodna posvetovanja. 
Avtor se za dajanje podatkov in pretok informacij 

ne more sprijazniti z novinarsko površnostjo spo- 
ročanja in prenašanja informacij, ki je povsod znana. 
Posebno na mestnem nivoju, kjer si je avtor želel, da 
bi vsaj enkrat napisali domači novinarji nek podatek 
pravilno in korektno. Delo mestnih arhivarjev, ki 
ogromno storijo za mesto, poteka običajno po sloganu 
Izobrazite druge in jim pokažite del svojega mesta. 
Angažiran mestni arhivar je po avtorjevem mnenju 
duša mesta. 

Po končanih referatih se je razvila diskusija, ki me 
je močno spominjala na diskusijo na slovenskem 
posvetovanju z. enako tematiko, kar kaže na to, da se v 
arhivih spopadamo s podobnimi problemi novih druž- 
benih zahtev, ki od arhivov zahtevajo angažiranost 
širokega obsega, ki na srečo ne pozna meja. 

Mariju Hemja-Masten 

Poročilo o delovnem obisku v Kanadi 
med 9. aprilom  in  1. majem  1996 

Delovni obisk je bil namenjen trem osnovnim 
ciljem: 

l. a) ohranjanju dosedanjih stikov z društvi sloven- 
skih izseljencev in ažuriranju njihovega arhivskega 
fonda 

b) navezavi stikov z novimi društvi in zbiranju in 

ohranjanju njihovega dokumentarnega gradiva 
2. zainteresirati kanadske uradne ustanove za 

ohranitev in predstavitev slovenske kulturne dediščine 
v Kanadi 

3. navezavi stikov med Arhivskim društvom Slo- 
venije in odgovarjajočimi kanadskimi institucijami 

Ad l. 
a) - Ažuriranje arhivskega fonda SND LIPA 

PARK, St. Catharines, Ont. 1994-1996. 
- Izdelava predloga jubilejne brošure folklorne 

skupine NAGELJ iz Mississaugc (na osnovi zbranega 
arhivskega gradiva naj bi izšla ob koncu I. 1998 
dvojezična publikacija - ob 40-letnici delovanja sku- 
pine). Z družino g. Cirila Soršaka, koreografa in vodje 
skupine, smo se dogovorili o načinu in pripravi zbi- 
ranja potrebnega gradiva za prikaz in izdajo publi- 
kacije. 

- Pri Slovenskem kulturnem društvu v Ottawi, kjer 
sem bila povabljena tudi na sejo odbora, smo se do- 
govorili za sukcesivno fotokopiranje arhivskega gradi- 
va za Arhiv Republike Slovenije. Del gradiva sem že 
pridobila. 

- Povabljena sem bila tudi na sejo odbora društva 
BLED, odsek PLANICA, št. 13 v Bcamsvillcu, Ont. 
Kot zanimivost naj povem, da so na seji odborniki 
društva obvestili članstvo, da bo pri letošnjem sta- 
tističnem popisu v Kanadi prvič Slovencem na raz- 
polago vprašalnik v slovenščini, če ga bodo želeli. 

- S koordinatorjem slovenskih društev za Južni 
Ontario in z vodstvom zbora sem sem dogovarjala 
tudi o izvedbi jubilejne turneje moškega pevskega 
zbora MAJOLKA v Sloveniji v maju letos. 

h) - Na novo sem se za zbirko in ureditev ar- 
hivskega gradiva dogovorila pri Slovenskem društvu 
HOLIDAY GARDLNS, Pickering, Ont., ki slavi že 
35-letnico svojega delovanja. Kopije zapisnikov sej 
bodo predane Arhivu Republike Slovenije. 

- Prvič sem bila tudi pri S. D. SLOVENSKI PARK 
v Cambridgeu. Ont., ki ima kronološko ohranjeno vse 
dokumentarno gradivo za obdobje 30 let. Arhivu 
Republike Slovenije priporočam, da to gradivo, v so- 
glasju z. društvom, v kopiji prevzame kot vzorčni 
primer kompleksnega poslovanja kulturnega društva 
kanadskih Slovencev, brez odbiranja arhivskega gra- 
diva. Na njihovo povabilo sem se udeležila tudi sve- 
čanega društvenega banketa. 

- Dogovarjala sem se tudi o sodelovanju in pomoči 
pri srečanju mladih v Sloveniji, ki ga prihodnje leto 
organizira SLOVENSKO .ŠPORTNO DRUŠTVO. 

- Z učitelji v tamkajšnjih slovenskih dopolnilnih 
šolah (za sedaj le v Ottawi in v Hamiltonu) sem se 
dogovorila o zbiranju gradiva o šolstvu v raziskovalne 
namene. S seboj sem prinesla tudi vzorec njihovih 
šolskih glasil (za ARS). 

- V Villi SLOVENIA v Hamiltonu sem se srečala s 
članico ene najstarejših še živečih družin zgodnjih 
priseljencev iz. Slovenije. Razgovor bo objavljen v 
Rodni grudi. 

- Po lanskoletnem skupnem sestanku Vsesloven- 
skega odbora in Kanadsko-Slovenskega kongresa, jc 
slednji vzpodbudil akcijo zbiranja arhivskega gradiva. 
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S tajnikom v Hamiltonu sva se dogovorila o načinu in 
vrsti gradiva, na srečanju z obema predsednikoma v 
Torontu pa smo se pogovarjali tudi o morebitnem 
skupnem prostoru /a arhivsko gradivo. 

- Udeležila sem se občnega /bora Kanadsko - 
slovenskega kongresa v slovenskem starostnem domu 
LIPA v kraju Htobicoc, kjer je predaval tudi done- 
davni rektor ljubljanske univerze, akademik prof. dr. 
Miha Tišlar. 

- Spoznala sem tudi nekaj najagilncjših članov gle- 
dališke skupine v Torontu in se /. njimi dogovorila za 
zbiranje arhivskega gradiva te dejavnosti, ki sega v 
zgodnja povojna leta. Obljubili so mi vso pomoč. 

Ad 2 
a) V Ottavvi sem bila ponovno v National Archives 

of Canada, kjer sem evidentirala dodatno gradivo o 
slovenskem priseljevanju - v fodnih ostalih južno- 
evropskih narodov, (popis priloga za ARS) - in se 
dogovorila za nadaljnje sodelovanje z rokopisnim sek- 
torjem zveznega državnega arhiva. Zanje sem pri- 
pravila (udi delni seznam arhivskih fondov pri nas, v 
katerih je mogoče dobiti podatke zlasti o zgodnjem 
izseljevanju Slovencev. 

b) V Multicultural History Society of Ontario v 
Torontu sem se dogovorila za pripravo rokopisa in- 
ventarja arhivskega gradiva (doslej zbranega, ureje- 
nega in popisanega) društev slovenskih izseljencev, 
saj imajo slovensko etnično skupnost najmanj obrav- 
navano. Podroben program bom Centru še dostavila. 
Inventarji - dvojezične publikacije - bi izhajale v se- 
riji, kot bo gradivo urejevano in hkrati z objavo pre- 
dano Centru. Izid teh izdaj bi morala sofinancirati tudi 
naša država. S strani Centra mi je obljubljena vsa 
potrebna pomoč. 

c) Potrudila sem se. da so stekli prvi pogovori o 
pripravi in organiziranju tematskega panela o sloven- 
skem priseljevanju, oz. predlagala sem delovni naslov 
"Problems of Promoting Studies of Smaller Ethnic 
Croups in Canada (Case Study for Sloveninas) za 
srečanje v letu 1998 v Ottawi. Pri izvedbi akcije so 
pripravljeni aktivno sodelovati tudi v National Ar- 
chives of Canada in naši rojaki v Kanadi. 

Ad3 
Ambasada Republike Slovenije mi je organizirala 

več srečanj: 
- Z Marconi Schofieldom, predsednikom Arhiv- 

skega društva Ontaria, ki ima pribl. 620 članov in ima 
svoj časopis - Newsletter, ki izide petkrat na leto. 
Sicer pa je njihov delovni program sestavni del vse- 
kanadskega programa. Ker društvo nima svojih pro- 
storov, je naša ambasada prijazno gostila to srečanje. 

- Na sedežu Council of Canadian Archivists v 
Ottawi meje sprejela ga. Monique Ostiguy, Programs 
Officer, ki je nadomeščala odsotnega predsednika g. 
Michaella Houdca. Seznanila me je z organizacijo in 
delovanjem C.C.A. in omogočila pridobitev 13 stro- 
kovnih publikacij Sveta. Prostori C.A.A. so v National 
Archives of Canada. 

- Na univerzi Trent Peterborough. Ont., sem sc 
sestala s sedanjo predsednico Združenja kanadskih ar- 
hivistov. Ga. Bernardine Dodgc je specialistka. Uni- 
versity Archivist, in na tem področju deluje že vrsto 
let. Dogovorili sva se, če Arhivsko društvo Slovenije 
organizira posvetovanje na temo arhivi - univerza, je 
pripravljena na tem srečanju v uvodnem referatu 
podati kanadske in svoje izkušnje. Dogovorili sva se 
tudi za stalno izmenjavo tiskov obeh društev in za 
obojestransko predstavitev publikacij v svojih glasilih. 
Poslala bo komplet njihovega strokovnega glasila 
ARHIVARIA. ki izhaja dvakrat na leto, naše društvo 
pa ji bo dostavilo dosedanje letnike glasila Arhivskega 
društva Slovenije ARHIVÍ. 

O organizaciji in povezovanju arhivskih delavcev 
v Kanadi nameravam pripravili poseben prispevek v 
ARHIVI XIX/1996. 

Tudi tokratno srečanje z društvi kanadskih Slo- 
vencev in uradnimi ustanovami je bilo zelo uspešno in 
bi bila izredna škoda, da bi prekinili utečeno 
sodelovanje. S pomočjo funkcionarjev kulturnih dru- 
štev kanadskih Slovencev in prizadevnih posamez- 
nikov mi je uspelo realizirati zastavljen program. Ve- 
lika škoda je le, da v Sloveniji ne moremo ali pa ne 
zmoremo koordinirati aktivnosti na področju sloven- 
skega izscljenstva. V prihodnje bo vsekakor tudi ta 
naloga morala biti odgovorno in korektno opravljena. 

Za sodelovanje in pomoč pri realizaciji delovnega 
obiska v Kanadi se iskreno zahvaljujem Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo ter Ministrstvu za kulturo 
Republike Slovenije, kanadskim Slovencem. Amba- 
sadi Republike Slovenije v Ottawi. Arhivskemu 
društvu Slovenije in seveda mojemu matičnemu 
zavodu Pokrajinskemu arhivu v Kopru. 

Milic 'û T teb še - Stolfa 



158 O delu Arhivskega drušlva Slovenije ARHIVI XIX 1996 

Kopališče v Portorožu 
razglednica, odposlana 1909 

Arhiv Republike Slovenije, Fototeku 

Kopalci v Portorožu 
razglednica, konec 19. stoletja 

Arhiv Republike Slovenije, Fototeku 
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O delu arhivov in zborovanjih 

Nadškofijski   arhiv  v   Ljubljani   v  novih 
prostorih 

Dne 9. januarja 1996 so bili na Krekovem Irgu 1 v 
Ljubljani slovesno odprli novi prostori zgodovinskega 
arhiva ljubljanske nadškofije Slovesnosti so se udele- 
žili predstavniki domala vseh slovenskih arhivov, 
številnih drugih kulturnih ustanov, ministrstva za kul- 
turo, ljubljanske občine in seveda mnogi obiskovalci. 
S strani ljubljanske nadškofije so s svojo navzočnostjo 
dogodku dali pomen nadškof" in oba pomožna škofa; 
nadškof je prostore arhiva tudi blagoslovil in v prilož- 
nostnem kulturnem programu predstavil pomen do- 
godka za nadškofijo in slovensko družbo nasploh. 

Nova pridobitev obsega nekaj več kot 300 kva- 
dratnih metrov skladišč, čitalnico Z 12 delovnimi me- 
sti, prostore za arhivske delavce ter priročno knjiž- 
nico. Prostori, ki so bili za arhiv načrtno adaptirani v 
predhodnih dveh letih in je načrte za adaptacijo 
pripravil arhitekt Peter Kregar, imajo za seboj že 
pestro zgodovino. Stavba na Krekovem trgu je v času 
kraljevine Jugoslavije služila državnim uradom. Po 
drugi svetovni vojni se je vanjo naselila biotehniška 
fakulteta, po njeni preselitvi v Rožno dolino pa jc 
celotno poslopje odkupila ljubljanska nadškofija. Po 
mnenju tistih, ki so poznali razmere, v katerih je v (cm 
poslopju delala fakulteta, in ob pogledu na prenov- 
ljene prostore, je bilo storjeno veliko delo. Celotna 
stavba in notranje dvorišče je bilo izvrstno prenov- 
ljeno. Prostori so razdeljeni funkcionalno, omogočajo 
dobro komunikacijo med posameznimi deli ter so, gle- 
dano z vidika zagotavljanja dobrih pogojev za varo- 
vanje arhivskega gradiva in dostopnosti, na ustrezni 
lokaciji. Ljubljanska nadškofija sama je prispevala 
pretežni del sredstev, ki SO bila potrebna za preno- 
vitvena dela; z. manjšo pomočjo sta se odzvala ljub- 
ljanska mestna občina in ministrstvo za kulturo. Sama 
stavba se še vedno nahaja v ožjem centru mesta, kar 
obiskovalcem omogoča hiter dostop. Bližina teološke 
fakultete z osrednjo specializirano teološko knjižnico 
in druge cerkvene ustanove, ki se nahajajo v samem 
poslopju ali v neposredni bližini, pa arhivu v novih 
prostorih dajejo še večjo vrednost. 

Prostori so bili adaptirani namensko. Pri pripravi 
projekta je arhitekt Kregar skušal vključiti vse nujne 
sestavine, ki bi lahko zagotavljale, da bo arhivsko 
gradivo v ustreznih pogojih in zavarovano. Strop jc bil 
zavarovan s posebno ognjevarno pregrado, v kateri se 
nahaja tudi električna napeljava. V vseh prostorih se 
nahajajo dimni detektorji. Poleg že standardnih sred- 
stev za preprečitev vstopa v prostore, jc bil vgrajen 
protivlomni alarm. Vsi arhivski prostori imajo vgra- 

jene prezračevalne naprave, med seboj so povezani s 
komunikacijskimi kanali, kar jc omogočilo tudi nji- 
hovo računalniško povezavo. Druga oprema skladišč 
jc klasična; za vse gradivo so na voljo enostranski in 
dvostranski arhivski regali ter kompakti. Ob prilož- 
nosti selitve so bile vse lesene police, v nekdanjih 
prostorih je lc-lch bila še ena tretjina, nadomeščene s 
kovinskimi. Nakupljena je bila dodatna oprema za 
shranjevanje dragocenejšega gradiva. Pri pripravi pro- 
storov in zagotavljanju možnosti dela za prihodnje jc 
bilo predvideno, da bi novo-pridobljeni prostori, ob 
dosedanjem ritmu sprejemanja arhivskega gradiva, 
lahko zadoščali še za nadaljnjih trideset let. 

Odločitev za pripravo novih prostorov in selitev 
arhiva so ljubljanski nadškofiji narekovale nekatere 
nujne okoliščine. V zadnjih dvajsetih letih se jc iz- 
redno hitro večala količina arhivskega gradiva (v skla- 
du z dogovori je npr. arhiv prevzel velike količine 
izvirnih matičnih knjig, ki so se pred tem nahajale v 
drugih arhivih ali še vedno na matičnih uradih). Mno- 
ge župnije so se odločile, da so svoje arhivsko gradivo 
iz. časa  pred  letom   1920  izročile  v  varstvo  nad- 
škofijskemu  arhivu   in   s   tem  omogočile   njegovo 
hitrejšo uporabo, večjo varnost in lažjo dostopnost. Na 
ta način jc arhiv v nadškofijskem dvorcu zavzemal 
vedno več prostora ter se zaradi stiske začel širiti že v 
stanovanjski del. Vedno večje so bile tudi potrebe po 
delovnih mestih v čitalnici in boljših pogojih za upo- 
rabnike nasploh. Čeprav jc bil v zadnjih letih podalj- 
šan čas delovanja čitalnice (do leta 1993 je bila odprta 
le tri dni v lednu), je bilo mest premalo. Hitro sc je 
večalo število obiskov (leta 1993 jih je bilo 950, 1994 
že 1.500 in leta 1995 prek 1.700). Med obiskovalci so 
postajali vse pogostejši študentje in tudi uporabniki iz 
tujine. Zaradi upravno-pravnih zadev (predvsem dena- 
cionalizacije in vprašanj, povezanih z urejanjem dr- 
žavljanstva) je porasllo zanimanje za izpiske iz ma- 
tičnih knjig, pri čemer so pogostokrat iskale pomoč 
upravne enote. Ker takšno stanje ni moglo trajati v 
nedogled, je vodstvo nadškofije sprejelo odločitev, da 
arhivu poišče primernejše in večje prostore ter s tem 
istočasno razbremeni prostore v dvorcu, ki so bili nuj- 
no potrebni za poslovanje škofijske kurije. Nove raz- 
mere, v katerih se je znašla Cerkev na Slovenskem, so 
škofijam prinesle nove naloge in s tem večje potrebe 
po prostorih. Dejstvo je bilo namreč, da so obiskovalci 
arhiva neredko posegali v ustaljeni način delovanja 
osrednjih škofijskih uradov. Izkušnja iz drugih delov 
sveta pa je kazala, da ni nujna prostorska povezanost 
škofijske kurije in zgodovinskega arhiva. Tako se je s 
selitvijo arhiva v nove prostore spremenilo stanje, ki 
gaje vpeljal škof Tomaž Hren (1599-1630) ob koncu 
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16. stoletja. Ob nastopu službe v letu 1599 je namreč 
škof Hren najprej uredil arhiv ljubljanske škofije v 
Gornjem Gradu, kjer so škofje v tem času večinoma 
prebivali, in ustanovil škofijski arhiv v Ljubljani, kjer 
se je v glavnem zadrževal njegov generalni vikar, ki je 
bil navadno eden od kanonikov; kanonik "ad bac- 
eulum", kakor se je imenoval, je moral zastopati 
interese vsakokratnega škofa, skrbeti za škofovo 
rezidenco v Ljubljani in s tem tudi za arhiv, ki sc je 
nahajal v škofijskem dvorcu. Že od vsega začetka je 
bil eden od prostorov dvorca namenjen za arhiv in se 
kot takšen kaže v vseh primopredajnih zapisnikih, ki 
so bili pripravljeni ob menjavah škofov. Z rastjo ko- 
ličine gradiva in zlasti po prenosu velikega dela gor- 
njegrajskega arhiva v Ljubljano za časa škofa Antona 
Alojzija Wolfa (1824-59) je arhiv pridobil še več pro- 
storov v pritličju dvorca. Neustrezni pogoji za njegovo 
varovanje so ravnatelja škofijske pisarne Viktorja Ste- 
sko (ravnatelj v letih 1906-18) spodbudili, daje arhiv 
preselil v prvo nadstropje, kjer je ostal vse do najno- 
vejšega časa, le v začetku druge svetovne vojne so 
pomembnejše fonde in zbirke za krajši čas prenesli v 
zaklonišče pod ljubljanskim gradom. Arhivarju dr. 
Maksu Miklavčičuje uspelo, daje sredi šestdesetih let 
za matični del pridobil nove in preurejene prostore v 
pritličju škofijskega dvorca. S tem so bile v dvorcu 
izkoriščene vse možnosti za širitev. 

Če lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da novi 
prostori nadškofijskega arhiva v Ljubljani pomenijo 
boljše pogoje za arhivsko gradivo samo, za arhivske 
delavec in za obiskovalce, potem ni pretirano dodati, 
da se je s to pridobitvijo obogatila vsa slovenska ar- 
hivska mreža. 

Bogdan Kolar 

Štirideset   let  zgodovinskega   arhiva  v 
Celju 

Varovanju arhivskega gradiva v Celju in v celjski 
regiji ni posvečeno dovolj pozornosti, čeprav je v teku 
stoletij nastalo na tem območju veliko arhivalij. Naj- 
več jih je bilo verjetno uničenih že v prejšnjih sto- 
letjih. Vrednosti arhivalij kot dragocenega pričevalca 
0 preteklosti so se prej zavedli tujci kot domačini, kar 
je v tem primeru pravilo na Slovenskem. 

Zc v začetku 19. stoletja je na našem območju 
začel zbirati arhivsko gradivo Štajerski deželni arhiv 
iz Gradca. V začetku priložnostno predvsem samo 
listine, proti koncu stoletja pa čedalje bolj sistema- 
tično in tako je danes v graškem arhivu velik del 
celjskega mestnega arhiva, velik del trških arhivov 
(vojniški, laški, brežiški in drugi), graščinske listine, 
urbarji, prvotne zemljiške knjige in še drugo dra- 
goceno  gradivo.  Z ustanovitvijo  Mestnega  muzeja 

Celje leta 1882 in Muzejskega društva seje situacija 
nekoliko izboljšala. V muzeju je nastala kar lepa 
zbirka arhivskega gradiva in ostala v Celju. V letih 
1906 do 1918 je v Celju deloval tudi arhiv na- 
mestništva, ki je s svojo profesionalnostjo dosegel 
večje uspehe kot Muzejsko društvo, žal pa je deloval 
premalo časa, da bi za seboj kaj veliko zapustil. 

Nekaj gradiva pa je vseeno ostalo doma pri 
ustvarjalcih: tako npr. na okrožnem sodišču večina 
starih zemljiških knjig, zbirka listin in sodni spisi, 
občina pa je obdržala zapisnike mestnega sveta in 
nekaj stare registrature. 

Druga svetovna vojna je na Celjskem naredila 
veliko škode na arhivskem gradivu. Izginili so arhivi 
občin in društev, po vojni pa okrajnega glavarstva in 
sreskega načelstva, kar je največja škoda, narejena na 
arhivskem gradivu na našem območju v novejšem 
času. Ohranjen paje vseeno ostal arhiv Mestne občine 
Celje, starejši sodni arhiv in večji del gradiva, shra- 
njenega v muzeju. Del tega gradiva je bil sicer po 
vojni odtujen, vendar kasneje odkrit in je sedaj v 
Zgodovinskem arhivu Celje, z izjemo dokumentov 
opatije sv. Daniela. 

Po okupirani Štajerski je arhivalije zbiral Reichs- 
gauarchiv, ki je imel zbirne prostore v kapucinskem 
samostanu. Zbiral je zlasti gradivo trgov, mest, župnij 
in gospoščin. Pozneje je bilo to gradivo odpeljano v 
Stolzalpe v Murau. Leta 1947 je bilo gradivo vrnjeno, 
vendar zelo poškodovano in verjetno pomanjkljivo 
ohranjeno. Prevzela ga je takratna podružnica arhiva v 
Mariboru, kjer je še danes. 

Ohranjene arhivalije celjske mestne občine so po 
vojni najprej shranili v pritličju starega magistrata (da- 
nes Muzej novejše zgodovine), nato so jih naenkrat 
preprosto zmetali na cesto in nato po intervenciji na- 
mesto v papirne mline poslali v kletne prostore na 
Gregorčičevi 5 (danes Zdravstveni dom), kjer jih je ob 
veliki poplavi leta 1954 zalila voda in delno tudi 
uničila. Sodne spise so zmetali na podstrešje stare 
grofije, kjer so se pomešali z ostanki okupacijskega 
gradiva. Kot je bilo že omenjeno pa, ker niso našli 
prostora za arhiv okrajnega glavarstva in sreskega na- 
čelstva, so le-tega odpeljali v papirne mline. 

Velika povodenj junija 1954 je napravila škodo 
tudi na novejšem gradivu M LO Celje, ki je bil shra- 
njen v istih kleteh kot arhiv stare Mestne občine Celje. 
Takrat je na pobudo načelnika komunalnega oddelka 
Zorana Vudlerja začel z reševalnimi deli gimnazijski 
profesor Janko Orožen in uspelo mu je rešiti večji del 
poplavljenega gradiva. Ker je Orožen z urejanjem lega 
gradiva tudi nadaljeval, lahko to štejemo za začetek 
organiziranega in kontinuiranega varstva arhivskega 
gradiva v Celju. Arhiv kot samostojna enola pa je bil 
ustanovljen s sklepom Občinskega ljudskega odbora 
Celje z. dne 13. 12. 1956 in je uradno začel delovati 
10. 4. 1957 s sklepom Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. 

Arhiv je dobil nalogo zbirati, varovati in urejali 
arhivsko gradivo upravnih, sodnih, gospodarskih in 
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družbenih organov in ustanov, ki imajo svoj sedež v 
Celju, evidentirali in zbirali gradivo iz bližnje okolice 
v mejah celjskega okraja /. namenom, da se reši pred 
propadom. Dne 1. 8. 1958 je ludi dobil prvega redno 
zaposlenega delavca - za arhivista in upravnika je bil 
redno nameščen Janko Orožen, ki je sicer to delo 
pogodbeno opravljal že od leta 1954 dalje. Do leta 
1961 je delo opravljal sam, tega lela pa je bil 
nameščen kot arhivist profesor Tone Kolšek in še en 
delavec. To lelo je arhiv dobil proslore v Prot- 
hasijevem dvorcu, ki so pred lem približno 140 lcl 
služili najprej upravi in nato sodslvu. Bili so med 
seboj slabo povezani, vlažni in temni. Ti prostori še 
danes služijo arhivu. S tem pa je arhiv prvič dobil 
svoje proslore in tako minimalne možnosti ureditve 
gradiva. Razmere so se loliko izboljšale, da je bil leta 
1964 arhiv urejen do le mere, da lahko služi znan- 
stvenim namenom, kol pravi tedanje poročilo. 

Arhivski delavci so lela 1963 pripravili popis ar- 
hivskih fondov za publikacijo Vodnik po arhivih Slo- 
venije in prispevek za revijo Arhivist. Sploh se je leta 
1963 v celjskem arhivu dogajalo marsikaj, v lem letu 
je dobil prva pravila in bil je izvoljen prvi upravni 
odbor, ki so ga poleg delavcev arhiva sestavljali še 
ugledni predstavniki javnosti: Julka Marinič, Zoran 
Vudler in Vlado Novak. Odbor je pripravil predlog 
stanila, v katerem je predlagal preimenovanje usta- 
nove v Zgodovinski arhiv. Ta statut je občina potrdila 
leta 1965. Od 10. do 12. oktobra 1963 je bilo v Celju 
tudi zborovanje arhivskega drušlva, ki se ga je ude- 
ležilo okoli 85 arhivskih delavcev i/. Slovenije in kol 
gostje ludi arhivarji iz Hrvaške in Srbije. Referate so 
prispevali Janko Orožen, Jože Maček. Jože Zontar, 
Perdo Gcslrin, Sergij Vilfan in Marija Verbič. 

Konec lela 1965 je dokončno odšel v pokoj J. 
Orožen slar 73 let, in vodstvo arhiva je do marca 1980 
prevzel Tone Kolšek. 

Leto 1966 je bilo zelo dramatično in v marsičem 
prelomno. Najprej je Skupščina občine Celje izdala 
odločbo o priključitvi Zgodovinskega arhiva k Pokra- 
jinskemu muzeju - formirala naj bi se posebna enola 
Pokrajinski muzej - zgodovinski arhiv. Na la način bi 
bila ukinjena samostojnost zavoda. Upravni odbor je 
glede tega sprejel na seji 11.2. 1965 sklepa: 

1. Odločba naj se spremeni v tem smislu, da se bo 
ohranila samostojnost zavoda. 

2. Naj se odloži izvršitev združitve do takrat, ko bo 
sprejet zakon o arhivih in arhivskem gradivu, kar se 
bo zgodilo v kratkem. 

Zakon o arhivih in arhivskem gradivu, ki je bil 
sprejel leta 1966, je v celoti anuliral tO odločbo. Zgo- 
dovinski arhiv je oslal samostojen zavod in se še isto 
leto organiziral kot medobčinski arhiv - pokrival je 11 
občin lela 1965 ukinjenega celjskega okraja. V skladu 
z novim zakonom in smernicami naslajajoče skupnosti 
arhivov Slovenije je izdelal dolgoročni plan dela. ki je 
vseboval preraščanje mestnega (občinskega) arhiva v 
pokrajinski zavod. Financiranje arhiva so prevzele vse 
občine po določenem ključu. Zgodovinski arhiv je lela 

1966 dobil statut. 
Po statutu je bil strokovno razdeljen na tri oddelke 

z vodji oddelkov. Prvi oddelek za upravo, drugi za 
arhivsko gradivo graščin, uprave, pravosodja in gos- 
podarstva do leta 1945 in tretji oddelek za gradivo po 
lelu 1945. Toda arhiv se nikoli ni v resnici lako orga- 
niziral, saj za lo ni bilo ne kadrov in ne prostorov in 
ludi denarja ne. 

Leta 1966 je arhiv zelo obogatil svoje fonde, saj 
mu je Pokrajinski muzej izročil 91 listin in druge 
arhivalije, zbrane v muzeju, ter gradivo okrajnega 
zbirnega centra. 

Lelo kasneje se je teritorialno območje, ki ga po- 
kriva Zgodovinski arhiv v Celju, dokončno obliko- 
valo, takrat so mu priključili še občine Hrastnik. 
Trbovlje in Zagorje. 

Po lem letu je deloval Zgodovinski arhiv brez 
večjih statusnih sprememb, pojavljali pa se je začel 
težak prostorski problem, ker je po letu 1967 je začel 
prevzemati ogromne količine gradiva. Prevzeti je bilo 
Ireba gradivo leta 1965 ukinjenega okraja Celje in 
vseh že pred leni ukinjenih okrajev (Mozirje, Šoštanj, 
Krško, Trbovlje in óslale) in ludi po občinah se je 
nabralo že toliko gradiva, da so le postavljale zahteve 
za predajo v arhiv; enako se je dogajalo tudi po 
sodiščih in podjetjih. Ker gradiva ni bilo mogoče spre- 
jeli v obstoječe prostore, je bil ustanovljen oddelek v 
Trbovljah in arhiv je dobil dodaten prostor tudi v 
stavbi, kjer je bil že pred tem. Vse lo pa ni zadostilo 
potrebam po ustreznem materialnem varstvu gradiva, 
saj so bili prostori premajhni in niso ustrezali tej de- 
javnosli. Arhiv je predlagal ureditev Jošlovega mlina 
kot začasnega prehodnega skladišča. Kot trajna rešitev 
sta se kazali varianti: prizidek k Prolhasijevemu dvor- 
cu ali pa novogradnja na Okopih. Na Okopih je bila 
zgrajena druga zgradba, za lokacijsko dovoljenje za 
prizidek na dvorišču Prolhasijevega dvorca pa je bila 
lela 1975 vložena prošnja, ki je bila večkrat obnov- 
ljena, vendar nikoli rešena (do danes ne!). 

Medlem ko so tekla prizadevanja za gradnjo pri- 
zidka, SO se pojavljale vedno nove ideje za rešitev 
proslorske problematike: 

- Spodnji grad v Celju, kjer bi arhiv pridobil 
približno 3500 kvadratnih metrov. Lokacija je bila po 
izvedenskem mnenju gradbenih strokovnjakov zavr- 
njena. 

- Podirajoči se grad Lcmberg ali neka napol 
porušena hiša v Topolšici. Varianti sta bili absurdni in 
verjetno sploh nista bili mišljeni resno. 

Nekako v letu 1980 je prišlo do odločitve za no- 
vogradnjo ob Levstikovi ulici. Ustanovljen je bil grad- 
beni odbor, izdelan projekt, ki je bil evropski in 
ugodno ocenjen tudi s sirani tujih strokovnjakov - pri 
tem paje ludi ostalo. Občine ustanoviteljice so projekt 
ugodno ocenile, ga verbalno podprle, denarja za od- 
kup zemljišča, plačilo prispevkov in seveda samo 
gradnjo pa ni dal nihče. Zopet je postal aktualen pred- 
log za prizidek k Prolhasijevem dvorcu in leta 1991 je 
bil obljubljen hiter postopek za pridobivanje potrebne 
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dokumentacije, ki paje arhiv še ni dočakal, obravnava 
pa se zopet vrsta novih idealnih prostorov za potrebe 
arhiva. Skratka, nadaljujejo se igre brez meja. 

Kot že omenjeno, se je arhivsko gradivo začelo 
urejati in popisovati po veliki poplavi leta 1954, torej 
že pred formalno ustanovitvijo zavoda. V začetku je to 
delo opravljal sam J. Orožen s pomočjo študentov in 
dijakov celjske gimnazije. Po letu 1961 se je arhiv 
začel tudi kadrovsko širiti - poleg prof. T. Kolška seje 
tu zaposlilo še več strokovnih delavcev, kar pa je za 
veliko količino gradiva komaj zadoščalo. Gradivo, ki 
ga je arhiv takrat prevzemal, je bilo zelo slabo ureje- 
no, velikokrat celo popolnoma neurejeno, manjkale so 
tudi spisovne evidence: delovodniki, vpisniki in 
indeksi. Za osnovna urejevalna dela je bilo porabljeno 
toliko časa, da ga je zmanjkovalo za raziskovalno 
delo. Tudi izobrazbena struktura je bila šibka, veči- 
noma so se po letu 1961 zaposlovali delavci s srednjo 
ali višjo izobrazbo, pri arhivistih z visoko pa je bila 
visoka stopnja fluktuacije in le malo jih je bilo 
zaposlenih več kot nekaj let, kar pa se je v zadnjih 
letih zelo spremenilo. 

Zgodovinski arhiv je začel izdajati publikacije zelo 
pozno, prvo šele leta 1982 in v začetku bolj poredko, 
sedaj pa se je stanje izboljšalo. Arhiv izda na leto tudi 
po tri publikacije, pripravi pa jih še več, vendar zaradi 
pomanjkanja denarja ne izidejo. 

Pregled izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva v 
Celju 

Preteklost Celja v arhivskih dokumentih; 1982 
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v 

Celju, 1985 
Milko Mikola: Mestni ljudski odbor Celje 1945-1954; 

inventar, 1987 
Uprava in sodstvo v arhivskih dokumentih; razstavni 

katalog, 1986 
Razvoj celjske gimnazije od ustanovitve do danes; 

razstavni katalog, 1992 
Vida Berkopec, Ivanka Zajc-Cizelj, Hedvika Zdovc: 

Okrajni uradi; inventar, 1993 
Milko Mikola: Arhivsko gradivo o industrijskih pod- 

jetjih na Celjskem do leta 1945; inventar, 1993 
Metka Bukošek, Hedvika Zdovc: Mestna občina Ce- 

lje; inventar, 1993 
Ivanka Zajc-Cizelj: Mestne šole Celje; inventar, 1993 
Milko Mikola: Sodni procesi na Celjskem 1944-1951; 

študija, 1995 
Milko Mikola: Podobe starih industrijskih podjetij; 

razstavni katalog, 1995 
Milko Mikola: Stara industrijska podjetja na Celj- 

skem; študija, 1996 
Bojan Himmelreich: Gradivo okupatorjevih civilnih 

organov 1941-1945; inventar, 1996 
Metka Bukošek, Ivanka Zajc-Cizelj: Šolski sveti 

1864-1941; inventar, 1996 

Rudolf Koželj 

Priročnik za strokovno obdelavo ar- 
hivskega gradiva pravosodnih orga- 
nov, I. del, Izbor zakonov in pred- 
pisov,  Ljubljana  1996 

Po dveh letih dela je pripravljen prvi del "Pri- 
ročnika za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov", ki vsebuje izbor tistih zakonov 
in drugih predpisov, za katere smo menili, da jih je 
potrebno pri strokovni obdelavi arhivskega gradiva 
nujno upoštevati. Prvi del priročnika je torej osnovni 
pripomoček pri sirokovni obdelavi arhivskega gradiva 
in je hkrati osnova za sestavo ostalih treh delov 
priročnika, v katerih bomo predstavili v drugem delu 
pravne sisteme in organizacijo pravosodnih organov, 
v tretjem delu strokovno obdelavo pravosodnih fon- 
dov in v četrtem delu pravno terminologijo. 

Pri sestavi prvega dela priročnika nas je najprej 
presenetila številka 1160 predpisov, ki smo jih zbrali, 
in to ob dejstvu, da smo verjetno kakšen predpis, ki bi 
ga bilo dobro navesti, preje izpustili, kot pa da je 
kakšen odveč. Obdobje, ki smo ga zajeli, predstavlja 
tiste predpise, ki so začeli veljati pred 250 leti. čeprav 
nekateri od njih (v obdobju oziroma v območju Be- 
neške republike) datirajo v 14. stoletje. V teh 250 letih 
je bilo območje Republike Slovenije v trinajstih dr- 
žavno-pravnih sistemih, katerih predpisi s področja 
pravosodja so vplivali na nastanek pravosodnih orga- 
nov in njihovo gradivo. Ti državno-pravni okviri so 
nam bili vodilo pri razdelitvi seznama predpisov, ki so 
razvrščeni kronološko. Za kronološki seznam v okviru 
posamezne države smo se odločili zaradi namena 
oziroma vsebine predpisov. Če bi želeli predpise raz- 
vrstiti vsebinsko, bi morali precejšnje število pred- 
pisov navajati pod različnimi vsebinami, zato pa smo 
raje dodali stvarni indeks, ki pod geslom vsebuje za- 
poredno številko predpisa. 

Vsak državnopravni okvir smo opremili s skrom- 
nimi zemljevidi meje Republike Slovenije in tedanjimi 
državnimi mejami ter jih komentirali s kratkimi na- 
vedbami nastanka, razvoja in konca oblasti tiste dr- 
žave na ozemlju današnje Slovenije. Natančnejši opis 
pravnih sistemov in organizacije pravosodja bo sledil 
v drugem delu priročnika. Pred navedbo seznama 
predpisov smo navajali predvsem uradne publikacije, 
ki vsebujejo predpise. Poudarek je na virih, ki smo jih 
uporabili pri sestavi seznama, pri čemer smo navedli 
še leta izhajanja, način navajanja in imetnike uporab- 
ljenih virov. Tu smo se ponovno morali odločiti, ali 
bomo navedli vse imetnike, ali le arhive in tiste 
knjižnice, v katerih smo vire dobili. Odločili smo se za 
slednje. Zavedamo se, daje bila takšna odločitev naj- 
lažja in ne najboljša. V teh poglavjih smo dodali (ce- 
nam je bilo znano oziroma dostopno) še nekaj zbirk 
predpisov oziroma literature, v kateri je govora o pra- 
vosodnih predpisih. Ta del priročnika je prav gotovo 
najbolj pomanjkljiv. Zbrati vso literaturo, vse izdaje 
zakonov in predpisov bi bil preobsežnejši zalogaj, ne- 
nazadnje je namen priročnika zbrali predpise, ne pa 
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vse literature, v kateri so ti predpisi navedeni oziroma 
so predstavljali vire za njihov nastanek. 

Pri navajanju predpisov smo želeli doseči enoten 
način navajanja. Ker smo predpise sestavili krono- 
loško, smo vsak predpis najprej datirali z datumom 
sprejetja predpisa. V starejših časih (18. in prva polo- 
vica 19. stoletja) predpisi niso vsebovali naslova, zato 
so v poglavju Habsburška monarhija - avstrijski del 
predpisi opisani vsebinsko. Če so bili predpisi objav- 
ljeni v slovenščini, nismo navajali predpisa tudi v dru- 
gem tujem jeziku. Glede na težko razumljivost sloven- 
skega pravnega jezika 19. stoletja oziroma vpliva 
srbohrvaškega jezika v 20. stoletju smo bili v dvomih, 
ali predpis dobesedno prepisati ali pa ga vsaj delno 
posloveniti. Odločitev je bila težka, zalo je bila nema- 
lokrat izbira prepuščena avtorjem in redakcijskemu 
odboru. V primeru, ko predpis ni bil izdan v slo- 
venščini, smo naslov oziroma vsebino predpisa smi- 
selno prevedli v slovenščino. Navajanje predpisov ozi- 
roma odločitev za izbor kratic virov, ki smo jih upo- 
rabili, je predstavljal poseben problem, zaradi kate- 
rega smo dodali na koncu posebno poglavje upo- 
rabljenih kratic virov. Če je bilo možno, smo uporabili 
uveljavljene kratice. Zaradi možnega podvajanja kra- 
tic smo se odločili za uvedbo novih oziroma dru- 
gačnih od običajnih. Ravno tako smo se skušali držali 
vrstnega reda oziroma obsega nadaljnjih delov nava- 
janja. Na drugo mesto smo postavili leto izida vira, ki 
mu navadno sledi številka zvezka (kosa, dela) urad- 
nega lista oziroma vira, številka predpisa in strani. Po 
potrebi smo predpis opremili z opombo, če je bila ta 
potrebna zaradi vsebine predpisa. 

Na koncu moramo poudariti, da je ta del pri- 
ročnika, kot tudi vsi nadaljnji, rezultat kolektivnega 
dela članov delovne skupine za pravosodne fonde in 
drugih sodelavcev iz vseh slovenskih arhivov (Marjeta 
Adamič - Arhiv Republike Slovenije, Bojana Ari- 
stovnik - Zgodovinski arhiv v Celju, Žarko Bizjak - 
Zgodovinski arhiv Ljubljana. Metka Bukošek - Zgo- 
dovinski arhiv v Celju, mag. Darko Darovec - Pokra- 
jinski arhiv Koper, Metka Gombač - Arhiv Republike 
Slovenije, mag. Borut Holcman - Pokrajinski arhiv 
Maribor, mag. Brane Kozina - Arhiv Republike Slo- 
venije, dr. Duša Krnel-Umek - Pokrajinski arhiv Ko- 
per, Lilijam Vidrih-Lavrcnčič - Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, Tjaša Mrgole-Jukič - Zgodovinski arhiv v 
Ptuju, Umica Ogrizek - Pokrajinski arhiv Maribor, dr. 
Nevcnka Troha - Arhiv Republike Slovenije in dr. Jože 
Žontar - Arhiv Republike Slovenije) in Metke Fujs iz 
Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. K sodelovanju 
smo povabili naše kolege v pokoju (Marjeto Campa, 
Antošo Lcskovca in dr. Emo Umek), ki so s svojim 
delom in predlogi omogočili, daje prvi del priročnika 
sploh lahko izšel kompleten in v izdelani obliki. Rav- 
no skupinsko delo, ki je najtežje, je največja odlika 
priročnika in rezultat zavesti, da takšne publikacije 
potrebujemo. 

Brane Kozina, Žarko Bizjak 

Evropska    vrhunska    arhivska    konfe- 
renca,  München 26. - 27.  marca  1996 

Konferenca, ki jo je organiziral Mednarodni 
arhivski svet/Koordinacijski odbor za evropske pro- 
grame (ICA/IÌUR), je potekala v Miinchnu 26. in 27. 
marca 1996, zastopanih paje bilo 25 evropskih držav, 
Izrael, ZDA, Svet Evrope, Evropska komisija, 
Unesco, European commission on preservation and 
access (Amsterdam), Open society archives (Budim- 
pešta), Evropski univerzitetni inštitut (Firence) ter 
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (Maribor). 
Udeležence sta najprej pozdravila dr. Walter Ja- 
rosehka. generalni direktor bavarskih državnih arhi- 
vov, v imenu Hansa Zehelmairja, podpredsednika ba- 
varske vlade in ministra za šolstvo, verske zadeve, 
znanost in umetnost ter v svojem imenu 1er dr. 
Norbert Reimann, predsednik Društva nemških arhi- 
varjev. Prvi je opozoril na akcijo pri razmejitvi fondov 
med arhivi, ki jo ž.e vrsto let izvajajo v Bavarskem 
glavnem državnem arhivu, ter pomen regionalizma, ki 
je politični cilj, odraziti pa se mora tudi v arhivih. 
Reimann pa je poudaril važnost tega srečanja, ki mora 
biti v znamenju sodelovanja ter enotnosti v različnosti. 
Opozoril je na letošnje arhivsko zborovanje nemških 
arhivarjev v Darmstadtu v času od 17. do 20. sep- 
tembra, ki bo združeno s posvetovanjem nacionalnih 
arhivskih društev na temo Vloga arhivskih društev pri 
strokovnem izobraževanju. 

Za konferenco so bili pripravljeni trije referati. 
Erik Norberg (Nacionalni arhiv Švedske) je govoril o 
sodelovanju med arhivi v Evropi v letih 1989-1991 in 
tudi še kasneje, to je v času velikih političnih spre- 
memb. Podrobno je opisal akcije, ki so septembra 
1992 pripeljale do ustanovitve koordinacijske skupine 
za evropske dejavnosti pri Mednarodnem arhivskem 
svetu (kasneje preimenovana v Koordinacijsko telo za 
evropske programe). V letu 1993 je delovala še ad hoc 
skupina, ki ji je predsedoval Jean Favier (Nacionalni 
arhiv Francije, Pariz), in je prav tako pripravila pro- 
gram evropskega sodelovanja. Ta je predvideval ugo- 
tovitev kontaktnih oseb znotraj institucij EU, dolo- 
čitev programa sodelovanja s Svetom Evrope, pospe- 
ševanje strokovnega in tehničnega sodelovanja med 
vsemi evropskimi državami, pospeševanje sodelo- 
vanja med vzhodom in zahodom evropskega konti- 
nenta ter vzpodbujanje raziskav, ki imajo za cilj na- 
predek stroke. 

Sarah Tyacke (Pubic Records Office, London) je 
govorila o smernicah Evropskega koordinacijskega 
odbora, ki so obsegale: koordiniranje programa mate- 
rialnega, zakonskega in tehničnega sodelovanja z 
arhivsko skupnostjo Ruske federacije. Centralno in 
Vzhodno Evropo, delovanje kot informacijsko mesto 
za bilateralne in multilateralne dogovore, kakor tudi 
olajšanje uporabe finančnih virov, delovanje kot fo- 
rum za diskusijo o težavah, ki bi se pojavile, vzpod- 
bujanje dostopa do evropske kulturne dediščine na ar- 
hivskem področju, pospeševanje poklicnega izobraže- 
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vanja ter pospeševanje razširjanja arhivskih progra- 
mov, ki bi se izoblikovali znotraj Sveta Evrope, EU ali 
drugih evropskih organizacij. Naslednja poglavja v 
referatu govorijo o programih, rezultatih, multinacio- 
nalnem sodelovanju, o t.i. "ženitovanjskem" programu 
(programu partnerstva med arhivi iz Vzhodne in 
Zahodne Evrope), pri čemer je navedla, da države 
bivše Jugoslavije morajo te programe šele vzpostaviti. 

Eric Ketelaar (Rijksarchiefdicnst, Haag) je govoril 
o evropskih arhivskih zadevah, pri čemer je povzel 
dva dokumenta: Arhivi v EU, ki gaje objavila Evrop- 
ska komisija leta 1944, ter Priporočila konference o 
arhivskem sodelovanju v Evropi: Posvetovanje o ar- 
hivskem programu za Svet Evrope (objavljen v 
Bulletin Mednarodnega arhivskega sveta, št. 44, junija 
1995). Pri prvem je predvsem izpostavil naloge, ki jih 
bo treba opraviti na posameznem področju. 

V vnaprej pripravljenih diskusijah so poročali 
Axel Plathe o delu Unesca, Christof Graf o švicar- 
skem programu, Hans Hofmann o delu Evropske ko- 
misije ter Giuseppe Vitiello o delu Sveta Evrope. Axel 
Plate je govoril, kako posveča Unesco veliko pozor- 
nost kulturni dediščini, ki predstavlja kulturno iden- 
titeto države ter pravici do informacij, ki je osnova 
vsake demokratične družbe. V zvezi z Bosno je pou- 
daril, da arhivov ni mogoče uporabiti kot sredstvo po- 
litičnih obračunavanj. Pri Unescu sta v delu dva pro- 
grama (PGI), študija o arhivskem gradivu varnostnih 
služb bivših represivnih režimov ter študija o novih 
arhivskih tehnologijah glede na nove medije. Sodelo- 
vali so tudi pri urejanju dostopnosti do arhivov v ruski 
federaciji, restavriranju arhivov v St. Petersburgu ter 
pri reševanju arhivov v Bosni. Christof Graf je po- 
ročal, da je švicarska vlada poleg številnih malih 
projektov, navedenih v seznamu Projects in the 
archival field in Europe, ki je bil posredovan udele- 
žencem konference, podprla tri velike projekte: Vzpo- 
stavitev arhivske službe v Albaniji, kompjuterizacijo 
kominternskih arhivov ter restavriranje arhivov v St. 
Petersburgu. Hans Hofmann je poročal, da je EU 
podprla pripravo priročnika o elektronskih nosilcih 
podatkov, prizadeva si za izmenjavo arhivskih infor- 
macij (prva številka INSAR naj bi izšla za Veliko noč, 
druga pa v jeseni). Glavne teme bodo šolanje arhi- 
varjev in elektronski mediji. V načrtu imajo vodnike k 
arhivom v državah EU (1994). Prva bo na vrsti Bel- 
gija. Pospešujejo tudi programe izmenjav in šolanja. 
Svet ministrov EU je izrazil interes za poročilo Arhivi 
v EU. Giuseppe Vitiello je predstavil program Sveta 
Evrope. Ta obsega v zvezi z demokratizacijo v novih 
državah podpiranje nastajanja nove zakonodaje, pod- 
piranje vzdrževanja kulturne dediščine ter odpiranje 
arhivov. 

Maria Pia Rinaldi Mariani je v imenu Italije kot 
tačas predsedujoče v EU predstavila program, ki so si 
ga zastavili. Napovedala je seminar Vrednotenje mi- 
krografske ter elektronske tehnike (v Rimu 26. in 27. 
4.) ter konferenco na temo Naše metode pripomočkov 
in njihova vsebina (v Firencah od 6. do 8. 5.). Pri- 

hodnje leto pa bo od 15. do 20. 4. konferenca o pre- 
nosu podatkov med računalniki z vidika zastaranja 
elektronskih sistemov. 

Težišče razprav ni bilo toliko na opravljenem delu. 
marveč na bodočih projektih. Maja 1997 bo v 
Kataloniji evropska arhivska konferenca na temo 
Temelji arhivskega poklica. V Poljski bo kolokvij o 
dosedanjih rezultatih standardov za popisovanje. Pou- 
darjena je bila potreba po ustanoviti centrov za arhiv- 
sko šolanje v Evropi. V načrtu je publikacija o arhiv- 
ski službi v mediteranskih deželah. Potrebni bi bili 
nadalje centri, ki bi dajali razne strokovne informacije, 
npr. o vprašanjih konservacije in restavracije, kaj de- 
lajo v posameznih državah. Potrebna bi bila priporo- 
čila glede dostopnosti arhivov. Sprožena je bila tudi 
ideja o priročniku za evropske arhivarje. Pri tem sem 
se oglasil s pripombo, da bi najprej morali dobiti pre- 
gled registraturnih sistemov v Evropi, ker je to osnova 
popisovanju, arhivski terminologiji ter številnim dru- 
gim strokovnim opravilom. Nadalje je bilo opozorjeno 
na to, da so še odprta vprašanja vračanja arhivov iz 
časa druge svetovne vojne. Arhivarji bi morali pre- 
pričati politike, da se gradivo vrne, kjer je nastalo. 

Za zaključek je Jan van den Brock povzel glavne 
naloge, ki so bile omenjene v referatih in diskusiji. To 
so vprašanja, povezana z elektronskimi nosilci podat- 
kov, konservaeija in restavracija, šolanje ter posredo- 
vanje informacij, za kar bi bilo potrebno ustvariti 
banko podatkov. 

Popoldne je bila administrativna seja komiteja. 
Govora je bilo o kandidatih za bodoči komite. Po- 
novno je bilo postavljeno vprašanje prioritetnih nalog 
novega komiteja. Izpostavljene so bile teme: elek- 
tronski dokumenti, konservaeija in restavracija, šola- 
nje, informiranje, dostop do gradiva. Nadaljujejo pa 
naj se naloge v zvezi z. novo zakonodajo ter od- 
biranjem. 

Jože Žontar 

Mednarodna    arhivska    konferenca    v 
Stocholmu, 30. in 31. maja  1996 

V Stockholmu je bila 30. in 31. maja 1996 med- 
narodna konferenca, za katero je dal pobudo in jo tudi 
organiziral Nacionalni arhiv Švedske. Obravnavani sta 
bili dve temi: Arhivistična znanost in Pojem spisa. 
Prisotnih je bilo ok. 120 udeležencev, od tega 1/3 iz 
18 držav, med temi tudi predsednik MAS Jean Pierre 
Vallot in predavatelji arhivistike s številnih univerz, 
2/3 paje bilo domačinov. 

Tema Arhivistična znanost je bila na sporedu 
prvega dne. Angelika Mcnne Haritz (Archivschule 
Marburg) je prebrala referat z. naslovom "Ni majhna 
zadeva prelisičiti čas" - Arhivistična znanost ter bo- 
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dočnost preteklosti. Poudarila je, da bi bilo treba 
arhivistično znanost ustvariti, ée ne bi obstajala, kajti 
potreben je odgovor na vprašanja, zakaj delamo to. 
kar delamo. Potrebno je pojasniti, zakaj morejo biti 
dokumenti viri za raziskave, zakaj neko množino teh 
ohranimo in zakaj jih popisujemo na ta način in jih ne 
indeksiramo kot članke ali knjige. Razprava o temeljih 
arhivistične znanosti, ki poteka na mednarodni ravni 
nekaj let. povezana z razpravo o vsebini arhivskega 
dela. odraža razvoj in spremembe v administrativnem 
delu. kjer nastajajo bodoči arhivi. Z nadomestitvijo 
papirja za določene operacije, kjer sta računalnik in 
prenos podatkov bolj učinkovita, so arhivi prisiljeni da 
redifinirajo svoje delovanje. Toda arhivsko gradivo 
nastaja kot rezultat delovanja, ne pa zaradi potreb 
informacijske dejavnosti. 

Razvoj arhivistike omogoča najti razloge in vo- 
dilne smeri za konstrukcijo metod. Tako pomeni vred- 
notenje dokumentov glede na njihovo evidentno vred- 
nost odpreti vpogled v starejše čase brez njihove inter- 
pretacije ali razlage. To pomeni, da ni odbiranje vred- 
notenje vsebine, marveč le identifikacija bistvenih do- 
godkov. Na isti podlagi pomeni popisovanje imeno- 
vanje dogodkov, ki so vodili k nastanku njegovih sledi 
in ne k njegovi vsebini. 

Arhivistična znanost mora razložiti opisane feno- 
mene. Njene osnove so bile formulirane na dveh stop- 
njah: v 19. stoletju s principom provenience in na za- 
četku 20. stoletja z. metodami odbiranja. Vojne v 20. 
stoletju so preprečile nadaljnji razvoj. Toda sedaj, na 
koncu 20. stoletja, je čas za nov napor, da bi zgradili 
koncizen organizem znanja in metod, ki jih imenu- 
jemo arhivistična znanost. 

Bruno Delmas (l'Ecole des Chartes, Pariz) je ob- 
ravnaval arhivistično znanost v Franciji v sedanjem 
času. Dolgo je veljala arhivistična znanost za oboje, 
umetnost in prakso. Glede na tradicijo v francoski 
administraciji seje njena doktrina navezovala na pred- 
pise in zakonodajo in ta je igrala dvojno vlogo, kot vir 
doktrine in sredstvo standardizacije. 

Sedaj pa so raznolikost prakse in širitev teore- 
tičnega in praktičnega pouka (Ecole nationale des 
chartes, univerze v Angersu, Lyonu. Mulhouseu) in 
raziskovanja (IRDAC: Institut de recherce sur le 
documents et les archives contemporaine) privedli do 
resnično nove discipline, ki vsebuje stališča, pro- 
bleme, metode in rezultate. 

Kohezija in kaos: Stanje arhivistične znanosti v 
Združenih državah je bil naslov prispevka Margaret 
Hedstrom (Univerza v Miehiganu. ZDA). Ugotavljala 
je, da arhivistična znanost doživlja renesanso v ZDA, 
v istem času paje stroka izpostavljena od znotraj in od 
zunaj pritiskom, da bi se v temeljih transformirala, 
tako v teoretičnem kot v praktičnem pogledu. Izzivi, 
da se upravlja in hrani bolj dejanske kot fizične ar- 
hive, so prisilili, da se ponovno pretehtajo osnovni 
arhivski principi in se preuči, kako bi se vnesli ar- 
hivski principi v digitalno okolje. Arhivska znanost 
najde sedaj svoje zaveznike prej med informacijskimi 

vedami kot pri zgodovinskih znanostih. Kompleksnost 
modernih organizacij, komunikacijski sistemi ter in- 
formacijska tehnologija zahtevajo multidisciplinare 
pristop k arhivskim problemom. V nadaljevanju je 
razmišljala o tem, kako bi integrirali arhivistično zna- 
nost v neko širšo novo informacijsko vedo. 

Anna Christina Ulfsparre (Univerza v Stockholmu) 
je v prispevku o arhivistični znanosti ugotavljala, da 
so arhivska zakonodaja v javnem sektorju ter obliko- 
vanje shem za popisovanje arhivskega gradiva napra- 
vili arhivsko delo zelo stabilno. V tem stoletju je bilo 
zelo malo razprav o teoretičnih osnovah, tako glede 
načela izvora kol upoštevanja prvotne ureditve. liden 
izmed razlogov, zakaj se ni posvečalo več pozornosti 
vprašanjem, ki se nanašajo na arhivsko teorijo, je ta, 
daje kompjuterizacija ohranila tradicionalna pota. Niti 
se ni o teoriji vrednotenja mnogo razpravljalo. Soglaša 
s tistimi, ki menijo, da mora vrednotenje temeljiti na 
dejavnostih in funkcijah. 

Doslej shema, določena za popisovanje, ki jo ima- 
jo na Švedskem od leta 1903, še ni bila temeljito pre- 
gledana in postavljena pod vprašaj. Z digitalnimi 
dokumenti živimo 30 let, naše slare melode smo jim 
skušali kolikor mogoče prilagoditi. Nivo popisa za 
elektronske dokumente pa bo Ircba analizirali in 
revidirali. 

Delilev med poslovanjem z dokumentarnim in ar- 
hivskim gradivom ni obstajala v javnem sektorju, pač 
pa v privatnem. V družbi, ki je poplavljena z. ele- 
ktronskimi informacijami, pa ni več mogoče delali 
takega razlikovanja. 

Tema drugega dne je bila Koncept spisa. Torbjörn 
Hörnfcldl (Nacionalni arhiv v Stockholmu) je v 
svojem prispevku Pojem spisa, ki poslaja digitalen, 
poudaril, da je opredelitev pojma spis bistvenega po- 
mena za arhivistično znanost. Običajno ta ni bil zelo 
natančno definiran, marveč opisan ali prikazan na pri- 
merih. To se odraža pri ravnanju s spisi, kar je postalo 
posebno važno v času informacijske tehnologije. Me- 
nil je, da pomanjkanje jasno definiranega in razum- 
ljenega pojma morda izvira iz tega, ker je bila glavna 
pozornost arhivistov osredotočena prej na fond kot pa 
na spis. To je lahko nevarno, ker ni neobičajno, da 
vodijo dobri nameni arhivista k poskusom ustvarjanja, 
ne pa ohranjanja, elektronskih ali podatkovnih 
struktur, ki posnemajo klasično gradivo. Medtem ko 
more izgledati to naravno v primeru word-preocessing 
dokumentov, elektronske pošte itd., to ni nujno v 
primerih, ko razpravljamo o drugih vrstah dokumen- 
tov kot o bazah podatkov itd. Pri zadnjem se je bolje 
osredotočiti na strukturo mega podatkov, ki so potreb- 
ni za sestavljanje podatkov v tiste sklope, ki so bili na 
voljo ustvarjalcu gradiva, čeprav strukturiramo podat- 
ke v podatkovni bazi v obliki), ki je najbolj primerna 
za preprosto uporabo v migracijskih in selekcijskih 
postopkih itd. Nikoli pa ne bomo mogli ohraniti ori- 
ginalnih elektronskih transakcij zaradi tehnologij, ki 
so vključene v elektronsko komunikacijo in zaradi 
metod, ki  jih  bomo morali  uporabljati za hrambo 
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elektronskih tekstov. 
Pojem spisa lahko obravnamo na pragmatičen na- 

čin mednarodno, to je vsaka dežela more imeti svojo 
lastno zakonsko definicijo, če ne upoštevamo, da bodo 
informacije (ali spisi) poslani preko državnih meja. 
Evolucija in integracija držav članic FiU bo morda 
faktor, ki bo povzročil, da bodo postale nujne skupne 
definicije ključnih pojmov. 

Carol Couture (Univerza v Montrealu) je v svojem 
prispevku Ali pojem spisa še odgovarja v infor- 
macijski dobi? izhajal iz predpostavke, da ima pojem 
spis dva aspekta, kontejner/nosilec in vsebino/infor- 
macijo. Spraševal se je, ali naj bodo arhivisti spe- 
cialisti za kontejnerje, ali naj se osredotočijo na 
informacijo. Če želijo dobiti mesto pri poslovanju z. 
informacijami, v čem se razlikujejo od drugih infor- 
macijskih strokovnjakov? 

Nadalje je opozoril na probleme, povezane s poj- 
mom spis. kot ga uporabljajo v Franciji, razpravljal je 
o tem. kaj je spis in kaj informacija, o mestu spisov v 
informacijskem okolju ter o spisu kot o sestavnem 
delu informacij. 

Edvard Higgs (Univerza v Oxfordu) je v prispevku 
Kaj je "spis" in za kaj naj skrbimo? poudaril, daje bilo 
v Britaniji malo zanimanja, da bi definirali "spis". 
Poznajo štiri definicije, zakonsko, pisarniško, fizično 
in vsebinsko. Nobena od teh pa ne poudarja bistva, da 
so arhivski teksti zapisi poslovnih opravil. Zaradi teh- 
nologij, povezanih z. elektronskimi komunikacijami in 
metodami, ki jih bomo morali uporabljati, da bi ohra- 
nili elektronske tekste, ne bomo nikoli mogli ohranili 
originalnega elektronskega poslovanja. Ta razvoj bo 
imel globoke posledice pri arhivskem poklicu in teh- 
niki raziskav. 

Hans Hofman (Nacionalni arhiv v Haagu) je naslo- 
vil svoj prispevek Izgubljeni v kibernetskem vesolju: 
kje je spis? Stare strukture so umrle, nove so rojene, 
toda arhivski pojmi še živijo. Priročnik za urejanje in 
popisovanje arhivov, objavljen leta 1898 je bil prva 
osnova, na kateri sloni nizozemska arhivska teorija. 
Ta ni bila osredotočena na zadevo kot individuum, 
marveč na arhivski fond kot celoto. Ob koncu 19. 
stoletja je bila ta definicija na Nizozemskem omejena 
na to, kar se je hranilo v arhivih, od tega časa pa se je 
razširila na vse ustvarjalce spisov. 

Ker so spisi fizične enote, ustvarjene na papiru, se 
je arhivska aktivnost na Nizozemskem zadnje čase 
orientirala na posamezni spis. Ta je postal izhodiščna 
točka urejanja in popisovanja. Sedaj pa izgleda, da bo 
kot posledica moderne informacijske tehnologije, 
fizični, na papirju temelječi spis, zamenjan z. elektron- 
skimi zapisi, ki odsevajo zelo različno skupnost zna- 
čilnosti. Naša pozornost se mora premakniti od fizič- 
nih objektov k poslovnim procesom. Čeprav bomo 
morda morali spremeniti našo prakso, ostanejo te- 
meljna načela, izražena v holandskcm priročniku in 
holandska arhivska teorija v veljavi. 

Michael Wettenagel (Zvezni arhiv Koblenz) je v 
prispevku Stare tradicije in nove negotovosti: Nemški 

arhivski koncept spisa in elektronska okolja poudaril, 
da je za arhivske študije spisov v Nemčiji tipično, da 
imajo za osnovo genetičen pristop ali pa so poskušale 
oblikovati tipologijo spisov. Spisi so bili večinoma de- 
finirani na tehnični način: opisovali so fizične aspekte 
spisov. V mnogih primerih je bil poudarek na posa- 
meznih dokumentih in ne na spisih. Že dolgo je v ve- 
ljavi konsens naj arhivisti ohranijo spise v njihovi 
originalni fizični in logični obliki in kompoziciji. 
Integriteta arhivskih spisov mora biti dosledno ohra- 
njena. Arhivist mora spoštovati načelo provenience, 
strukturalno načelo in prvotno ureditev. Zakoni, po- 
slovniki in navodila urejajo nastanek, poslovanje in 
odbiranje spisov, vendar pa jasne definicije spisa ali 
elektronskega zapisa ni. V skupnem poslovniku zvez- 
nih ministrstev so elektronski zapisi upoštevani le kot 
dodatki k spisom na papirju. 

Z vključitvijo informacijske tehnologije v birokrat- 
sko administracijo se je pojavila potreba, da se defi- 
nira substanca in potrebni elementi spisov v elektron- 
skem okolju. Če dokumenti še obstojijo kot rezultat 
administrativnih opravil v bodoče, ne bodo mogli 
imeti še nadalje aspekta vertikalnih spisov. 

Elektronski dokumenti ne tvorijo fizičnih enot. 
Dokumenti ene zadeve so lahko razporejeni in 
shranjeni na več različnih mestih. Ker kapacitete 
novih medijev shranjevanja stalno naraščajo, organi 
nimajo potrebe, da bi izročali elektronske zapise 
arhivom. Poslalo bo zelo težko, kako zagotoviti javen 
dostop do njih. Organi bodo verjetno želeli predati 
spise, producirane s takimi sistemi arhivom le, če ne 
bodo mogli več poslovati z. njimi. Potem pa arhivi tudi 
ne bodo sposobni rokovati s temi spisi. 

Jože Žontar 

Kongres   FIAF 
april  1996 

v   Jeruzalemu,   16.-22. 

Od 16. do 22. aprila je bil v Jeruzalemu v orga- 
nizaciji Izraelskega filmskega arhiva redni kongres 
Fiafa, mednarodne federacije filmskih arhivov. Na 
kongresu je bilo stotrideset predstavnikov filmskih ar- 
hivov oziroma kinotek, med njimi tudi trije iz. Slo- 
venije. Silvan Furlan iz. Slovenske kinoteke ter Ivan 
Ncmanič in Loj/. Tršan iz. Slovenskega filmskega 
arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. Obe naši 
instituciji sta predstavili del svoje dejavnosti oziroma 
sla se promovirali s kasetami, ki sta bili predvajani v 
osrednji kinodvorani Izraelskega filmskega arhiva, 
kjer je prve dni potekal kongres. Na njem je bilo 
največ govora o avtorskih pravicah in pravicah arhiva 
glede filmskega gradiva prevzetega v arhiv, od upo- 
rabe za prikazovanje, izposoje ali kopiranja kot zaščite 
le-tega, ne glede ali je to prostovoljni ali zakonski 
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dcpoz.il. Zalem je bilo govora še o pravicah lastnikov 
Rimskega materiala in arhivih, ki prejmejo kopije, 
vendar ne v depoz.il, pač pa v lasi, kol jim pripada po 
zakonodaji V posameznih državah. Problem pri enot- 
nem obravnavanju zakonskega ali obveznega depo- 
zita je še v lem, da je ludi pri tem v različnih državah 
različna zakonodaja. Udeleženci so se tudi spraševali, 
kateri cilji so pomembnejši, čuvanje kulturne dedišči- 
ne ali promocija nacionalne filmske produkcije in s 
tem širok doslop do hranjenega materiala. Razprave 
so potekale v več skupinah. Fina izmed njih je ob- 
ravnavala tudi  najnovejše  avdiovizualne nosilec, s 
katerimi strokovno obdelujejo filme, na primer razne 
datoteke v mreži s širšimi prikazi  filmske ustvar- 
jalnosti  in  vprašanje,  koliko pri  tem upoštevati t.i. 
copyright. Udeleženci so ugotovili, da v svetu ob- 
stajajo poleg nacionalnih še dve globalni zakonodaji, 
in sicer zakonodaja GATT ter naslajajoča Evropska 
konvencija o varstvu avdiovizualne dediščine, ki je tik 
pred podpisom in ki ima namen, da bi postala vzorec 
pravne poenotenosti  na tem področju za vse dele 
sveta. Po tem predlogu Evropske konvencije lahko 
vsaka vlada izdela takšno zakonodajo, ki bo zavezala 
k depozitu čimširši spekter avdiovizualnega materiala, 
predvsem pa igrane, risane in dokumentarne filme. V 
primeru, da neka država nima zadostnih materialnih 
sredstev za zaščito vse svoje filmske dediščine, lahko 
predvidi sistem označitve različnih polj oziroma seg- 
mentov, ki bo zadovoljivo predstavljala to dejavnost. 
Za varovanje filmske kulturne dediščine lahko posa- 
niezna vlada določi enega ali več arhivov in jim za 
izpolnjevanje njihovih nalog zagotovi finančna sred- 
stva. Zelo pomembna določila so tudi tista, po katerih 
mora producent dati v obvezen depoz.il original ali 
drugo filmsko gradivo, s katerega se da izdelali kva- 
litetna  kopija  in  to  lelo  dni  po  končanju  zadnje 
integralne verzije. Država da lahko tudi nalog za pre- 
snelje oziroma zaščilo tudi tistega materiala, ki ni 
predviden za obvezen depozit, če smatra, da mu grozi 
uničenje. V opisani konvenciji je tudi veliko govora o 
prostovoljnem depozitu, za katerim naj bi, v smislu 
širšega ohranjanja kulturne filmske dediščine, težile 
vse države. Pri obeh depozitih, lako obveznem kot 
prostovoljnem, pa je seveda potrebno upoštevati vse 
medsebojne dogovore oziroma pogodbe med izroči- 
lelji in prevzemniki glede lastništva, hranjenja in iz- 
posoje ter avtorskih pravic. 

Pomemben del kongresa so bile tudi projekcije 
tako imenovanih "izgubljenih in zopet najdenih fil- 
mov", kijih kol pomembne zaklade hranijo posamezni 
filmski arhivi 1er filmov najnovejše produkcije. Izra- 
elci so pokazali prvi Lumierov film o Palestini 1er naj- 
novejši izdelek Rona Havillia z naslovom Fragmenti 
Jeruzalema (Fragments Jerusalem), v katerem je z. naj- 
različnejšimi filmskimi tehnikami in zbiranjem 1er 
kombinacijo različnih starejših posnelkov, fotoalbu- 
mov, filmskih obzornikov, razglednic, zasebnih video- 
posnelkov spregovoril o izginjanju starega načina živ- 
ljenja, o gradnji novega Jeruzalema. Skratka, uspelo 

mu je ustvariti sago o mestu in družini v njem. 
Gostitelji so pripravili tudi večer v počastitev svojega 
največjega producenta Mordcchaia Navona, ki je v 
zgodnjih šestdesetih letih popeljal izraelsko kinema- 
tografijo v sam svetovni vrh. Na tej slovesnosti so 
predvajali tudi njegov film Luknja v mesecu (A hole 
in the moon), ki ga je njegova družina poklonila 
filmskemu arhivu v Jeruzalemu, vključno s pripa- 
dajočimi avtorskimi pravicami! Prikazali pa so tudi 
novejše filme o njihovih osebnih in družbenih trav- 
mah, uboju Jicaka Rabina in težavah emigrantov, no- 
vih priseljencev v Izraelu. Med starejšimi filmi, ki jih 
je tudi izbrala posebna žirija, so bili pomembno za- 
stopani zlasti francoski, angloameriški in nemški, po- 
leg njih pa še japonski in indijski. Zasedanje generalne 
skupščine FIAF je bilo v Mednarodnem kongresnem 
centru v novem delu Jeruzalema. Na njem je Ivan 
Nemanič prvič in osebno predstavil delegatom s ce- 
lega sveta dejavnost Arhiva Republike Slovenije. 

V razpravi, ki je bila dokaj polemična, pa so se 
pokazale tudi nekatere razlike pri tendencah hitrosti 
širjenja organizacije oziroma omejevanju pri spreje- 
manju novih članov organizacije, ki naj bi združevala 
prvenstveno filmske arhive in kinoteke, torej le tiste, 
ki imajo filmsko in ne predvsem kakšno drugo 
gradivo. Pri zadnjem so bile mišljene videokasete in 
novejši nosići slike in zvoka. Nedorečeno pa je ostalo 
tudi vprašanje večje pomoči filmskim arhivom in 
kinotekam, ki so revnejše tako materialno kot po koli- 
čini hranjenega filmskega gradiva. 

Lojz Tršan 

40    let    konservatorsko-restavratorske 
delavnice za papir in pergament 

Konservatorji in restavratorji, ki rešujemo dedi- 
ščino, ne ločujemo gradiv po vsebini, nas zanimajo 
predvsem materiali, njihove poškodbe in postopki 
reševanja ter materialnega varovanja. 

Arhivsko in knjižnično gradivo je glede na snovi, 
na katerih je nastalo, med seboj tesno povezano, sta- 
rejše je na pergamentu in papirju, mlajše na papirju in 
novejših nosilcih zapisov. Našteti materiali pa služijo 
tudi likovnemu izražanju. Zato smo razstavo in 
katalog, ki smo ju pripravili v počastitev 40-Ietnice 
neprekinjenega delovanja konservatorsko-restavra- 
torske delavnice, ki deluje pri Arhivu Republike 
Slovenije, poimenovali ZAPIS IN PODOBA, ohra- 
njanje, obnavljanje in oživljanje dediščine na per- 
gamentu in papirju. 

Konservatorsko-restavratorska služba za gradivo 
na pergamentu in papirju se je tudi v Sloveniji, tako 
kot v večini evropskih držav, začela razvijati kmalu po 
2. svetovni vojni. 
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Lela 1956 je bil pod vodstvom in/.. Ljudmile KRU- 
SE v okviru tedanjega Muzeja narodne osvoboditve, 
danes Muzeja novejše zgodovine (Cekinov grad), 
ustanovljen restavratorski oddelek z namenom, da 
skrbi za konserviranje in restavriranjc zlasti v vojni 
poškodovanega gradiva. 

Ker sta bila interes in potreba po reševanju tako 
mlajšega kot starejšega gradiva tudi v drugih usta- 
novah, je oddelek kmalu opravljal storitve za številne 
arhive, knjižnice in muzeje po Sloveniji. 

S L januarjem 1980 se je restavratorski oddelek 
muzeja, takrat že pod vodstvom inž. Nade ČUČNIK- 
MAJŒN, vključil v današnji Arhiv Republike Slo- 
venije, se preselil v njegove preurejene prostore, se 
kadrovsko okrepil ter dobil dejanske možnosti za kva- 
litetnejše delo. 

Danes poleg rednega dela skrbimo za izobra- 
ževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev v od- 
delku, se posvečamo raziskovalnemu delu, kot delav- 
nica odprtega tipa nadaljujemo z delom na področju 
preventivnega varovanja in konservatorsko-restavra- 
torskih uslug za potrebe slovenskih ustanov in posa- 
meznikov. 

Glede na to, da je v naših ustanovah še vedno 
veliko ogroženega gradiva, je naša naloga, da skupaj z 
arhivisti, knjižničarji, kustosi, galeristi in drugimi va- 
ruhi izberemo in določimo prioriteto reševanja posa- 
meznega gradiva, konkretni postopki konserviranja in 
restavriranja so prepuščeni strokovni odločitvi restav- 
ratorja. 

Skrb za pogoje hrambe, za ustrezne prostore in 
opremo pa je v večji meri v pristojnosti širše družbe, 
ki pa na žalost pogosto nima prevelikega posluha za 
tovrstne naložbe. 

Ker restavratorjevo delo navadno poteka v 
diskretni oddaljenosti od javnosti, smo ob jubileju, ki 
ga letos praznujemo, pripravili dve prireditvi: razstavo 
in simpozij. Z njima smo želeli predstavili našo de- 
javnost, obenem pa tudi opozoriti na pomen pre- 
ventivnega varovanja, zlasti: 

* starejšega gradiva: srednjeveških kodeksov, per- 
gamentnih listin, pečatov, rokopisnih in tiskanih knjig, 
zemljevidov, načrtov 

* mlajšega gradiva, nastalega v tem stoletju: foto- 
grafij, načrtov na transparentnih papirjih, likovnih del 
ter spisovnega in tiskanega gradiva na različnih vrstah 
papirja 

Starejša pisna in likovna dediščina je že sama po 
sebi zaradi unikatnosti in uporabljenih materialov 
dragocena in spoštovanja ter varovanja vredna, vendar 
je v naših zbirkah še vedno preveč gradiva, ki čaka 
vsaj na najnujnejšo zaščito in primernejše prostore. 

Mlajše gradivo, predvsem listo nastalo ob koncu 
19. stol. in v tem stoletju, pa zaradi občutljivosti, 
manjše obstojnosti in množičnosti predstavlja za kon- 
servatorje, restavratorje in varuhe zbirk največ izzivov 
in strokovnih težav. 

Jedert Vodopivec 

Mednarodni  simpozij  o  konserviranju  knjig 
in papirja, Cekinov grad, 3. - 5. julij 1996 

Za kolege restavratorje, arhivarje, knjižničarje, 
kustose in druge strokovnjake je bil organiziran tri- 
dnevni Mednarodni simpozij o konserviranju knjig in 
papirja, kije sklenil razstavo. 

Prvi tovrstni mednarodni simpozij v Sloveniji je 
potekal od 3. do 5. julija letos, prav tako v prostorih 
Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani (Cekinov 
grad). Na njem je s prispevki sodelovalo 29 pre- 
davateljev, 12 domačih in 17 tujih strokovnjakov. 

Dopoldne prvega dne je bil poudarek na temah, ki 
povezujejo konservatorsko-restavratorsko stroko z 
mejnimi področji. 

Mojca Grabnar iz. Arhiva Republike Slovenije je 
predstavila Zgodovinski pregled konservalorsko-re- 
stavratorske dejavnosti na področju papirja in per- 
gamenta na Slovenskem; Ivan Rebernik iz Vatikanske 
knjižnice je predavanje naslovil: Bo v spoznavnem 
svetu jutri še navzoč naš včeraj in naš danes'.'; France 
M. Dolinar iz Arhiva Republike Slovenije pa: Pcr- 
gamentne listine, bogastvo ali breme nacionalne kul- 
turne dediščine?; Nataša Golob z. ljubljanske Filo- 
zofske fakultete je predstavila Želje in meje slovenske 
kodikološke terminologije; Peter Gumberl s filozofske 
fakultete v Leidnu je predavanje naslovil: Kodikološki 
opisi - zakaj kratki in zakaj obsežni?; Ivan Bogovčič 
iz Restavratorskega centra Slovenije je končal s Pri- 
spevekom k slovenski restavratorski terminologiji. 
Popoldanski sklop je začel Josip Korošec iz. Re- 
stavratorskega centra s predavanjem o Organizirani 
interdisciplinarnosti restavratorstva; Nada Čučnik- 
Majcen je v prispevku Načrtno ali naključno? pred- 
stavila razvoj slovenske restavratorske službe za papir 
in pergament: Helen Forde iz Public Record Office i/. 
Londona je prispevek naslovila Politika varovanja. 
Ann Seiberl iz Kongresne knjižnice v Washingtonu pa 
Izkušnje pri preventivi nesreč: Koga poklicati?. 

Dopoldan drugega dne je bil posvečen pro- 
blematiki konserviranja in restavriranja vezav in sta- 
rejšega gradiva. 

Carlo Federici z Centralnega instituta za patologijo 
knjige iz Rima je predstavil obsežen projekt: Italijan- 
ski popis srednjeveških knjižnih vezav; Konstantin 
Houlis z Tehnološko izobraževalnega instituta v Ate- 
nah pa Strukturo srednjeveških knjižnih vezav; Chris- 
topher Clarkson iz West Dean kolidža je pripravil pre- 
davanje: Varno razstavljanje in ravnanje s srednje- 
veškimi rokopisi in inkunabulami, Jiri Vnouček iz 
Narodne knjižnice v Pragi pa: Nove smernice na 
področju preventive in konserviranja v Narodni 
knjižnici Češke Republike; Jarmila Minarikova i/. 
Slovaškega narodnega arhiva je predstavila Nekaj 
ugotovitev k restavriranju srednjeveških dokumentov 
na papirju, Jedert Vodopivec iz Arhiva Republike 
Slovenije pa problematiko Restavriranja inkunabul; 
Matija Strlié z. ljubljanske Fakultete za kemijo je podal 
zgodovinski razvoj marmoriranih papirjev. 
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Organizacijska in delovna skupina rcslavralork Arhiva Republike Slovenije ob zaključku simpozija o 
konscrviranju knjig in papirja, Ljubljana 5. julija 1996 

Sprejem udeležencev simpozija pri ministru za kulturo Republike Slovenije dr. Janezu Dularju 
v Arhivu Republike Slovenije 
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Dopoldanski sklop drugega dne na simpoziju je vodila dr. Nataša Golob 

Popoldan drugega dne je bil rezerviran za mlajše 
gradivo, za arhitekturno dediščino, likovna dela na 
papirju ter kemijsko-aplikativne raziskave. 
Peter Fistcr z ljubljanske Fakultete za arhitekturo je 
predstavil Smotrnost arhiviranja in konserviranja 
načrtne dokumentaeijc; Konstanzc Bachmann iz 
Cooper - Hewith National Design muzeja iz New 
Yorka pa probleme, vezane na Rcstavriranje in hram- 
bo transparentnih papirjev; Karmen Čorak-Rinesi, sa- 
mostojna restavratorka iz Rima je predstavila Načela 
konserviranja umetniških del na papirju, Hether 
Norvillc-Day pa Vpliv natrijevega borohidrida na 
pigmente 19. stol. posebej glede na Tumerjevo akva- 
relno paleto; Beatrix Kastaly iz madžarske narodne 
knjižnice je predstavila Rezultate raziskav na pod- 
ročju konserviranja papirja v Nacionalni Szechenijcvi 
knjižnici; Meta Čcrnič-Lctnar z ljubljanskega Inštituta 
za celulozo in papir ter Jedert Vodopivec iz Arhiva 
Republike Slovenije sta predstavili rezultate raziskave: 
Vrednotenje trajnosti in obstojnosti papirja; Jana 
Kolar iz Narodne in univerzitetne knjižnice in 
Gabriela Novak z Inštituta za celulozo in papir iz 
Ljubljane sta predstavili Dcacidifikacijo papirja. 

Simpozij je sklenil tretji dopoldanski sklop, na 
katerem so bile predstavljene teme s področja zaščite, 
varovanja in konserviranja fotografij, mikrofilmov ter 
dostopnost gradiv s pomočjo sredstev sodobne infor- 
macijske tehnologije. 

Mirko Kambič je imel predavanje: Stare foto- 
grafije na papirju - teoretični problemi in praktični 
nasveti; Anne Cartier-Bresson iz Muzeja mesta Pariz. 

pa je predstavila Načrtovanje prednostnih nalog in 
konservatorskih postopkov za fotografije v pariških 
zbirkah; Gabriella Albrecht-Kunzseri iz. madžarskega 
nacionalnega arhiva je predstavila probleme pri Reše- 
vanju mokre in plesnive mikrofilmske zbirke; Nives 
Čorak iz. univerzitetne avdiovizualne knjižnice v To- 
rontu je prispevala predavanje: Vključevanje novih 
vizualnih pripomočkov in dostopnost gradiva ob 
pomoči sredstev sodobne informacijske tehnologije; 
Denis Muzerelle z Inštituta za raziskavo zgodovine 
tekstov iz Pariza pa je z Zaključno besedo sklenil 
simpozij. 

Zal sta predavanji T. Mušnjak in B. Knehtla zaradi 
nepredvidenih dogodkov in višje sile odpadli. 

Predavanja bodo objavljena v zborniku, ki bo izšel 
takoj, ko bodo vsa prevedena v slovenščino oz. v 
angleščino, predvidoma še to jesen. 

Uradna jezika na simpoziju sta bila slovenščina in 
angleščina, za simultano prevajanje je poskrbela iz- 
vrstna prevajalska ekipa (Metka Graunar, Nadja Zi- 
dane in Marta Biber-Slapar). 

V sklopu simpozija so bili organizirani tudi ogledi 
restavratorske delavnice Arhiva Republike Slovenije, 
Narodne in univerzitetne knjižnice in Scmeniške 
knjižnice ter sobotna strokovna ekskurzija v Hra- 
stovlje, v Pokrajinski arhiv Koper in v Pomorski 
muzej Piran. 

Razstava in simpozij skupaj predstaljata celoto s 
katero smo želeli počastiti 40-letnico neprekinjenega 
delovanja osrednje slovenske restavratorske delavnice 
za papir in  pergament,  predvsem  pa opozoriti  na 
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Prof. mag. Mirko Kambič med predavanjem na 
simpoziju o zaščiti in varovanju fotografij v Viteški 

dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani 

Prof. dr. Ivan Rebernik iz. Vatikanske knjižniee med 
predavanjem na simpoziju o konserviranju knjig in 
papirja v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine 

v Ljubljani 

pomen in problematiko varovanja pisne dediščine in 
na delo vseh tistih, ki se postavljajo po robu 
uničevanju gradiva. 

Vsako restavratorsko delo je izrazito interdiscipli- 
narno in tako je tudi na področju restavriranja papirja 
in pergamenta. Vanj so vpletena na videz, različne 
stroke. Zato je bil za marsikoga iz, ne restavratorskih 
vrst, program, ki je vključeval zgodovinarje, umet- 
nostne zgodovinarje, kodikologe, arhiviste, bibliote- 
karje, arhitekte, knjigoveze, restavratorje, kemike, 
grafike, papirničarj in računalničarjc, prvi hip nena- 
vaden. Vendar so vsi ti strokovnjaki pomembni in 
potrebni pri razreševanju problemov, ki se pojavljajo 
v zvezi z varovanjem, konserviranjem in restavri- 
ranjem pisne dediščine. 

Da SO bile obravnavane teme aktualne, je pokazalo 
veliko zanimanje, preko 130 prijav iz dvajsetih držav. 
Zelo razveseljiv je bil tudi odziv slovenske strokovne 
javnosti (ne samo iz vrst restavratorjev papirja in 
pergamenta, saj nas ni več kot 15). Več kot polovica 
vseh udeležencev simpozija je prišla iz različnih 
slovenskih ustanov in krajev. Nekateri so izbrali samo 
določene sklope ali so se izmenjevali s kolegi, drugi 
SO vztrajali vse dni. Razveseljivo je bilo, da je bila 
viteška dvorana Cekinovega gradu vse tri dni, 
dopoldan in popoldan polno zasedena. 

Sedaj, konec avgusta, ko pišem to poročilo, pri- 
hajajo že prvi odmevi. Poleg zahval in pohval tujih in 
domačih udeležencev simpozija za organizacijo in 
strokovnost, prihajajo odmevi tudi iz domačih in tujih 
strokovnih krogov. 

Razstava in katalog sta očitno predstavila restav- 
ratorsko področje širši javnosti, kar se kaže v odmevih 
v časopisih, na radiu in televiziji ter v vabilih za 
predstavitev dejavnosti v medijih in strokovnih re- 
vijah. 

Simpozij je bil prav gotovo odlična priložnost za 
predstavitev naše dejavnosti slovenski in tuji stroki. 
Bil je koristen za izmenjavo izkušenj, poglobitev že 
navezanih stikov in seznanitev z novimi domačimi in 
tujimi strokovnjaki, 

V strokovno in organizacijsko pripravo je bilo vlo- 
ženega približno dve leti dela. Odmevi in rezultati 
bodo prav gotovo še nekaj časa prihajali in prepričana 
sem, da bo posredne in neposredne koristi deležen 
širši strokovni krog in ne samo tisti, ki smo orga- 
nizacijo izpeljali. 

Ob koncu bi se za podporo pri izpeljavi razstave in 
simpozija zahvalila Munistrstvu za kulturo Republike 
Slovenije in Arhivu Republike Slovenije, še posebej 
ministru dr. Janezu Dularju, državnemu sekretarju 
Silvestru Gabr.ščku ter direktorju Arhiva Republike 
Slovenije mag. Vladimiru Žumru. 

Hvala tudi vsem, ki so prispevali gradivo za raz- 
stavo, sodelovali pri pripravi opisov v kalalogu, pri- 
spevali opremo in prostore ter kako drugače podprli 
izvedbo obeh prireditev; sodelavcev je bilo veliko in 
navedeni so v katalogu k razstavi Zapis in podoba. 

Brez strokovne pomoči in sodelovanja Nade Čuč- 
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nik-Majccn, Nataše Golob, Karmen Čorak-Rincsi in 
Mojce Grabnar ter brc/ razumevanja domačih se 
razstave in simpozija ne bi dalo izpeljati. 

Zahvala gre tudi oblikovalcu razstave, kataloga in 
plakata Danetu Petku ter fotografoma Dragici Kokalj 
in Janezu Klemcnčiču, sodelavcem Sektorja za kon- 
servacijo in restavracijo: Marjani Cjuha, Blanki 
Avguštin-Florjanovič, .Stanki Grkman. Darji Pal, Ta- 
tjani Rahovsky-Suligoj, Mateji Kotar. Nataši Višnikar, 
Matjažu Casarju ter sodelavcem Arhiva Republike 
Slovenije: mag. Vladimiru Kološi. Marjanu Zupan- 
čiču, Darji Plevel, Miri Zupančič, vedno pripravljeni 
tehnični ekipi: Tomažu Sublju, Sandiju Blazniku in 
Romanu Marinku ter računovodkinji Arhivskega 
društva Slovenije Mihaeli Knez. 

Za pomoč pri izpeljavi ogledov gre zahvala: dr. 
Marijanu Smoliku za vodstvo v Scmcniški knjižnici, 
Mihaelu Glavanu in Jani Kolar za vodstvo v Narodni 
in univerzitetni knjižnici, direktorici Maruši Zagrad- 
nik, Albertu Puclju in Marijanu Rožacu za sprejem in 
vodenje v Pokrajinskem arhivu Koper in enoti v Pi- 
ranu ter direktorju Flaviju Boninu za ogled Pomor- 
skega muzeja Piran. 

Jeelerl Vodopivec 

Zapis kjižničarja in podoba knjižnic; 
skrb knjižničarjev za ohranjanje gra- 
diva 

Majhen, pritličen in povrhu še vlažen prostor, po 
možnosti prehoden (hodnik), lahko pa tudi čisto 
pozabljena "luknja" brez oken, daleč od radoved- 
nežev. V takem prostoru se gnetejo knjige, skrbno 
zložene na policah. Ko polic zmanjka pa pridejo prav 
vse horizontalne površine, nenazadnje tudi tla (kjer je 
kvadratura večja), kartonske škatle itn. Podobo zao- 
kroža najsodobnejši računalniški terminal, na katerem 
bodo "poznavalci" zlahka prepoznali podobo progra- 
ma COBIS.S/Katalogizacija. največjega dosežka knjiž- 
nično-informativnega sistema. 

Orvvelovsko vinjeto ste najbrž prepoznali, ni iz- 
mišljena, je le fotografija na strani 24 iz razstavnega 
kataloga Zapis in podoba, ki je bil izdan ob isto- 
imenski razstavi Arhiva Republike Slovenije ob 40- 
letnici osrednje slovenske konscrvalorsko-reslavralor- 
ske delavnice. 

Seveda se ob taki "podobi" določenih bibliotečnih 
fondov lahko (znova) z upravičenostjo vprašamo, ali 
bibliotekarji res postorimo vse, kar je v naših močeh, 
da bi gradivo, ki ga hranimo, tudi dejansko ohranili za 
naslednje rodove. Sodeč po fotografiji, ki smo jo iz- 
brali kot izhodišče za pričujoči članek, je odgovor ne- 
gativen. Žal se povprečni slovenski bibliotekar ukvar- 

ja z vsemi možnimi zadevami, najmanj pa s knjigami 
in bralci. Trditev je mogoče nekoliko prehuda, a 
vendar. V Sloveniji imamo danes imeniten knjižnično- 
informacijski sistem, v katerem aktivno sodeluje ve- 
čina slovenskih knjižnic, pretok informacij je enkra- 
ten, računalniška podpora in povezava on-line delujeta 
brezhibno, bibliografska obdelava gradiva je ažurna in 
kvalitetna, skratka uspelo nam je zastaviti informa- 
tivni sistem, s katerim se brez sramu lahko postavimo 
ob bok najrazvitejšim zahodnim državam. Knjižnice 
vse bolj postajajo sodobna multimedijska informa- 
cijska središča, ki uporabnikom poleg klasičnih biblio- 
tekarskih storitev ponujajo še marsikaj drugega, od 
bibliotečne izposoje do storitev na Internetu. Naši 
bibliotekarji so danes visoko kvalificiran kader, saj je- 
za vzajemno katalogizacijo potrebno poleg strokov- 
nega izpita bibliotekarske stroke opraviti še celo vrsto 
drugih tečajev. Tako izobraževanje je zelo dolgo, dra- 
go in predvsem permanentno, pravzaprav neskončno, 
ker je narava sistema taka, da narekuje vedno nove 
izboljšave in dopolnitve, te pa terjajo dodatno izobra- 
ževanje ... 

Da ne bo pomote, to ni filipika zoper izobra- 
ževanje, zoper informacijske izboljšave ali zoper slo- 
venski knjižnično-informacijski sistem. Le ugotovitev, 
da se mnogokrat knjižničarji vedemo kot zbirokra- 
tizirani zdravniki, ki prebijejo ure in ure ob pisanju 
receptov in napotnic, za bolnika pa se ne zmenijo. 
Iinako bi lahko rekli za bibliotekarja, pridno sedi in 
katalogizira, klasificira itn., bolnik pa umira. Bolniki 
pa so seveda knjige. 

Za tako stanje obstajajo tudi objektivne olajševalne 
okoliščine: prostorska stiska knjižnic, predvsem po- 
manjkanje ustreznih skladiščnih prostorov. Posledice 
smo spoznali že uvodoma, "začasne" neustrezne 
rešitve, ki se dolgoročno izkažejo kot neustrezne, za 
knjige pa lahko celo pogubne. Takega stanja se žal 
zavedamo šele, ko je prepozno, ali pa ob izjemnih 
priložnostih; izjemnih kol je izjemen simpozij, orga- 
niziran ob 40. letnici restavratorstva v Sloveniji. Zelo 
redki so seminarji, ki lahko ponudijo tako veliko 
število kvalitetnih predavateljev in zanimivo razno- 
vrstnost predavanj pod skupnim imenovalcem. Pri- 
jetno presenečenje je bila tudi ubikacija prireditve, saj 
je Cekinov grad ponudil prijetno zatočišče pred mest- 
nim vrvežem in hkrati pravljično podobo, ki seje lepo 
podajala temi simpozija. Lahko z gotovostjo trdim, da 
smo vsi udeleženci preživeli tri izjemne dni. 

In kakšne vtise smo s tega srečanja odnesli knjiž- 
ničarji? 

To je bila priložnost za trezen premislek o stanju 
na tem področju. 

Že terminološka definicija konservatorsko-restav- 
racijske dejavnosti (prim. Čučnik-Majcen, Zapis v čas, 
Ljubljana 1996, str. 28-29) pomeni, da imamo pri 
ohranjanju gradiva veliko vlogo tudi bibliotekarji, če- 
prav se tega mogoče vedno ne zavedamo, ali pa: 
zavedamo se, pa nimamo časa, da bi se še s tem 
ukvarjali.  Konkretna, temeljna spoznanja glede rav- 



ARHIVI XIX 1996 O delu arhivov in zborovanjih 173 

nanja s strokovnim gradivom dobi bibliotekar pri 
opravljanju strokovnih izpitov bibliotekarske stroke, 
od katerih je cden(!) namenjen tudi zaščiti knjiž- 
ničnega gradiva, ostala spoznanja pa naj bi si pridobil 
z izkušnjami, branjem strokovne literature, seminarji 
itn. Vendar pa se v praksi realizira le tečaj s stro- 
kovnih izpitov in morda še kakšen seminar, prilož- 
nostno predavanje, vendar so le-teh deležni le redki 
izbranci, saj gre navsezadnje za seminarje "druge" 
stroke. 

In kaj smo se torej knjižničarji naučili, kaj vemo in 
kako skrbimo za konservatorsko dejavnost? 

Na pripravljalnem tečaju za strokovne izpite smo 
izvedeli, "da je bolje, če se ničesar ne dotikamo in vso 
zadevo prepustimo strokovnjakom". Delo strokovnja- 
kov restavratorjev je izjemno strokovno, počasno in 
nenazadnje tudi drago, saj stroške za restavriranje 
posameznih knjig v glavnem nosijo knjižnice, ki že 
tako komaj shajajo z rednim poslovanjem, kje pa, da 
bi si nakopale še dodatne stroške z restavriranjem 
knjig ali dragimi zavarovalnimi sistemi. Rešitev pro- 
blema bi morali poiskati na drugi, višji ravni, saj gre 
nenazadnje za isto zadevo: ohranjanje in valoriziranje 
naše kulturne dediščine. V tem primeru bi morali 
nastopati skupaj obe stroki, tako konservatorska kot 
bibliotekarska, financer je isti in prav zato je nesmi- 
selno in drago prelivati sredstva iz. enega (beraškega?) 
mošnjička v drugega, saj gre navsezadnje za isti 
denar. 

Nadalje knjižničarji vemo tudi, da ne smemo upo- 
rabljati lepilnega traku, kaj pa, koje tako praktičen, pa 
še samo "ta nove" knjige bomo malo pokrpali, tiste 
stare in dragocene pa bomo prepustili ... Na ravnanje s 
knjigami smo knjižničarji že zaradi naše skromne 
strukture še kako pozorni, s knjigami ravnajo slabo le 
bralci in morda drugo, seveda neknjižnično osebje iz 
knjižnice, kot nam je na diapozitivu pokazal angleško 
govoreči predavatelj (kar pa še ne pomeni, da je bil 
Anglež, saj so se angleške govorice, iz meni nezna- 
nega vzroka, posluževali celo domači, slovenski pre- 
davatelji), kjer na dragocenem rokopisu ni kraljevala 
iluminirana inicialka. temveč teman odtis podplata 
čevlja, najverjetneje delovnega škornja ali boolerja, 
kar potrjuje našo domnevo, da tovrstne vandalizme 
počenjajo le bralci in nestrokovni delavci, nikakor pa 
ne knjižničarji. Tudi sintetičnega lepila ne uporab- 
ljamo več. Pri fotokopiranju pa smo še kako pozorni, 
še posebej odkar je bil sprejet nov zakon o avtorskih 
in sorodnih pravicah. Čiščenje knjig paje tako ali tako 
prepuščeno strokovnemu osebju: čistilkam. Če pa delo 
ne bo temeljilo opravljeno, obstaja vedno možnost, da 
zadevo popravi požar, pa ne zaradi škode, ki bi jo 
povzročil ogenj, pač pa zaradi škode, ki bi jo 
povzročil umetni dež protipožarnega sistema, ki bi se 
sprožil že ob izbruhu manjšega dima. mogoče zaradi 
nepravilno ugašenega cigaretnega ogorka v košu za 
smeli. 

Ivan Markovič 

II. mednarodna znanstvena konferenca 
"Arhivi srednje in vzhodne Evrope v 
obdobju zakonskih in sistemskih spre- 
memb", Pulawy (Poljska), 28. junij - 
1. julij  1996. 

Konferenca, ki sta jo organizirala Generalna di- 
rekcija državnih arhivov Republike Poljske in Društvo 
poljskih arhivistov v sodelovanju s Komitejem za 
znanstveno raziskovanje Republike Poljske, so se 
udeležili predstavniki (med njimi je bilo precej direk- 
torjev arhivskih direkcij ali osrednjih državnih arhivov 
oz. njihovih namestnikov) Poljske, Litve, Rusije, 
Ukrajine, Latvije, Slovenije, Madžarske, Češke, Ro- 
munije, Slovaške, Hrvaške, Bolgarije, Belorusije in 
Nemčije (zaradi nekdanje NDR), predvidena pa je bila 
tudi udeležba predstavnikov Estonije, Albanije, Mol- 
davije in Kazahstana. Poleg predstavnikov nekdanjih 
komunističnih držav sta se konference udeležila tudi 
Björn Lindh, namestnik generalnega direktorja šved- 
skega državnega arhiva Erika Norberga slednji bi mo- 
ral kol delegat Mednarodnega arhivskega sveta vodili 
konferenco, in Trudy Huskamp Peterson, vršilka 
dolžnosti direktorja "Arhiva odprte družbe" (Open So- 
ciety Archives). Delovni jezik je bil ruski, poskrbljeno 
je bilo ludi za najnujnejše prevode v angleščino. 

Po pozdravnih besedah glavnega organizatorja, ge- 
neralnega direktorja državnih arhivov Poljske Jerzyja 
Skowroneka je namestnik direktorja Državne arhivske 
službe Rusije Vladimir P. Kozlov podal rezultate ana- 
lize ankete o arhivih v postlolalitarnem prehodnem 
obdobju, ki so jo skupaj pripravili ruski, poljski in 
litovski arhivisti. Ankeina vprašanja so bila poslana v 
15  držav (med  njimi  iz. neznanih  razlogov ni bilo 
Slovenije), odgovore pa je vrnilo 12 držav. Žal mi 
vsebina vprašanj, razdeljenih v 11 skupin, ni znana. Iz 
podanih  rezultatov   analize je   moč   sklepati,   da je 
anketa zlasti želela ugotovili razmerja med  tistimi 
državnimi arhivi, ki so povezani v osrednjo državno 
arhivsko mrežo, 1er posebnimi državnimi arhivi, ki 
imajo pravico do trajnega ali dolgolrajnega (preko 20 
lei) hranjenja arhivskega gradiva. Stanje je od države 
do države različno: svoje posebne arhive imajo lahko 
parlamenti, ministrstva (predvsem zunanje, notranje in 
obrambno), univerze, knjižnice, muzeji, posebne služ- 
be - npr. meteoroloSka, geološka - in drugi. Slatus teh 
arhivov je določen z zakoni ali drugimi normativnimi 
akti. Pristojnosl nad njimi imajo arhivske direkcije oz. 
uprave ali pa osrednji državni arhivi. Poseben slatus 
naj bi po rezultatih ankete - formalno ali neformalno - 
v večini držav še vedno imeli arhivi nekdanjih komu- 
nističnih partij, sindikatov in mladinskih organizacij. 
Kar se tiče statusa arhivov nedržavnih javnih institucij 
kaže anketa, da imajo nekateri visoko slopnjo avto- 
nomije, drugi so spet še vedno pod nadzorom drža- 
vnih arhivskih služb. Najvišjo stopnjo samostojnosti 
imajo povsod  arhivi  političnih  strank  in  cerkveni 
arhivi. 
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Reformiranje arhivskih služb poteka v vseh drža- 
vah (z različno hitrostjo) na treh področjih: na pod- 
ročju arhivske zakonodaje, organizacijskih sprememb 
ter sprememb vloge in pomena arhivske službe v 
okviru širših družbenih sprememb. 

Podani referati so bili tematsko razdeljeni na dva 
dela: v prvem delu (1. in 2. dan) smo poslušali in- 
formacije o spremembah v arhivski zakonodaji v 
posameznih državah, ki je tudi osnova za organi- 
zacijske spremembe, v drugem (3. dan konfernce) pa 
o novem položaju in vlogi arhivske službe. Glede prve 
teme na osnovi teh informacij lahko zapišem, da se je 
kljub temu, da je veliko držav že sprejelo nove, "de- 
mokratične" arhivske zakone, ali pa SO ti v postopku 
sprejemanja, na področju organizacije arhivske službe 
v praksi spremenilo le malo. Zlasti v večini držav, 
nastalih na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze, so še 
vedno izven centralne državne arhivske mreže naj- 
pomembnejši državni arhivi (npr. ministrstva, posebni 
državni organi in službe). Več sprememb je na pod- 
ročju dostopnosti arhivov, saj naj bi bili po besedah 
nekaterih referentov ti arhivi danes bolj odprti, kot so 
v nekaterih zahodnoevropskih državah. 

Iz referatov, podanih v okviru druge teme. Položaj 
in vloga (državne) arhivske službe v novih razmerah, 
je bilo razvidno, da zlasti v državah nekdanje Sov- 
jetske zveze še ne pojmujejo bistva lastninske pravice 
tako, kot ga pojmujejo v državah zahodne demo- 
kracije. Precej referentov se je zavzemalo za obvezno 
oddajo arhivov nedržavne javne in celo zasebne 
provenience v državne arhive, ali pa vsaj za čim večja 
pooblastila državnih arhivov pri njihovem nadzoru 
(podobna so celo stališča Čehov). Če upoštevamo 
dejstvo, da ustvarjalci teh arhivov nimajo niti pogojev 
niti posluha za varstvo arhivskega gradiva, lahko ta 
njihova prizadevanja s stališča profesionalnega odnosa 
razumemo. 

Eno od perečih vprašanj, ki mu je bila v diskusijah 
posvečena velika pozornost, je bilo vprašanje sukce- 
sije, zlasti vračanja arhivov i/, nekdanjih sovjetskih 
centralnih državnih arhivov državam sukcesorkam, 
Nemčiji, najbolj ostro pa so svoje zahteve postavljali 
Poljaki. V Rusiji je bila prevelika popustljivost di- 
rektorja Državne arhivske službe Pihoja, zlasti pri 
vračanju arhivov Nemčiji, vzrok za njegovo odstra- 
nitev. Novi predpisi, ki jih pripravljajo v Rusiji, ne 
predvidevajo nikakršnega nadaljnjega vračanja arhi- 
vov državam agresorkam (Nemčija), morebitna vra- 
čanja drugim državam pa bo moral odobriti parlament. 
Nekatere države (mdr. Ukrajina) so v svojih zakonih 
zapisale, da noben dokument ne more iz države. Ven- 
dar naj bi bile po besedah ukrajinskih predstavnikov 
izjeme mogoče (npr. v primeru zamenjave arhivov 
med Ukrajino in Poljsko). 

Trenutno stanje in perspektive arhivske službe in 
arhivov v Sloveniji sta na konferenci predstavila di- 
rektor Arhiva RS Vladimir Zumcr (zakonske in orga- 
nizacijske spremembe po letu 1990, vprašanja suk- 
cesije) in vodja sektorja za varstvo arhivskega gradiva 

V ARS Vladimir Kološa (arhivi in arhivsko gradivo v 
javni in zasebni lasti). 

V resoluciji, sprejeti ob koncu konference, je za- 
pisano, da so bile ugotovljene podobnosti in razlike 
med posameznimi državami tako v arhivski zakono- 
daji kakor tudi v načelih in mehanizmih upravljanja 
arhivov. Arhivska zakonodaja se vse bolj približuje 
splošno priznanim evropskim pravnim normam ure- 
ditve arhivske službe, zlasti glede skrbi države za 
ohranitev arhivov, glede demokratizacije načel do- 
stopnosti arhivskega gradiva in povečevanjem samo- 
stojnosti arhivov nedržavnih organizacij. Vendar pa 
resolucija poudarja pomembnost nadzora državnih ar- 
hivskih služb nad arhivi nedržavnih organizacij. Za- 
vzema se za nadaljevanje podobnih srečanj, na katerih 
bi obravnavali vprašanja zagotavljanja pogojev za 
ohranitev arhivskega gradiva, ustanavljanja arhivov 
lokalnih samoupravnih skupnosti ("municipalnih" ar- 
hivov), sodelovanja državnih arhivskih služb z nedr- 
žavnimi arhivi, izobraževanja arhivistov, dela z arhivi, 
zapisanimi na novih nosilcih zapisov, medsebojnih 
odnosov med zgodovinarji in arhivisti in druga. Ta 
srečanja naj bi v prihodnje potekala pod okriljem ev- 
ropske sekcije Mednarodnega arhivskega sveta, ki naj 
bi v svoj program uvrstil izdajo publikacije o strukturi 
in vsebini arhivskih fondov, zanimivih za države 
vzhodne in srednje Evrope. Poudarjena je bila potreba 
po vidnejši vlogi predstavnikov te regije v evropskih 
organih MAS, po boljši obveščenosti o njegovem delu 
in po pomoči pri strokovnem, pa tudi jezikovnem 
(angleščina) izobraževanju arhivistov. 

Resolucija se končuje s konkretnim predlogom 
tem za naslednji dve konferenci: 

1. Dostopnost arhivov tako imenovanih "represiv- 
nih organov" in zunanjih ministrstev v državah sred- 
nje, vzhodne in jugovzhodne fivropc; 

2. Sistemi izobraževanja arhivskih delavcev v dr- 
žavah srednje, vzhodne in jugovzhodne Hvrope in 
prespektive mednarodnega sodelovanja na tem pod- 
ročju. 

V prijateljskih pogovorih z arhivskimi kolegi iz 
Ukrajine je bila dana pobuda po tesnejšem sodelo- 
vanju oz. o možnosti podpisa pogodbe o sodelovanju, 
bodisi na arhivski ravni, bodisi na ravni pristojnih 
ministrstev. S podpisom takšne pogodbe bi med 
drugim olajšali morebitno evidentiranje arhivskega 
gradiva za zgodovino Slovencev v Državnem zgodo- 
vinskem arhivu v Lvovu (npr. v fondu lvovske uni- 
verze). Po besedah direktorja tega arhiva vsaj zadnjih 
37 let ni noben Slovenec raziskoval v tem arhivu, 
vemo pa, da so kulturne vezi pred letom 1918 
obstajale. 

Vladimir Kološa 



ARHIVI XIX 1996 O dolu arhivov in zborovanjih 175 

Seminar   o   upravljanju   s   sodobnimi 
arhivi,  Budimpešta 2. - 12. julij 1996 

Pod sponzorstvom Arhiva odprte družbe (Open 
Society Archives) in sodelovanjem Srednjeevropske 
univerze. Evropskega svela in Mednarodnega 
arhivskega sveta (MAS) je potekal od 2. do 12. julija 
v Budimpešti seminar o upravljanju s sodobnimi 
arhivi. Vodila ga je Trudy Huskamp Peterson, direk- 
torica Arhiva odprte družbe v Budimpešti (bivša 
direktorica državnega arhiva v Washington"). Težišče 
seminarja je bilo na kritičnih točkah dela v arhivih, 
posebno z elektronskimi arhivi. Predavatelji so bili 
priznani arhivski strokovnjaki. 

Na seminarju nas je bilo 24 udeležencev, veči- 
noma iz držav srednje in vzhodne Evrope, ter držav s 
prostora nekdanje Sovjetske zveze. Predstavitvi ude- 
ležencev je sledilo predavanje gospe Peterson o an- 
gleški arhivski terminologiji. Jasno razumevanje posa- 
meznih strokovnih izrazov v angleščini nam je bilo v 
veliko pomoč pri razpravah v nadaljevanju seminarja. 
Gospa Peterson je spregovorila tudi o arhivskih 
principih in njihovi uporabi, predvsem na gradivu 
zadnjega stoletja. 

V prvem dnevu so nam razkazali prostore Sred- 
njeevropske univerze, posebno še računalniški labo- 
ratorij. Srednjeevropska univerza je bila ustanovljena 
leta 1991 kot mednarodna institucija, namenjena po- 
diplomskemu študiju in raziskavam. Njen ustanovitelj 
je ameriško-madžarski filantrop George Soros. Uni- 
verza ima začasno ustanovno listino države New York 
in status izobraževalne institucije v tujini. Šolanje in 
štipendije na Univerzi so namenjene predvsem štu- 
dentom vzhodne in srednje Evrope ter študentom s 
prostora nekdanje Sovjetske zveze. 

Glavne teme tečaja so bile: mednarodni standardi 
za arhivsko popisovanje in njihova uporaba, delo z 
elektronskimi arhivi, varovanje arhivskega gradiva in 
strategije delovanja v primeru nesreč, dostopnost in 
uporaba arhivskega gradiva 1er arhivska etika. Pou- 
darek je bil na mednarodnih standardih za arhivsko 
popisovanje in na delu z elektronskimi arhivi. 

Predavanje o mednarodnih standardih za arhivsko 
popisovanje (ISAD(G): General International Stan- 
dard Archival Description) sta vodili Sharon Gibbs 
Thibodeau, članica komisije, ki se ukvarja s standardi 
za popisovanje pri MAS, sicer pa zaposlena v dr- 
žavnem arhivu v Združenih državah, in Ana Fran- 
c)ucira, prav tako članica omenjene komisije pri MAS, 
iz arhiva Evropske Unije v Firencah. 

Seznanili sta nas z glavnimi koncepti standardov 
za   popisovanje,   njihovo   strukturo   in   elementi. 
Uporabo  standardov  sta demonstrirali  na  različnih 

1 Osnulck splošnih mednarodnih standardov /a arhivsko popiso- 
vanje je bil objavljen v Arhivih XV. 1992. šl. 1-2. sir. 162-173. 
O standardih glej: Vladimir Žumcr. Osnulck splošnih med- 
narodnih slandardov /a arhivsko popisovanje, Arhivi XV, 
1992. šl. 1-2. sir. 162-173; in Jože Žonlar. ISAD(G), Arhivi 
XVII. 1994. šl. 1-2, sir. 156-157. 

vrstah gradiva. Poudarili sla pomen konteksta, 
strukture in vsebine pri popisovanju. Predstavili sta 
večstopenjsko popisovanje, katerega glavna značilnost 
je, da poteka od splošnega k specifičnemu. Demon- 
strirali sta tudi uporabo računalniškega programa, ki 
upošteva mednarodne standarde. Prihodnost medna- 
rodnih slandardov pa vidita v razvoju specifičnih 
standardov za popisovanje posebnih vrst arhivskega 
gradiva (načrti, gradivo na elektronskih nosilcih, filmi 
ipd). 

Poleg mednarodnih standardov za popisovanje sta 
predstavili še mednarodne standarde za slandardizirana 
gesla za iskanje, kombiniranje z drugimi informativ- 
nimi elementi za korporacije, osebe in družine (ISSAR 
(CPF): International Standard Archivai Autority Re- 
cord for Corporate Bodies, Persons and Families). 
Standardi so strukturirani v tri informativna področja: 
področje kontrole standardiziranih pojmov, področij 
informacij (opis korporacij, oseb ali družin) in področ- 
je opomb. Namen standardov je predvsem pomoč pri 
dostopnosti, iskanju in izmenjavi informacij. 

Predavanje in razpravo o arhivskem upravljanju 
elektronskih arhivov sta vodila Kenneth Thibodeau, 
direktor centra za elektronske arhive v državnem ar- 
hivu v VVashingtonu in sekretar komiteja za elek- 
tronske arhive pri MAS, in Niklaus Butikofer, šef 
sekcije za prevzemanje elektronskih arhivov v švicar- 
skem federalnem arhivu in član komiteja za elek- 
tronske arhive pri MAS. 

Glavne teme njunega predavanja so bile: aplikacija 
arhivskih načel na elektronske arhive, arhivski po- 
stopki z elektronskimi arhivi in varovanje elektronskih 
arhivov. Spoznali smo se z različnimi vrstami nosilcev 
informacij, oblikami dokumentov in definicijo elek- 
tronskega dokumenta (electronic record). Obrav- 
navane so bile tudi perspektive razvoja elektronskih 
dokumentov, tako fizične in logične perspektive kot 
tudi perspektive z vidika uporabnikov. Pri upravljanju 
elektronskih arhivov sc je namreč potrebno zavedati, 
da se informacijska tehnologija neprestano razvija in 
spreminja. Predstavljeni so nam bili življenjski cikli 
elektronskih dokumentov. Seznanili smo se s soft- 
werom GEVVFR (Gescháftsvcrwaltung), ki gaje razvil 
švicarski federativni arhiv za arhivske potrebe v 
elektronskem okolju. Obravnavali smo tudi vprašanja 
valorizacije, prevzemanja, varovanja in dostopnosti 
elektronskih dokumentov. 

O dostopnosti in uporabi arhivskega gradiva sta 
spregovorila Joan van Albada, mestni arhivist iz 
Dordrcchta na Nizozemskem in urednik Janusa, ter 
gospa Peterson. Gospod Albada sc je najprej vprašal, 
o čem pravzaprav govorimo in kaj je dostopnost ar- 
hivskega gradiva ter navedel različne definicije do- 
stopnosti in različne naloge služb za uporabo arhiv- 
skega gradiva (informacijske službe) v različnih dr- 
žavah. Odprtost in dostopnost je tudi smisel varovanja 
in hranjenja arhivskega gradiva. Dostopnost arhiv- 
skega gradiva je povezal tako z mentalitetu kot s 
socialnimi, ekonomskimi,  političnimi  in  kulturnimi 
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okoliščinami. Uporaba arhivskega gradiva je odvisna 
ludi od komunikacije, primernega okolja za raziskave 
in uslužbencev. O pravnih in drugih vidikih (npr. 
varovanje zasebnosti) dostopnosti arhivskega gradiva 
je spregovorila gospa Peterson. Številni konkretni 
primeri so sprožili živahno razpravo. 

O materialnem varstvu arhivskega gradiva in pre- 
ventivnih ukrepih pred katastrofami je predavala Mar- 
garet Crockett iz arhiva odprte družbe. Najprej smo 
obdelali strokovno terminologijo, nato smernice pri 
varovanju gradiva, vzroke nesreč in varnostne ukrepe. 
Posebno smo se seznanili še z analizo tveganja, se- 
lekcijo, programom bistvenih dokumentov, načrtova- 
njem zaščite pred nesrečami in specifičnimi tipi 
nesreč. 

Nov arhivski kodeks je predstavil Charles Kcc- 
skemety, generalni sekretar MAS. Ni se izognil tudi 
drugim aktualnim arhivskim dogajanjem, prizadeva- 
njem za enotnost arhivske stroke ter opozoril na sko- 
kovito rast pomena arhivov v zadnjih desetletjih. 

Seminar je bil vsebinsko bogat, po vsakem pre- 
davanju je bil čas, namenjen diskusiji, izmenjavi 
mnenj in izkušenj. Vsebina predavanj pa je temeljila 
predvsem na ameriški arhivski praksi. 

Seminar je bil organiziran zelo dobro. Poleg glav- 
nega programa so bili še tečaji za internet, iz stro- 
kovne angleščine, dostopna nam je bila bogata ra- 
čunalniško urejena knjižnica. V okviru Srednje- 
evropske univerze pa je bilo poskrbljeno tudi za dru- 
žabnosti, kot npr. izlet z ladjo po Donavi. 

Matevž Košir 

Podoba soseda v panonskem pro- 
storu - predstave in dejstva, oblike in 
pojavi,  Köszeg 2. 5. julij  1996 

Med 2. in 5. julijem 1996 je v Koszegu na Mad- 
žarskem potekal že 26. Mednarodni kulturnozgo- 
dovinski simpozij Modinci. 

Tema letošnjega simpozija je bila Podoba soseda v 
Panonskem prostoru. 

Simpozija so se udeležili predstavniki iz štirih 
držav panonskega prostora, t.j. iz Madžarske, Avstrije, 
Slovenije in Hrvaške. 

Tema simpozija je bila že po naslovu zelo zani- 
miva in hkrati tudi provokativna. 

Uvodni referat z naslovom Narodna karaktologija 
in/ali naratologija je pripravil psiholog dr. Perene 
Pataki iz Budimpešte. Predstavil je raziskave družbene 
psihologije, predvsem stereotipno sliko o drugih in 
samih sebi, v nadaljevanju pa je predstavil narodno 

identiteto kot najpomembnejšo psihološko pojavno 
obliko posameznika pri njegovi navezanosti na neko 
narodnostno skupnost. 

Drugi dan so bili v dopoldanskem času na sporedu 
trije referati. Zvjezdana Sikirič iz Zagreba je pripravila 
prispevek z naslovom Odnos do "drugačnih" v za- 
grebški družbi v 18. stoletju. V prispevku se ukvarja z 
pripadniki sosednih narodov, ki so v tem času delali in 
živeli v Zagrebu. Tako so bili Kranjci predstavljeni 
kot mali obrtniki s področja gradbeništva. Nemci pa 
zelo delavni in natančni veliki obrtniki, predvsem 
modni krojači. 

Dr. Nikolaus Bencsics iz Hisenstadta je pripravil 
referat z naslovom Sosedje v očeh Gradiščanskih 
Hrvatov - mikrokozmos sam zase, v katerem govori 
predvsem o Gradiščanskih Hrvatih in ne toliko o 
njihovih sosedih. 

Dr. Igor Grdina je pripravil zelo zanimiv prispevek 
z naslovom Madžari in Hrvati v ogledalu slovenske 
književnosti in predstavlja verjetno tudi najboljši 
prispevek na letošnjem simpoziju. 

V popoldanskem delu so se s svojimi referati 
predstavili dr. Andras Gcrgcly iz Budimpešte, dr. 
Horst Haselsteiner z Dunaja in dr. I;ranc Rozman iz 
Maribora. Članek dr. Gcrgclyja se ukvarja z zgodo- 
vinsko in politično problematiko podobe Madžarov v 
očeh drugih, prispevka dr. Haselstcincrja in dr. 
Rozmana pa se ukvarjata prvi s predstavo Madžarov v 
očeh Avstrijcev in drugi z Nemci v luči Slovencev. 

V četrtek, 4. julija sta bila predstavljena dva pri- 
spevka. Prvega je pripravil Dr. Marijan Matička i/, 
Zagreba, ki je na podlagi osrednjega hrvaškega 
časopisa Vjesnik za obdobje 1945-1950 podal podobo 
Avstrijcev in Madžarov, ki se je zrcalila iz zapisov 
lega časopisa. 

Drugi prispevek je delo dr. Petra Haslingerja /, 
Dunaja z naslovom Vloga "tujca" pri določitvi iden- 
titete - Lep primer, kako so na Gradiščanskem sprejeli 
Madžare med dvema vojnama (1921-1938). 

Popoldan je bil izlet v Szonibathely ter ogled 
muzeja in katedrale. 

V petek, 5. julija sta letošnji simpozij s svojima 
člankoma zaokrožila dr. Rüdiger Malli iz Gradca s 
prispevkom o podobi Hrvatov in Slovencev v očeh 
Avstrijcev in dr. Miklos Stier iz Budimpešte s pri- 
spevkom Razločevalne in integracijske funkcije naše 
podobe o drugih. 

Simpozij so s sklepnimi govori zaključili vodje 
delegacij Slovenije, Hrvaške, Štajerske, Gradiščanske 
in Madžarske s pozivom k toleranci. 

Naslednji kulturnozgodovinski simpozij Modinci 
bo naslednje leto na Hrvaškem na temo migracij. 

Branko Radulovli 
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Ocene in poročila o publikacijah in 
razstavah 

Ostale publikacije 

Metka Bukošek, Ivanka Zajc-Cizelj, 
Šolski sveti 1864-1941, Publikacije Zgo- 
dovinskega arhiva v Celju, (Inventarji 7), 
Celje 1996,  104 strani 

Drobna publikacija regionalnega arhiva v knežjem 
mestu je primer, da zavzete lokalne tematske obrav- 
nave prinašajo vseslovenske rezultate. S primorske 
strani se lahko na primer spomnimo na take (raz- 
stavne) arhivske raziskave preimenovanj krajev, šol- 
skih praznovanj ali zadružnih domov, sedaj pa je pred 
nami inventar šolskih svetov. Tega je - sedaj to vemo 
- napovedovala v predzadnjih Arhivih (XVII / 1994, 
str. 69-73) razprava mag. Ivanke Zajc-Cizelj. V inven- 
tarju je razprava objavljena kot predstavitev razvoja 
institucije, ki sodi k upravi, vsebinsko pa je omejena 
na šolstvo in tako precej ožja od sicer precej bolj 
pestrih širših upravnih institucij. Razvoj institucije 
zaključujejo kratki historia/i štirih ustvarjalcev (Mest- 
ni šolski svet Celje s pred njim delujočim šolskim 
konkurenčnim odborom in Okrajni šolski sveti Bre- 
žice, Kozje in Sevnica), ki so se po letu 1927 ime- 
novali šolski odbori. 

Temu slede sežeti historiati fondov, ki jim sledimo 
od poplave leta 1954 naprej, in v njih izvemo, da so 
poleg gradiva Mestnega šolskega sveta Celje in Okraj- 
nega šolskega sveta Brežice od preostalih dveh fon- 
dov ohranjeni le fragmenti. Tako je naslov inventarja 
vseeno malo preširok, saj predstavlja gradivo naštetih 
štirih (ohranjenih) okrajnih šolskih svetov, ne pa tudi 
krajnih (ali moderneje) krajevnih šolskih svetov. Ti pa 
so obravnavani v omenjenem uvodnem široko zastav- 
ljenem zapisu o šolskih svetih in šolskih odborih, ki 
smo ga lahko le veseli. 

Osrednji del inventarja je tristolpčni popis gradiva 
(leto - signatura - naziv arhivske enote), ki predstavlja 
kronološko popisano gradivo in takó tudi urejeno po 
arhivskih škatlah. Dvoštevilčna signatura predstavlja 
tako številko arhivske škatle in številko arhivske eno- 
te. Naziv arhivske enote pa nam preko oznake vrste 
gradiva kdaj sporoča tudi kaj o vsebini. Raziskovalec 
si želi predvsem vsebinsko bogato označbo arhivske 
enote, zato so kdaj oznake preveč skope (prejeti do- 
pisi, varia, korespondenca), kdaj že iz vrste gradiva 
lahko sklepa o vsebini, kdaj pa ga razveseli priza- 

devno posebej pripisana vsebina (npr. število šolo- 
obiskujočih deklic 1868/69 ali višina davka). Po svoje 
preseneča zvestoba kronološkemu principu, saj je bila 
"najvažnejša kategorija arhivskega gradiva (zapisniki 
sej)" Mestnega šolskega sveta Celje leta 1987 restav- 
rirana v Arhivu Slovenije. Tako bi lahko ostali kar 
skupaj, popis bi bil krajši, lahko pa bi take dve ali tri 
škatle gradiva spodbudila tudi kakšen bolj zahteven 
pristop k vsebinskemu popisovanju tovrstnega gra- 
diva. 

Fini škatli Šolskega konkurenčnega odbora (Celje) 
1864-69 sledi 23 škatel gradiva Mestnega šolskega 
sveta Celje 1869-1918 in temu še škatla gradiva istega 
fonda med letoma 1919 in 1941, ki pa je vključena 
med gradivo tedanje mestne občine. Raziskovalca to 
prav nič ne moti in le vesel je, da dobi v inventarju 
celovito vsebinsko informacijo o tovrstnem arhivskem 
gradivu o šolstvu. Okrajni šolski svet Brežice obsega 
tudi 23 škatel (1869-1941), Okrajni šolski svet Kozje 
šest škatel (1869-1914, 1920) in Okrajni šolski svet 
Sevnica tudi šest škatel iz časa do leta 1925. 

Vsebina gradiva je rezultat pristojnosti ustvarjalca 
gradiva, zato je tu veliko podatkov o učiteljskih me- 
stih, financiranju šol, učnih olajšavah za učenec, o 
knjižnicah, vrtcih, statutih šol, verouku in sporih med 
učilcljstvom. Najdemo pa tudi učiteljske prisege, alko- 
holizem, kršitev telesne nedotakljivosti, dopise krajnih 
(krajevnih) šolskih svetov in kup statistike. Nekaj tega 
predstavlja tudi enajst objavljenih dokumentov v li- 
kovnih prilogah. Med bolj šolskimi je tudi ena ar- 
hivarska: prošnja za izplačilo zaostale plače, ki jo je 
kaplan in bivši katehet Anton Aškerc (poznejši mestni 
arhivar ljubljanski) naslovil leta 1884 na Okrajni 
šolski svet Kozje, v prepričanju, da se ta svet "briga in 
poteguje za one, ki iščejo svojih pravic. " 

Posebej dobrodošli bodo lahko raziskovalcu kar 
preveč sumarno predstavljeni popisni listi učiteljev (s 
podatki o izobrazbi, šoli in plači) ali pa dosjeji in 
personalne mape učiteljev, ki morda kar kličejo k 
(delni) objavi. Prav to - popis z (delno) objavo vira - 
nam lahko ponuja kot izziv za podrobnejšo vrsto in- 
ventarja primer objave arhivske zapuščine Petra Gras- 
scllija (M. Drnovšek) pred skoraj poldrugim deset- 
letjem. Vsekakor je celjski inventar Šolski sveti ÌH64- 
1941 z razkritjem vsebine dovolj mikaven za razisko- 
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valcc šolske preteklosti, da jih bo spodbudil za upo- 
rabo urejenega gradiva predstavljenih fondov. K temu 
lahko šc pripomore krajevno (tudi z nemškimi kra- 
jevnimi imeni) in imensko kazalo. Kazala bi bila ob še 
nekoliko podrobnejšem popisu gradiva seveda obšir- 
nejša, tako pa gradivo vsebuje podatke za marsikatero 
šolo in učitelja, čeprav ni posebej naveden. 

Avtorici sta s predstavitvijo zvečine rokopisnega 
gradiva v tujem jeziku (nemščini) in pisanega s tujo 
pisavo (gotico) opravili dobro delo v korist raz- 
iskovalcem (posebej šolske) preteklosti področja od 
Savinje do Save. Njuna predstavitev šolskih svetov pa 
jc z obravnavo zakonodaje in razgrnitvijo vsebine gra- 
diva zanimiva tudi za druge slovenske pokrajine. 

Branko Šuštar 

Dragan Matic: Kulturni utrip Ljubljane 
med prvo svetovno vojno (Kulturne in 
družabne prireditve v sezonah 1913/ 
14 - 1917/18), Gradivo in razprave 15, 
Ljubljana 1995, 374 strani 

Konec leta 1995 je Zgodovinski arhiv Ljubljana 
izdal nekoliko predelano magistrsko nalogo v arhivu 
zaposlenega arhivista Dragana Matica o kulturnem 
življenju Ljubljančanov lik pred in med prvo svetovno 
vojno. 

Že ob ogledu kazala vsebine je videti, da je avtor 
delo zasnoval precej široko. Potrudil se je zajeti vsa 
področja duhovne kulture, vmes pa je spretno vpletel 
šc politične elemente, saj jc, kot jc sam navedel, 
"politika bila in je del kulture". 

Gradivo za nalogo je Matic črpal predvsem iz čas- 
nikov in časopisov takratnega časa. Za kar najpo- 
polnejšo sliko dogajanja pa jc moral poseči tudi po 
arhivskih virih, memoarski literaturi in pa seveda stro- 
kovnih delih, ki pa večinoma obravnavajo le posa- 
mezna področja kulture. 

Množica podatkov, ki jih je Matic zbral, bi uteg- 
nila pri sestavljanju sinteze predstavljati določen pro- 
blem. Zato se je poslužil precej enostavnega in pre- 
glednega sistema. Če odštejemo uvod in zaključek, je 
delo razdelil na pet poglavij, od katerih vsako pred- 
stavlja posamezno kulturno sezono. Poglavje se deli 
naprej na nek krajši uvodni del, ki omeni po- 
membnejše dogodke tega časa, nato pa sledi 12 raz- 
delkov - za vsak mesec sezone (ki je trajala od 1. 
septembra do 31. avgusta) po eden. V okviru posa- 
meznega meseca so prireditve razdeljene najprej glede 
na prireditelja, ki je bil lahko društvo ali institucija. 
Društvene prireditve obravnava naprej po svojem zna- 
čaju (kultumo-umetniške prireditve, predavanja, kul- 
tumo-zabavne ter družabno-zabavne prireditve), insti- 

tucionalne pa glede na institucijo oz. umetnostno 
zvrst, kateri je namenjena (gledališke predstave, kine- 
matografske predstave, koncerti in ostalo). Po takem 
podrobnem pregledu prireditev sledi še povzetek in 
analiza celotne sezone; v glavnem SO podatki o pri- 
reditvah predstavljeni številčno (tudi procentualno), s 
tabelami in grafi. Predstavljeni so še deleži glede na 
posamezne kulturno-politične skupine (liberalci, kleri- 
kalci, socialdemokrati in ostali) in deleži po zvrsteh 
društev (politično-prosvetna, ženska, telovadna, sta- 
novska, kulturno-umetniška, narodno-obrambna, dru- 
štva za družabnost in zabavo). Posebej so pred- 
stavljene tudi institucionalne prireditve: te so priprav- 
ljale slovenske institucije, nemške institucije, državne 
institucije ali kakšne druge, npr. Cecilijino društvo. 

Po taki obdelavi posameznih sezon sledi zadnje 
poglavje: Zaključek in primerjalna analiza sezon 
1913/14, 1914/15, 1915/16, 1916/17 in 1917/18. Tudi 
ta pregled je bogato opremljen z grafi, ki omogočajo 
hitro informacijo in primerjavo podatkov glede na po- 
samezne sezone in prireditelje. Ze bežen pogled nanje 
pove, da je bil upad vseh vrst kulturnih prireditev v 
sezonah vojnih let ogromen. Avtor ugotavlja, da do- 
sega sezona prvega leta vojne (1914/15) le 12,9% 
števila prireditev predvojne sezone, sezona 1915/16 že 
29,4%, sezona 1916/17 37,8% in zadnja sezona v 
vojni (1917/18) 40,2%. Leta 1918 jc bil torej kulturni 
utrip Ljubljane za več kot polovico "slabši" od sezone 
tik pred vojno. Avtor sklene poglavje z mislijo, da je 
začetek vojne "Slovence našel v medsebojnem zagri- 
zenem strankarskem boju", ob koncu vojne pa je oži- 
vel stari duh sloge, vendar žal ne za dolgo. 

Kdor bo vzel pričujočo publikacijo v roke, se bo 
zagotovo strinjal, daje rezultat potrpežljivega zbiranja 
in obdelovanja podatkov. Ljubljančani smo končno 
dobili delo, ki podrobno predstavlja kulturno življenje 
našega mesta med prvo svetovno vojno. Raziskovalci, 
vsi vedoželjni in seveda tudi mi arhivisti ga bomo 
gotovo pogosto vzeli v roke. 

Marjana Kos 

Mateja Jeraj, Slovenski sindikati in 
socialna politika 1945-1950, Arhiv Re- 
publike Slovenije, Ljubljana 1995, 234 
strani 

Med objavljene magistrske naloge delavcev Arhi- 
va Republike Slovenije, ki jih je le-ta založil in izdal v 
letu 1995, sodi tudi knjiga arhivistke za gradivo druž- 
benopolitičnih organizacij Mateje Jeraj z naslovom 
Slovenski sindikati in socialna politika 1945-1950. S 
lo knjigo se je podrobnejše poznavanje sindikalnega 
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gibanja in delovanja pomaknilo od obdobja začetkov 
sindikalnega gibanja (obdobje do leta 1918), preko 
obdobja prve Jugoslavije (1919-1941), časa delovanja 
odborov Delavske enotnosti med narodnoosvobodil- 
nim bojem na čas prvega socialističnega obdobja 
(1945-1950) - do začetkov samoupravljanja. 

Avtorica je za čas do leta 1945 v poglavju Sin- 
dikalno •••••• v Sloveniji pred letom 1945 podala 
kratek pregled tega gibanja na podlagi literature. V 
poglavju Sindikati v socializmu so predstavljene "os- 
nove sovjetske sindikalne teorije in prakse", saj se je 
Komunistična partija Jugoslavije pri uvajanju novega 
družbenopolitičnega sistema, torej tudi pri novi orga- 
nizaciji jugoslovanskih sindikatov, zgledovala po Sov- 
jetski zvezi. S poglavjem Slovenski sindikati v ob- 
dobju 1945-1950 pa se pričenja njeno raziskovalno 
delo, ki temelji poleg literature predvsem na arhiv- 
skem gradivu slovenskih sindikatov - fondu Repub- 
liškega sveta Zveze sindikatov Slovenije s pred- 
hodniki, gradivu Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije, časopisu Delavska enotnost in prav- 
nih aktih države s področja socialne politike. 

V poglavju Slovenski sindikati v obdobju 1945- 
1950 avtorica predstavi oblikovanje Enotnih strokov- 
nih zvez. delavcev in nameščencev Jugoslavije. Se- 
znani nas z. organizacijo in delovanjem slovenskih sin- 
dikatov v obdobju 1945-1950, o čemer je tudi avtorica 
pisala že v svojih drugih objavah. Novost pred- 
stavljata ovrednotenje vloge in pomena delovanja sin- 
dikalnih organizacij v obdobju, "ki so ga zaznamovali 
obnova države, začetek industrializacije in dograditev 
centralističnega državnega sistema", kot ga označi 
Bilandžič v knjigi Zgodovina Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in oris nalog sindikata na po- 
dročju socialne politike (podpoglavji: Vloga sloven- 
skih sindikalnih organizacij v obdobju 1945-1950, 
Sindikati in socialna politika). Predstavi nam tudi 
Resolucijo o ureditvi najbolj perečih socialnih vpra- 
šanj v Demokratični federativni Jugoslaviji, sprejelo 
na državni sindikalni konferenci 23. januarja 1945 v 
Beogradu, in z njo videnja in pričakovanja zastopni- 
kov delavcev in nameščencev na področju socialne 
politike nove države. Dejavnost sindikatov na tem 
področju je opredelila še Resolucija 0 neposrednih 
nalogah Enotnih sindikatov delavcev in nameščencev 
Jugoslavije. S predstavitvijo govora Vide Tomšič, 
tedaj ministrice za socialno politiko Narodne vlade 
Slovenije, na 1. kongresu slovenskih sindikatov sep- 
tembra 1945 pa je podano gledanje države oziroma 
partijskega vodstva na izvajanje nove socialne 
politike. Omenjeni podpoglavji sta tudi izhodišče za 
spremljanje dejavnosti sindikalnih organizacij na 
posameznih področjih socialne politike, ki jih pred- 
stavi v osmih poglavjih (V-XII). 

Socialna politika - pravni akti (zakoni, uredbe, 
odločbe, pravilniki) in delo sindikatov pri njihovem 
izvajanju je predstavljeno po posameznih področjih. 
ki so tudi naslovi poglavij: Socialno zavarovanje in 
zdravstvena služba. Socialno skrbstvo. Plačilni sistem. 

Preskrba, Stanovanjska politika. Posredovanje dela, 
Letni dopust in počitniški domovi ter Delavski za- 
upniki in inšpekcija dela. 

Socialno zavarovanje in zdravstvena služba, pla- 
čilni sistem, posredovanje dela 1er delavski zaupniki 
in inšpekcija dela so povzeti tudi za čas pred letom 
1945. Sicer pa je urejevanje vsakega teh področij 
predstavljeno najprej preko zakonskih predpisov. V 
tem je tudi velika vrednost te knjige, saj so na enem 
mestu zbrani pravni akti za široko področje socialne 
dejavnosti, zdravstvenega varstva, varstva pri delu. 
Vsako poglavje se zaključuje z predstavitvijo oziroma 
angažiranostjo sindikatov pri uresničevanju obravna- 
vanih socialnih načel. V njih najdejo prostor tudi po- 
ročila, ki se nahajajo v arhivskih fondih in pričajo o 
vsakodnevnem življenju in razmerah največkrat de- 
lavcev iz proizvodnje, pa tudi zdravnikov, učiteljev. V 
primerjavi z nekaterimi drugimi viri (časopisni viri), 
kot kažejo tudi raziskave na drugih področjih, 
poročila niso prirejena oziroma olepšana. Časopisno 
gradivo, predvsem "reportaže", vsebujejo nemalokrat 
polepšano sliko nekega dogajanja ali vsaj izbor 
dogodkov, o katerih so poročali. 

V zaključnem poglavju avtorica povzema znana 
dejstva, da so sindikati v začetnem obdobju gradnje 
socialističnega sistema delovali na vseh področjih 
družbenega življenja, od sodelovanja pri obnovi po- 
rušene države, pri izpolnjevanju državnega gospo- 
darskega načrta, vodenju "socialističnega" tekmo- 
vanja, do udejstvovanja na kulturnem, izobraževalnem 
in športnem področju, in so bili kot ostale množične 
organizacije transmisija partije. Pomembna paje njena 
ugotovitev, da so slovenske sindikalne organizacije 
"sicer bolj zaradi nerazumevanja partijskih direktiv 
kot zaradi zavestne neposlušnosti, le vnesle neko, 
čeprav majhno mero samostojnosti v način reševanja 
socialnopolitičnih vprašanj". Partijskemu vodstvu 
namreč v začetni fazi delovanja, tudi zaradi nepo- 
znavanja sindikalne problematike, ni uspelo postaviti 
takšnih sindikalnih vodstev, ki ne bi prinesla s sabo 
tudi nekaj iz načina dela, miselnosti in pričakovanj iz 
časa predvojne države. Zato je bila, predvsem v letih 
1945 in 1946, v najvišjem partijskem vodstvu stalno 
prisotna kritika sindikalnega dela (ckonomizma, so- 
cialdemokratskih idej, pa tudi sindikalnega avant- 
gardizma). Z razvojem samoupravljanja so se sindikati 
preoblikovali v družbenopolitično organizacijo, "ki 
naj bi predvsem pomagala organom delavskega samo- 
upravljanja in vzpodbujala delavce k izpolnjevanju 
odločitev, ki so jih ti sprejemali". 

Pred zaključnima poglavjema, ki jih vsebuje vsaka 
resna publikacija, viri in literatura ter okrajšave, je 
avtorica v posebnem poglavju predstavila še proble- 
matiko arhivskega gradiva družbenopolitičnih organi- 
zacij, o čemer je bilo že veliko napisanega tako v slo- 
venski kot jugoslovanski arhivistiki. Pri predstavitvi 
nekoliko pogrešamo natančnejšo opredelitev njihovih 
oblik organiziranja. Glede na obravnavano tematiko 
pa bi najbrž, že zadoščala predstavitev arhivskega gra- 
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diva slovenskih sindikalov za čas po letu 1945 in pro- 
blematika njegovega varstva in strokovnega urejanja. 

Publikacija Mateje Jeraj prinaša temeljni pregled 
udejstvovanja sindikatov na socialnem področju v 
prvih petih letih graditve socializma. S pregledom so- 
cialne zakonodaje predstavlja osnovo za nadaljnje raz- 
iskave ne zgolj povojne politične zgodovine, pač pa 
tudi širšega družbenega dogajanja in vsakdanjika po- 
sameznika v prvih letih po končani 2. svetovni vojni. 

Ljiljana Šuštar 

Aleksandra Serše, Strokovno šolstvo 
v osrednji Sloveniji do leta 1941, S 
posebnim ozirom na obrtno šolstvo 
na področju Kranjske, Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana 1995,  132 strani 

Arhiv Republike .Slovenije je izdal in založil 
študijo Aleksandre Serše, v kateri daje avtorica 
vpogled v razvoj strokovnega šolstva od konca 18. 
stoletja do leta 1941, s posebnim poudarkom na 
razvoju obrtnega šolstva na Kranjskem. 

Delo je razdeljeno na dve večji temi - avtorica ju 
imenuje zgodovinska in arhivska. 

V okviru prve teme (zgodovinske) je obdelano: 
- obrtno šolstvo v času Marije Terezije in Jožefa II., 

str. 12-20 
- strokovno šolstvo v Ilirskih provincah, str. 21-22 
- strokovno šolstvo v predmarčnem obdobju, str. 24- 

28 
- strokovno šolstvo v obdobju po marčni revoluciji 

do propada Avstroogrskc, str. 30-65 
- žensko obrtno šolstvo, str. 67-76 
- ostalo strokovno šolstvo, str. 79-80 
- strokovno šolstvo po letu 1918, str. 82-88 

V okviru druge teme (arhivske) pa obravnava 
avtorica: 
- arhivsko gradivo in arhive, str. 90-109 
- šolsko dokumentacijo, str. 111 

strokovno obdelavo arhivskega gradiva upravnih 
organov, ki hranijo arhivsko gradivo izobraževal- 
nih ustanov, str. 119-123 
V poglavju Viri in literaratura, str. 127-132, je 

poleg virov, ki jih je avtorica uporabljala pri svojem 
delu, še posebej vredna pozornosti obširna literatura, 
ki pomaga bolj zahtevnemu bralcu do dodatnih po- 
datkov, kajti naloga pričujočega dela je bila le, da 
poda po kronološkem redu osnovne linije razvoja 
predvsem obrtnega šolstva v osrednji Sloveniji do leta 
1941 (obravnavano delo, str. 124) - torej je študija 
zasnovana kot kronološki pregled strokovnega šolstva 
in se v podrobnosti razvoja posameznih šol bolj po- 
redko spušča - osnova je časovni okvir - kar nekoliko 

razbije kontinuiteto poročanja o delovanju nekaterih 
vrst šol. 

Začetek organiziranega strokovnega izobraževanja 
v osrednji Sloveniji sega v drugo polovico 18. stoletja 
- kol prve organizirane strokovne šole so bile v 
Ljubljani (1767), Celju (1767), Novem mestu in na 
Ptuju ustanovljene predilske šole, v katerih so učili 
otroke predenja volne, lana, konoplje in bombaža za 
potrebe takratne manufakturne proizvodnje. Prave 
predhodnice obrtnega šolstva pa SO bile t.i. mehanske 
šole. 

V osemdesetih letih 18. stoletja so bile ustanov- 
ljene normalke, ponavljalne šole in risarske šole. 
Nedeljske ponavljalne šole so bile sicer res namenjene 
vajencem, niso pa imele statusa strokovnih šol, nji- 
hova naloga je namreč bila, da učenci obnovijo ali pri- 
dobijo osnovno znanje branja, pisanja in računanja. 

V glavnem seje obrtno šolstvo v osrednji Sloveniji 
začelo prav razcvetati v drugi polovici 19. stoletja, kar 
nam avtorica lepo prikaže na str. 30-80. Tukaj lahko 
sledimo pestri sliki izobraževalnega procesa glede na: 
- organizacijo   (tečaji,   potovalni   pouk,   obrtne   in 

strokovne šole) 
- ustanoviteljstvo (privatne, državne ustanove; tu je 

predvsem zanimiva vloga nekaterih muzejev) 
- čas trajanja izobraževanja (nekaj tednov do nekaj 

let) 
- stroko (pletarstvo, kroja.štvo, čevljarstvo, lončar- 

stvo, slamnikarstvo, čipkarstvo, babištvo...) 
V kratkem bi lahko napisali, da je v knjigi v 

malem zajeto vse bistveno o obrtnem šolstvu v osred- 
nji Sloveniji do leta 1941. 

Poleg tega osnovnega - zgodovinskega dela pa je 
vreden pozornosti tudi arhivski del, ki pomaga bralcu, 
da se seznani, kje lahko dobi dodatne informacije o 
strokovnem šolstvu in do katere stopnje je gradivo 
urejeno. V tem poglavju pa je še posebej interesantna 
informacija o tem, kje izven šolskih fondov se še na- 
hajajo podatki o delovanju posameznih šol in organi- 
ziranju učnega procesa. 

Obširno in strokovno zahtevno tematiko je uspelo 
avtorici spraviti v smiselno celoto in obenem dati 
osnovo za nadaljnja raziskovanja na področju razvoja 
strokovnega šolstva. 

Ivanka Zajv-Cizelj 

Mateja Jeraj, Jelka Melik, Partizanski 
zdravniki in pravniki med stroko in 
politiko, Arhivsko društvo Slovenije, Viri 
9,  1996,  152 strani 

Na slovenske raziskovalce preteklosti se pogosto 
vsipajo ostri očitki, kot da živijo zunaj časa in pro- 
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štora. Čeprav jih v celoti ne gre zavreči, pa je le treba 
stalno  poudarjati,  da je  že  marsikaj   narejenega in 
napisanega,   samo   brati  je   treba.   Tudi   slovenski 
arhivisti so v zadnjih letih veliko objavili in skrajni 
čas je, da utihnejo tisti med njimi, ki vidijo svojo 
vlogo v zgodovinski srenji le kot serviserji "razisko- 
valcev". Preprosto ni mogoče razumeti tistih, ki ne- 
katerim raziskovalcem transkribirajo in prevajajo do- 
kumente, jim  opravljajo  korekture,  celo  preskrbijo 
sredstva za tisk, potem pa so nadvse srečni, če se 
slučajno kje najdejo navedene v knjigi, ki je v največji 
meri rezultat njihovega dela. Seveda pa je potrebno 
kritikom priznati, da imajo številne upravičene vzroke 
za nezadovoljstvo nad zgodovinarji. Mnoge interpre- 
tacije zgodovinskih dogodkov, ne samo iz najbližje 
preteklosti, so namreč preveč spolitizirane in se ljudje 
ne Strinjajo z njimi. Nasprotno mnogi niso pripravljeni 
sprejeti novih interpretacij, ker smatrajo, da so te 
pisane pod pritiskom novih političnih elit. V takih 
primerih je edina rešitev objava dokumentov. Serija 
arhivskega društva Slovenije  Viri  zato nima  samo 
klasičnega znanstvenega poslanstva, ampak tudi civi- 
lizacijskega, saj ljudem omogoča osebni neposrednejši 
vpogled v zgodovinsko dogajanje. Zdi se. daje objava 
zgodovinskih dokumentov ena izmed poti za odpravo 
tragične idejne razpolovljenosti naše družbe, ki se ni 
pripravljena soočiti s svojo preteklostjo. Tiskanje zgo- 
dovinskih virov pa samo na sebi ni zadostno. Treba jih 
je približati bralcem, jih z njimi seznaniti, jih pri- 
praviti k branju in potlej bo v naši družbi veliko manj 
nesporazumov. Knjiga Partizanski zdravniki in prav- 
niki med stroko in politiko je lahko mnogim korak v 
tej smeri. 

Zadnje tri stavke se mi je zdelo posebno vredno 
poudarili, ker dogajanje okoli dr. Franje in dr. Vol- 
čjaka v slovenskem zgodovinopisju ni neznano. Ob- 
ravnaval ga je že pokojni prof. Mikuž. 0 njem so 
pisali tudi drugi, še posebno je privlačilo kolega Sama 
Bevka iz Idrije. Prav iz Mikuževih stavkov je mogoče 
razbrati, kako velik odmev je našlo ne le med zgo- 
dovinarji, ampak skoraj med vsemi tistimi, ki so imeli 
priložnost in voljo, da pogledajo v zakulisje parti- 
zanskega gibanja. Spominjam se enega izmed kongre- 
sov društva za zgodovino medicine, veterine in farma- 
cije, kakšna nelagodnost je obstajala med delom ude- 
ležencev, članov sekcije za NOB, ko so obravnavali 
nekatera vprašanja partizanske sanitete. Marsikaj mi 
takrat ni bilo jasnega in šele ob branju te knjige sem si 
lahko pojasnil neke takratne besede in napetosti med 
ljudmi. Kolikor vem, kompletno ozadje vsega zapleta 
okoli dr. Franje mnogim zaradi nedostopnosti doku- 
mentov ni bilo jasno, sedaj je zgodovinska tančica 
sneta. 

Delo mag. Mateje Jcraj in mag. Jelke Melik 
obsega skupino provenienčno povezanih dokumentov, 
ki nam odslikavajo življenje in delo v znani parti- 
zanski bolnišnici Franja v letu 1944. Njena upravnica 
dr. Franja Boje in njen predpostavljeni zdravnik sa- 
nitetni referent dr.  Viktor Volčjak sta bila s strani 

nekaterih bolnikov in dela osebja bolnišnice osum- 
ljena nevestnega dela s pacienti. V ozadju pa ni bila 
saniteta, ampak poleg običajnih psihičnih travm bol- 
nikov predvsem želja po privilegijih mlade politične 
in vojaške oligarhije, ki ni bila več sposobna živeti v 
okvirih, ki jih je določala drugim. Ker so bile med 
tožniki tudi nekatere izrazite politične osebnosti in 
tudi njihovi obremenilni argumenti, kot tisti o od- 
stranitvi sovjetske zastave, so bili temu primerni, je 
zaplet začel dobivati nevarno in grozeče politično 
ozadje. Proti obema je bila sprožena obširna pre- 
iskava, ki je bila po intervenciji najvišjih medicinskih 
in sodnih organov kot neutemeljena ustavljena. Usod- 
nih posledic za oba prizadeta ni bilo, ostal pa je več 
kot le slab priokus. Nimamo prostora, da bi se spuščali 
v podrobnosti. Povem naj le, da so kiparja, ki je 
portretiral dr. Volčjaka, še v začetku osemdesetih let 
zasliševali uslužbenci sekretariata za notranje zadeve, 
kaj mu je nekdanji partizanski zdravnik povedal o 
svojem življenju. 

Kot je bilo že omenjeno, so objavljeni dokumenti 
vsebinska celota, ki sc je ohranila iz vojnih časov. 
Sestavljeni so iz dveh sklopov. Prvi se nanaša na 
organizacijo in načela vojaškega oziroma partizan- 
skega tožilstva. Brati jih je potrebno silno natančno in 
z velikim premislekom, ker je njihovo bislvo v na- 
videz nepomembnih podrobnostih, ki kažejo na nov 
družbeni  in  politični  sistem, ki se je pripravljal  v 
nederjih boja proti okupatorju. Lahko jih razumemo 
kot argument v polemiki, ali je revolucija bila ali ne, 
ne dovoljujejo pa sklepanja, kdo vse je za to vedel in 
kdo je zanjo odgovoren. Iz zasliševanj dr. Franje in 
drugih   zaslišancev   zvemo   številne   podrobnosti   iz 
vsakdanjega   življenja   v   partizanskih   bolnišnicah, 
hkrati pa se nam odstirajo tudi načini razmišljanja ta- 
kratnih ljudi. Prav v tem pogledu so ti dokumenti 
enkratni, saj lahko opazujemo pri njih prelom s pre- 
teklostjo, hkrati pa iskanje novega, ki pa je bilo še 
zelo neoprijemljivo. Slednje lepo ilustrira način dela 
zasliševalcev, njihove sodbe o ljudeh in dogodkih. Ko 
jih preberemo do konca, pravzaprav ne vemo, kdo je 
najbolj tragična oseba v njih: dr. Volčjak, dr. Franja 
ali celo zasliševalec dr. Božo Kobe, ki je kasneje 
svojo globoko vero v nov svet plačal kot žrtev in- 
formbirojevskih obračunov. Tragedija vsakega izmed 
njih je tolikšna, da ostaja človek brez besed. Prav 
zaradi njih se mi dozdeva opravičena zahteva, kako je 
treba preteklo dogajanje na Slovenskem na novo opi- 
sati. Tega ne mislim toliko v ideološkem smislu, če 
smem uporabiti ta ne najboljši izraz, ampak v me- 
todološkem pogledu. Pisati je treba z vidika človeka 
in  njegove  usode.  Le  tako  bo  mogoče  zmanjšati 
upravičeno kritiko tistih, ki pravijo, da ni običajno 
vprašljivo tisto, kar zgodovinarji pišejo, ampak tisto, 
česar ne napišejo. 

Poleg prikaza človeških usod ima objavljena do- 
kumentacija še drugo pomembno odliko. Zelo jasno 
nam namreč kaže zametke delovanja civilnih oblasti 
nove države. Politika bo nad vsem. nad moralo, nad 
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znanjem, nad pravom. Nerazumevanje tega principa 
nove oblasti jc zdravnika in pravnika vklestila v 
primež stroke in politike. Le človek s prepričanjem v 
svoj prav, z zvestobo sebi in poklicni cliki je z nemalo 
sreče to lahko preživel. Dr. Franja sc je rešila, dr. 
Volčjak, ki je imel ogromne zasluge za partizansko 
zdravstvo, vendar ni nikoli užival zaupanja poli- 
tičnega vodstva, in vojak revolucije, pravnik dr. Božo 
Kobe sta bila neusmiljeno zlomljena. Kljub vojnim 
časom jc postopek proti obema osumljenima zdrav- 
nikoma izrazito mirnodoben. Čeprav sta oba parti- 
zana, vojaka, ga vodi civilna oseba in na način, ki je 
značilen za mirnodobno življenje. Politika, takšna ali 
drugačna, jc bila v delovanju nekaterih že takrat nad 
stroko in proklamiranimi cilji vojskovanja. Slednje je, 
po meni znani tovrstni literaturi, velika posebnost, ki 
potrjuje znane specifičnosti slovenskega partizanskega 
gibanja. Lahko zapišemo, da se nam najavljajo vse 
znane dileme in problemi povojne slovenske družbe. 
Na tem mestu jc treba poudariti, da izbor dokumentov 
ni tendcncioz.cn, avtorici tudi v nujnih komentarjih v 
nobenem primeru ne vsiljujeta lastnih stališč ali celo 
vrednostnih ocen, ampak s citati takratnih doku- 
mentov dopolnjujeta zgodovinsko resnico. Zelja po 
objektivnosti in poštenosti jc nad običajno človeško in 
strokovno ambicijo: določene pojave povsem določno 
opredeliti in oceniti. 

Objave dokumentov imajo običajno predvsem 
znanstveno vrednost za zgodovinarje. V konkretnem 
primeru pa imamo opraviti z vsebino, ki bo privlačila 
še številne druge poklice, zlasti zdravnike in pravnike. 
Za obe vrsti ljudi so namreč v njih številne po- 
drobnosti, ki jih bodo še kako pritegnile. Zlasti pred 
pravnike postavlja huda vprašanja. Poglavitni akterji 
zapletov z dr. Franjo namreč niso bili preprosti, am- 
pak akademsko izobraženi ljudje in ne ravno najnižje 
politične in vojaške osebnosti. Najgnusncjšo lastno 
podobo v knjigi pa lahko ugledajo nizkotni, nemoralni 
politikami, kakršnih danes mrgoli, tudi v arhivih in 
inštitutih. Nič jim ni svetega. Ne življenje, ne delo, da 
o najbolj osnovni morali niti ne govorimo. Beograjčan 
Branko Karapandja-Matjažck jc na Slovenskem našel 
številne posnemovalce in očitno pustil številno po- 
tomstvo. Poleg tega zbrani dokumenti dajejo obilo 
gradiva za razmislek tudi čisto "navadnim" bralcem. 
Knjiga, ki jo imamo pred seboj, nedvomno kvalitetno 
nadaljuje dosedanje objave virov. Ob resnično velikih 
naporih slovenskih zgodovinarjev in arhivistov še po- 
sebno, ki jih izkazujejo dosedanje objave zgodovin- 
skih dokumentov ter javne diskusije o naši preteklosti, 
se človek sprašuje, ali Slovenci več ne berejo, ali pa se 
ne znajo poslušati, saj argumentiranega dialoga ni. 
Skoraj popolnoma enaka diskusija namreč poteka 
okoli venetskega vprašanja kot NOB. 

O načinu objavljanja virov med slovenskimi zgo- 
dovinarji in tistimi, ki se z njimi ukvarjajo, še ni 
poenotenih stališč. Nekateri so mnenja, da jih morajo 
spremljati obširne in detajlne študije, drugi, takega 
mnenja jc bil pokojni akademik prof. dr. Sergij Vilfan, 

pa so zagovarjali le najnujnejše opombe in pojasnila, 
sicer pa naj bi šele objava sprožila študijo. Zdi se mi. 
da je zadnji predlog ne le modrejši, ampak predvsem 
logičnejši. Na tem stališču sta stali tudi Mateja Jcraj in 
Jelka Melik. Mogoče bi bile nekatere opombe ne- 
koliko obširnejše in navedena še kakšna razprava, 
vendar s tem zahajamo že na področje okusa in kritike 
po vsej sili. Nič ni popolnega. Nadvse razveseljiv pa 
je odmev med bralci, zlasti nekdanjimi navadnimi 
partizani. Prav pretresel me je eden izmed njih, ki jc 
bil v njihovih vrstah od leta 1942: "Vi ne veste, kaj so 
vse z nami delali! Zelo sem vesel knjige. Le še več 
takih! Potlej bi bilo manj prepirov med Slovenci. 
Zakaj nihče med slovenskimi zgodovinarji ne napiše 
poštene knjige o vlogi in posledicah delovanja 'Tito- 
vih oficirjev' med Slovenci?" Zadnje vprašanje silno 
muči tudi podpisanega. 

Stane Granila 

France  Baraga,   Kapiteljski  arhiv  Novo 
mesto. Regesti listin in popis gradiva, 
Ljubljana   (Inštitut   za   zgodovino   Cerkve) 
1995, 600 strani 

Kot 17. zvezek zbirke Acta ecclesiastica Slo- 
veniac, ki jo izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve lju- 
bljanske teološke fakultete, je izšel zajeten, 6(X) strani 
obsegajoč popis listin in drugega arhivskega gradiva, 
ki jc nastalo v poslovanju kolegiatnega kapitlja v 
Novem mestu. Zamisel o pripravi takšne publikacije 
je nastala v obdobju priprav na 500-letnico istega ka- 
pitlja, ki jc bila obeležena z različnimi prireditvami v 
teku leta 1993. Gradivo kapitlja so uporabljali mnogi 
raziskovalci, kar jc pripomoglo, da jc bilo še te- 
meljiteje urejeno in popisano, avtor publikacije pa jc 
pred tem Že več let, tudi v okviru priprav na jubilej, 
namenil urejanju in popisovanju vsega še ohranjenega 
arhiva. Mnogi uporabniki so spoznali bogastvo infor- 
macij, ki so v njem zapisane, z objavo popisa so sedaj 
postale še dostopnejše in s tem del kullurnega 
bogastva širše slovenske javnosti. 

V grobem jc knjigo mogoče razdeliti v dva dela, ki 
sledita uvodni predstavitvi zgodovine kapiteljskega 
arhiva kot takšnega (tudi njegove razgibane zgo- 
dovine od leta 1493 dalje, ko jc cesar Friderik III. ka- 
pitelj ustanovil) in razširjenemu kronološkemu pre- 
gledu zgodovine novomeškega kapitlja od ustanovitve 
do leta 1810, ko so ga ukinili Francozi, ter po ob- 
novitvi leta 1818 do našega časa. Prispevek jc ob- 
javljen tudi v nemškem jeziku. Ker jc kapitelj imel v 
zgodovini različne pristojnosti in jc Ic-te izvrševal v 
več slovenskih deželah,  pomeni  predstavitev kapi- 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka



ARHIVI XIX 1996 Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 183 

Icljskcga arhiva v veliki meri tudi pripomoček za 
spoznavanje zgodovine uslanov širšega narodnega po- 
mena. 

Vsekakor je za vrsto preučevalcev zelo zanimiv 
prvi del, ki vsebuje regeste listin. Popis obsega 155 
pergamentnih listin, od katerih jih je 85 nastalo pred 
letom 1500; najstarejša je iz leta 1351, najmlajša iz 
lela 1983. Njihovi izdajatelji so bili papeži, cesarji, 
plemiči, duhovniki, meščani in podložniki. Najpo- 
gosteje vsebujejo vprašanja z zvezi z. zemljiško 
posestjo, duhovnimi dobrinami, sodnimi dejanji, a 
ludi oporoke, podložniške zadeve, razne pričevalne 
listine, notarske listine 1er listine o denarnih zadevah. 
Da bi bila predstavitev kolikor mogoče celovita, so v 
popis vključene vse originalne listine, notarski prepisi, 
transumpti, vidimusi, pa tudi koncepti listin (vseh 
skupaj je 630). Če so se od starejših izgubljenih listin 
ohranili samo regesti, so v popisu navedeni (naj- 
starejši iz lela 1328). Regesti so sorazmerno obsežni 
in v veliki meri prevedeni, kar gradivu daje še večjo 
pričevalnosl in dostopnost. 

Drugi del obsega popis gradiva, ki je vključeno v 
različne fonde (šesl) in zbirke (dvanajst) kapiteljskega 
arhiva: skupaj 243 arhivskih škalel 1er 2 metra gradiva 
večjega formala. Med prve so uvrščeni kapilelj (ludi 
gradivo za inkorporirane župnije in njihovo upravo), 
župnija, dekanija, šolsko nadzorstvo (skupaj z zbirko 
šolskih letopisov), uredništvo verskega lisia Križ in 
Ciril-melodijsko duhovniško društvo. Zbirke kapitelj- 
skega arhiva so naslednje: 'personalia', društva, pri- 
dige, rokopisi, časopisni izrezki, kopije (reprodukcije 
drugje se nahajajočega gradiva, ki so nastale ob pri- 
pravi popisa), glasbeni arhiv, igre Prosvetnega društva 
in Marijine kongregacije, 'extranca' (luje arhivsko gra- 
divo, ki ¡c v ieku stoletij zašlo v kapiteljsko last), kli- 
šeji, razno drobno gradivo in zbirka velikega formata. 
Različne zgodovinske okoliščine so povzročile, da je 
bilo lo gradivo razdeljeno in se sedaj nahaja v več 
ustanovah. Najstarejši del celolnega gradiva se nahaja 
v nadškofijskem arhivu v Ljubljani, kjer se zbira ludi 
kapiteljsko gradivo, ki ga matični uradi vračajo 
Cerkvi. 

Tretji del vključuje različne dodatke, ki na svo- 
jevrsten način kažejo zgodovino kapillja in hkrati 
nekalere posege v urejenost kapiteljskega arhiva. Leta 
1758 je bil narejen popis listin kapiteljskega arhiva, ki 
sodi med najstarejše ohranjene popise in podaja slanje 
pred ukinitvijo kapillja. Iz. časa po njegovi obnovi je 
ohranjen popis, ki ga je pripravil študent Adalbert 
Kraus 1er v letu 1865 objavil v Sporočilih Histo- 
ričnega društva za Kranjsko (MHK). Kol dodatek po- 
pisa so objavljene konkordanec slari ureditvi. Ponov- 
no se je preurejanju in popisu posvetil prosi Karel 
Čerin, znan po svoji urejenosti in skrbi za cerkveno 
upravo, kije v letih 1928-31 pripravil nov repertory. 
Slednjič so bile priprave na praznovanje 450-lctnicc 
(leto 1943) kapillja neposredni povod, da se je več 
zagretih sodelavcev namenilo pripravili nov popis. 
Vojne okoliščine so preprečile, da bi ureditev dobila 

trajnejšo podobo; kapiteljska pisarna in s lem arhiv sla 
se morala večkral selili, pri čemer se je vedno nekaj 
gradiva ludi izgubilo. Petstoletnica in naklonjene raz- 
mere so prispevali, da je prišlo do nove uredilve in 
objave popisa. Zadnji dodatek pa prinaša pregled gra- 
diva novomeškega kapillja. ki se nahaja v tujih 
arhivih, med katerimi so državni arhivi (v Ljubljani, 
na Dunaju, v Gradcu), pokrajinski arhivi (Zgodo- 
vinski arhiv Ljubljana. Dolenjski muzej, arhiv gradu 
Hmeljnik) 1er cerkveni arhivi (kapiteljski in škofijski 
arhiv v Ljubljani, frančiškanski arhiv Novo mesto, 
kapucinski arhiv Ljubljana 1er nadškofijska arhiva v 
Vidmu in Gorici). 

Bógalo gradivo novomeškega kapillja. čigar pri- 
stojnosti so v prcleklosli poleg Dolenjske obsegale 
ludi del Štajerske, je s Io objavo poslalo dostopno 
širšemu krogu uporabnikov. Z ureditvijo in popisom 
je F. Baraga pripravil urejen in priročen pripomoček, 
ki bo lahko koristil ne le tistim, ki se zanimajo za 
cerkveno zgodovino, lemveč tudi preučevalcem gos- 
podarske, socialne in splošne krajevne zgodovine. Ze 
delo samo predstavlja uspeh in zasluži vse pohvale. 
Ko bo v naslednji številki zbirke Ada ecclesiastica 
Sloveniae izšlo še osebno in krajevno kazalo, bo 
objava regeslov listin in popisa gradiva dobila še 
dodalno uporabnost in veljavo. 

Bnxdíin Kolar 

Nada Ćučnik-Majcen, Zapis v čas, 
Osnove varovanja in konserviranja 
knjižničnega    in    arhivskega    gradiva, 
Ljubljana 1996,  123 strani 

Po več letih priprav je lelos izšel dolgo priča- 
kovani priročnih in učbenik za področje malerialnega 
varovanja in konservacije arhivskega in knjižničnega 
gradiva. V pomoč bo vsem. ki se pripravljajo na 
strokovni izpil, študentom arhivistike, bibliotekarstva, 
pa tudi drugim, ki jim je lo mejno področje in se jih 
dotika že med študijem ali pozneje pri delu v arhivih, 
knjižnicah, muzejih, na sodiščih in pri različnem 
pisarniškem poslovanju. 

Ideja za pripravo novega priročnika se je porodila 
že lakral, ko je bila avtorica, Nada Čučnik-Majeen še 
vodja restavratorskega laboratorija v današnjem Ar- 
hivu Republike Slovenije, 1er član komisije za stro- 
kovne izpile za delavec v arhivski in bibliotekarski 
stroki. Kasneje, kot direktorici Centralne tehnične 
knjižnice, je ideja dozorela. 

Avtorica je leta 1990 dobila Čopovo diplomo za 
strokovno publicistično in izobraževalno delo na pod- 
ročju zaščite gradiv. Po upokojitvi pa se posvetila 
pisanju priročnika 1er ostala v stiku  s stroko kot 
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predavateljica, kot izprašcvalka V komisiji za stro- 
kovne izpite iz bibliotekarstva in kot zunanja sode- 
lavka Arhiva Republike Slovenije, med drugim tudi 
kot članica organizacijskega odbora za pripravo raz- 
stave in mednarodnega simpozija o zaščiti in Icon- 
serviranju knjig in papirja. 

ZAPIS V ČAS je sicer že tretji priročnik, posvečen 
tehničnim vprašanjem na arhivsko knjižničnem pod- 
ročju. 

Prvi učbenik in obenem priročnik "Konserviranjc 
in restavriranje bibliotečnega in arhivskega gradiva"1 

je pripravil že leta 1958 prof. Alfonz Gspan, vodja 
rokopisnega oddelka v NUK, velik ljubitelj knjige in 
prvi, ki je v slovenskem prostoru javno opozarjal na 
pomembnost preventivne zaščite arhivskega in 
knjižničnega gradiva. 

V njem je avtor razčlenil gradivo glede na mate- 
riale (poglavje: Anatomija bibliotečnega gradiva), opi- 
sal bolezni tiskov in rokopisov, njihove vzroke, pred- 
stavil postopke preventivnega varovanja v skladiščih 
in čitalnicah ter opisal postopke restavriranja tiskov, 
rokopisov in dokumentov. 

Osnova za pripravo učbenika je bilo njegovo štu- 
dijsko bivanje v Rimu na Inštitutu za patologijo knjige 
in želja, da se izboljša stanje in popravi odnos upo- 
rabnikov in strokovnih delavcev do arhivskega in 
knjižničnega gradiva. 

Drugi učbenik in priročnik o materialnem varstvu 
"Arhivska   tehnika"   je   leta   1972   izdalo   Arhivsko 
društvo Slovenije in je delo več avtorjev: 
Drago Glavač: Aparati za direktno reprodukcijo 
Ljudmila Krese: Snovi pisanega gradiva. Materiali za 

opremo in vezavo gradiva. Uničevanje bioloških 
škodljivcev, Konservacija in restavracija gradiva 

Janez  Kos:  Gasilne  naprave  in  gašenje  požara  v 
arhivskih skladiščih. Arhivski razstavni prostori in 
njihova oprema 

Marija   Oblak-Čarni:   Arhivska   čitalnica   in   njena 
oprema 

Božo    Otorcpcc:    Arhivska    skladišča    (Ogrevanje, 
Klimatizacija, Prezračevanje) 

Michel Quetin:  Arhivski fotolaboratorij in njegova 
oprema 

Sergej Vilfan: Opremljanje in postavljanje gradiva 
Leonora Živkovič, Stevan Jovičič: Posebne vrste ar- 

hivskih materialov (razen Magnetografska sred- 
stva) 
Učbenika sla si po vsebini zelo podobna, vendar 

sta   komplementarna.   Prvega   je   pisal   bibliotekar. 

l/dala ga je občasna šola /a knjižničarje in arhivske 
pomočnike, drugo izdajo leta 1966 pa Pedagoška akademija v 
Ljubljani. 
Po inalerialni piali, lehnični /ascili, konservalorsko re- 
stavratorskih postopkih med arhivskim in knjižničnim gra- 
divom praktično ni nobenih razlik, kajti pisna podlaga 
(glinaste ploščice, pergament, papir, računalniški /apis) in 
medij, s katerim je sporočilo zapitano ali narisano (odris, tuš, 
črnilo, pigmenti, magnetni /apis), sta v obeh primerih enaka, 
v/roki staranja in poškodb so isti, /ato so tudi postopki 
preventive in kurative skupni. 

drugega pa arhivisti in konservatorka. 
V obeh priročnikih je področje zgoščeno in jasno 

predstavljeno. Prvi učbenik je sicer naslovljen 
knjižničarjem, drugi arhivarjem, oba skupaj pa vsem 
tistim, ki to področje gledajo kot celoto. Zato sta še 
danes v osnovah povsem uporabna in se dopolnjujeta, 
manjkajo jima samo poglavja, ki SO se dodelala ali 
razvila v zadnjih desetletjih in so vezana na velike 
količine gradiv, slabo kakovost papirja, novejše no- 
silce informacij in na dodelane in razdelane tehnike 
konservatorsko-restavralorskih postopkov. 

Tako smo leta 1996 po dolgem premoru1 dobili 
"ZAPIS V ČAS" avtorice Nade Čučnik-Majcen tretji 
dopolnjeni priročnik z osnovami varovanja in kon- 
serviranja knjižničnega in arhivskega gradiva. 

Priročnik je sestavljen iz petih delov. 
V prvem SO predstavljene zgodovinske oblike za- 

pisa ter razvoj konservatorsko-restavratorske dejav- 
nosti v svetu in pri nas. 

Drugi del nakazuje pot za urejanje preventivnega 
varovanja v ustanovah ne glede na njihovo velikost. 

Tretji del obravnava sestavine materialov, iz ka- 
terih je gradivo sestavljeno, to je papir, pergament in 
pisne snovi, njihove lastnosti in S tem povezano 
trajnost zapisov in razmere optimalnega varovanja. 

V četrtem delu je predstavljeno sodobno gradivo, 
nastalo na novih nosilcih sporočil, to so fotozapisi, 
magnetni mediji in optični diski, njihov tehnološki 
razvoj in razmere optimalnega varovanja zapisov. 

Peti del se loči od prejšnjih in povzema osnovne 
značilnosti konservatorsko-restavratorske tehnike sta- 
rejših pisnih spomenikov. 

Bralci, ki si želijo bolj poglobljenih informacij, la- 
hko poiščejo dodatne vire v bibliografiji na koncu 
vsakega poglavja in v Celotni bibliografiji, kjer so 
zbrane vse slovenske objave in izbor tujih člankov s 
področja varovanja in konserviranja pisne dediščine. 

Ob koncu knjige je naveden tudi vedno koristen 
seznam veljavnih mednarodnih standardov, ki se na- 
našajo na kakovost materialov, iz. katerih je sestav- 
ljeno arhivsko in knjižnično gradivo. 

Izid tega priročnika se tako aktivno vključuje v 
delovno proslavljanje 40-letnice slovenske restavra- 
torske službe za papir in pergament. Z razstavo ZAPIS 
IN PODOBA, z. istoimenskim katalogom. Medna- 
rodnim simpozijem o konserviranju knjig in papirja, 
priročnikom ZAPIS V ČAS ter z. zbornikom prispev- 
kov na simpoziju želimo predvsem dvigniti raven zna- 
nja, s katerim edino lahko dvignemo tudi nivo mate- 
rialnega  varovanja  nastale  in  nastajajoče  pisne in 

Dela "Materialno varovanje klasičnih in novih nosilcev in- 
formacij v arhivih" Maribor 1992 avtor Peler Pavel Klasinc ne 
uvršča med učbenike ali priročnike. Knjiga vsebuje izbor 
poglavij i/ doktorske disertacije, za katera avtor meni, da so 
zanimiva /a arhiviste in arhivarje, ki delajo / arhivskim in 
dokumentarnim gradivom. Namenja jo ra/mišlujočim mladim 
arhivistom in arhivarjem in jih /eli seznanili Z nekaterimi 
arhivsko-lehničnimi problemi. Podaja jih primerjalno, tako da 
pusti arhivistu možnost izbrati Zanj in /a trenutno situacijo 
najboljšo varianto 
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likovne   dediščine   na   pergamentu,   papirju   in   na 
novejših nosilcih zapisov. 

Z dragocenim gradivom, s pisnimi spomeniki in 
dokumcnii preteklosti in sedanjosti se pri svojem delu 
sreča veliko več ljudi, kot bi si morda mislili prvi hip. 
Zato je knjiga prav gotovo prepotreben učbenik štu- 
dentom in pripravnikom, pa tudi koristen priročnik, ki 
je namenjen ne le bibliotekarjem, arhivarjem, kusto- 
som in pisarniškim delavcem, temveč tudi vsem 
ljudem v tistih poklicih, ki lahko pripomorejo k 
ustreznejšemu in boljšemu varovanju gradiva in rav- 
nanju z njim in s tem k podaljšanju njegove živ- 
ljenjske dobe. To so tiskarji, založniki, arhitekti, pro- 
jektanti, oblikovalci, tajnice in direktorji ter vsi tisti 
posamezniki, ki jim skrb za ustrezno varovanje knjige 
v vseh danes pojavnih oblikah ne bi smela biti "deveta 
skrb". 

Področje materialnega varovanja arhivskega, 
knjižničnega in drugega tovrstnega gradiva se v svetu 
v zadnjih letih intenzivno razvija in dopolnjuje. V 
slovenskem prostoru pa ta problematika tudi že počasi 
prihaja v zavest arhivistom in knjižničarjem in mo- 
goče še komu iz zgoraj opisanih skupin. Priročnik je 
pisan v želji, da bi bil uporaben pri razreševanju 
problemov in dober pripomoček za nadaljnje izdaje. 

Jeden Vodopivec 

Marija Hernja-Masten, Vpisna knjiga 
meščanov mesta Ptuja 1684-1917, Viri 
L, Zgodovinski arhiv Ptuj, 1995, 202 
strani 

Zgodovinski arhiv Ptuj je začel izdajo svoje serije 
Virov z objavo Vpisne knjige ptujskih meščanov i/, let 
1684-1917, ki jo je skrbno pripravila njegova sode- 
lavka Marija Hernja-Masten. Vsebinsko jo je smiselno 
razdelila v več poglavij. Predgovoru, v katerem govori 
o pomenu vpisne knjige za mesto in njegove meščane, 
sledi obrazložitev metodologije njene obdelave in 
načel, ki jih je pri tem upoštevala, sledi kratek oris 
mestne zgodovine od antike do konca avslroogrskc 
monarhije, nato regest knjige z. vsebinskim kazalom, 
obsežen kronološko urejen prikaz meščanskih vpisov, 
opremljen z dodatnim kazalom vpisnikov po abecedi 
in po vrsti dejavnosti ter povzetka v nemščini in 
angleščini. Na ta način je avtorica dosegla, da je 
vsebina knjige vsestranko analitično predstavljena, kar 
ji povečuje želeno uporabno vrednost. 

V zgodovinskem orisu Mastenova pregledno sledi 
usodi mesta od antične, zlasti pa od karolinške dobe 
dalje, pri čemer namenja večjo pozornost razmerju 
med njegovimi srednjeveškimi oblastniki: salzbur- 
škimi nadškofi. Ptujskimi gospodi in posredno dežel- 

nimi knezi, oriše pomen župnije ter dominikanskega 
in minoritskega samostana za razvoj mesta, predstavi 
na osnovi virov njegovo urbano podobo, govori o 
trgovini in obrti 1er sejemskih prireditvah kot glavnih 
pospeševalcih njegovega razvoja, posebno pozornost 
posveti razvijajoči se mestni avtonomiji in njegovi 
samoupravi, ki ju opredeljujeta statuta iz let 1376 in 
1513, prikaže obseg (mestno pomirje) in način izva- 
janja izvršne in sodne funkcije njegovega mestnega 
sveta in sodnika, predstavi meščane na osnovi popisa 
iz leta 1513, opredeli mestni pečat in grb ter na koncu 
analizira še organizacijo magistrata po jožefinskih 
reformah, potem ko seje ta med letoma 1785 in 1825 
postopoma profesionalizirah 

Vrednost dela ne zmanjšuje nekaj manjših inter- 
pretativnih spregledov, kot na primer: 

- Madžari niso zasedali Ptuja v letih 898/908 in 
969/973. ampak med temi leti, saj so Ptuj prvič ople- 
nili leta 898. dokončno zasedli pa po bitki pri Bra- 
tislavi leta 907, zapustili pa leta 969, vendar pa sc je 
meja v bližnji Pesniški dolini ustalila šele leta 973. 

- Turških napadov na Ptuj pred letom 1472 ni bilo, 
zato ni upravičeno povezovati obnove dominikanske 
cerkve v prvi polovici 15. stoletja z njimi. Cerkve tudi 
niso barokizirali leta 1691, saj so takrat podrli le njen 
zgodnjegotski prezbiterij, ampak med letoma 1692 in 
1710, ko sojo obrnili in opremili s sedanjo fasado. 

- Minoriti so verjetno res prišli na Ptuj že leta 
1239, vendar so samostan začeli graditi šele po do- 
voljenju nadškofa Filipa II., izdanem leta 1255. 

- .Strojarska četrt, omenjena leta 1291, ni ležala 
znotraj mestnega obzidja, ampak pod njim. 

- Mestnega stolpa ni zgradil Antonio de Pivo (prav 
de Riva) leta 1556, ampak najverjetneje Frančišek 
Marmoro v zadnji četrtini 16. stoletja. Stolp tudi ni 
dobil svoje sedanje čebulaste strehe po požaru leta 
1705. ampak leta 1792 (tes. mojster Simon Hiepfl). 

- Ker je dominikanski samostan nastal prej kot 
mestno obzidje, ga niso postavili znotraj njega, ampak 
so obzidje speljali okoli njega. 

- Od mestnih vrat so Dominikanska leta 1556 
zazidali in ne odprli. Dravska ali Vodna vrata so bila 
do srede 14. stoletja zahodno od Malega gradu, nato 
pa na Hrvatskem trgu. 

- Mesto ni dobilo svojih mestnih pravic leta 1376, 
ampak le njihovo statutarno potrditev, sejemsko pra- 
vico paje imelo že preje. 

- Kot pomoti lahko smatramo zamenjavi imen 
Viljema za Ernesta Železnega leta 1411 in cesarja za 
nadvojvodo Karla II. leta 1572, ko je Ptuj postal 
komorno mesto. 

- Pri predstavitvi mestne uprave in sodne oblasti 
leta 1655 Rats Händlerji niso trgovci za svet, ampak 
mestni pogajalci, Schrat und Wacht Einnehmer pa ni 
preglednik za škart in stražar, ampak pobiralec obvez- 
nega vsakoletnega prispevka za vzdrževanje mestne 
varnosti (Schart je strelna lina. Wacht je straža). 

- Pri kazalu meščanov po njihovi dejavnosti 
Posamentierer ni pasar, ampak prodajalec pozametrije. 
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to je raznih oblačilnih okraskov, Flccksicdcr pa ni 
prodajalce drobovine, ampak pripravljalcc vampov. 

Ne oziraje se na omenjene, večinoma drobne 
spodrsljaje, ki jih je relativno malo, je knjiga dragocen 
doprinos k ptujskemu zgodovinopisju, saj nam po- 
sreduje vsebino enega temeljnih virov za njegovo pro- 
učevanje, ki kar vabi k nadaljnji vsestranski izrabi 
ponujenih podatkov. 

Jože Curk 

Št.  Vid  -  Podnanos,  Zbornik  prispev- 
kov   o    kraju    in    njegovi    zgodovini, 
Pokrajinski    arhiv   v    Novi    Gorici,    Nova 
Gorica 1996, 228 strani 

"Št. Vid je tako lična vas, da te iznenadi, ko ga 
ugledaš prvič. Lepe hiše, most čez potok 'Močilnik', 
župna cerkev, župnišče, šola... vse se ti takoj prikupi. 
Posebno župna cerkev sv. Vida je skoro veličastna in 
tudi po vnanjščini lepa. Stavba me je spominjala 
laških cerkva in mi vzbujala misel, da je jako stara." 
(Dr. Fr. Lampe, Izprehod na Notranjsko, Dom in svet 
1896, str. 443). 

Knjiga St. Vid - Podnanos opisuje podobo kraja, 
nekatere njegove značilnosti in posamezne krajevno- 
zgodovinske preglede. V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Podnanos jo je izdal Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, ki je imel posluh za izdajo take domo- 
znanske literature, za katero so več kot polovico član- 
kov prispevali arhivisti te ustanove. 

V uvodu nam urednik zbornika Jurij Rosa, arhivist 
omenjenega arhiva, predstavi namen zbornika. 

Zamisel o izdaji obširnejše publikacije, kjer bi na 
enem mestu predstavili vsaj del bogate krajevne 
preteklosti, sega že v leta 1982-1983. Jurij Rosa že 
vrsto let skrbno in z veliko ljubeznijo do raziskovanja 
krajevne zgodovine zbira različne vire o domačem 
kraju. Njegova zbirka je pravi zaklad podatkov iz 
arhivskih dokumentov in raznovrstne literature. 

Zbornik vsebuje 17 prispevkov izpod peresa 13 
avtorjev, ki so predstavljeni na koncu publikacije. 
Največ prispevkov je pripravil Jurij Rosa, ki je tudi 
sicer vložil v delo veliko truda, saj je poleg stro- 
kovnega dela opravil tudi vsa tehnična in uredniška 
opravila. 

Zbornik ni monografija kraja, ampak skuša z 
izbranimi temami prispevati k širitvi znanja o kraju in 
bogatitvi domoznanske literature. 

Dr. Branko Marušič je pripravil bibliografijo stro- 
kovnih objav, ki so izšle v znanstvenem in strokov- 
nem tisku, v publicistiki, leposlovnih delih ali kako 
drugače. Prispevek je komentiran s številnimi opom- 
bami. Nek celovit domoznanski opis kraja do danes še 

ni izšel. liden izmed temeljev pa je sedaj gotovo ta 
zbornik. 

O identifikacijskih elementih kraja spregovori v 
svojem prispevku Inga Miklavčič-Brezigar. Omeni 
dejavnike, ki izoblikujejo identiteto kraja: zgodovinski 
trenutki, posamezni veliki možje in žene, ki so tu 
živeli in delovali, gospodarstvo, kulturna pripadnost, 
geografska lega, arhitektura ter končno skupni jezik, 
šege in navade skupnosti, skupno delo v korist kraja 
ter ne nazadnje socialne razmere društvenega živ- 
ljenja, skupni praznik, izleti in družabno življenje. 

Šembidci so lahko ponosni, da so preko Matije 
Vertovca in Stanka Premrla povezani z nastankom 
državne himne. O tem je napisal prispevek Jurij Rosa, 
ki posreduje znane ugotovitve o nastanku Prešer- 
novega besedila in nekatera druga dejstva v zvezi z 
uglasbitvijo in nastankom državne himne. 

Sledi še en prispevek Jurija Rosa, v veliki meri 
napisan na osnovi arhivskega gradiva: o izvoru, naj- 
starejših omembah, poimenovanjih in preimenovanju 
Šentvida - Podnanosa. 

Kraj ima v svojem nazivu ime svetnika Vida. Po- 
leg krajevnega imena, ki je najbolj očitno znamenje v 
govorici in različnih dokumentih, imajo v kraju še več 
drugih znamenj, ki opozarjajo na župnijskega zavet- 
nika. V nadaljevanju prispevka prikazuje najstarejše 
omembe kraja v dokumentih in različne oblike, v ka- 
terih se je staro in še vedno živo krajevno ime po- 
javljalo v preteklosti. Po avtorjevih dosedanjih ugoto- 
vitvah je doslej najstarejši znani zapis Šentvida v 
dokumentu iz druge polovice 13. stoletja in je v zvezi 
s pridobivanjem posesti samostana Bistra na Vipav- 
skem. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve v 
zvezi s preimenovanjem kraja. 

O tem, koliko je o starejši preteklosti Podnanosa in 
njegove bližnje okolice znanega arheologom, je pri- 
spevala zapis Nada Osmuk. 

Jurij Rosa je napisal tudi krajši pregled o starejši 
zgodovini cerkvene uprave v Št. Vidu in o šembijskih 
dušnih pastirjih. Članek je omejen na dobo do konca 
19. stoletja (do leta 1890), seznam duhovnikov pa do 
najnovejšega časa. 

Po sledeh občine Št. Vid je naslov naslednjega 
prispevka Jurija Rosa, v katerem spregovori o zgo- 
dovini upravno-teritorialne ureditve šembijske občine. 
V pričujočem pregledu avtor opozarja na funkcije in 
pristojnosti občine na splošno v posameznih obdobjih, 
poudarek prispevka pa je v prikazu upravno-teri- 
torialne ureditve občine, njenega obsega in podatkov 
o številu prebivalstva. 

Aleksandra Pavšič-Milosl je na osnovi arhivskih 
dokumentov prikazala zgodovino mlekarne, ki je bila 
nekoč pomemben gospodarski dejavnik v kraju. 
Prikaz se omejuje na čas od njene ustanovitve leta 
1907 pa do leta I960 oziroma 1961, ko se je pri- 
ključila Kmetijsko vinarski zadrugi Vipava. Osnovni 
vir za raziskavo je bilo namreč arhivsko gradivo, ki ga 
za to obdobje hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. 

Petra Kodre iz Podnanosa je pripravila zapis o gos- 
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podarskem sožitju krajanov z Nanosom. Spregovorila 
je o načinu dela, navadah in življenju, ki gaje dolinski 
kmet nekoč živci na Nanosu. Podrobneje je pred- 
stavila košnjo na Nanosu, gozdarjenje, pridobivanje 
"••••" ter nabiranje zelišč in gozdnih sadežev. 

V obširni razpravi je predstavila preteklost šolstva 
v kraju Vlasta Tul. V uvodu je poudarila pomen šole v 
razvoju kraja. Poleg cerkve, župnišča. raznih društev 
in kasneje tudi mlekarne je pomenila srce kraja. Po 
posameznih poglavjih obravnava najprej začetke šol- 
stva v kraju do osnovnošolskega zakona leta 1869, 
••• obdobje od leta 1869 do konca prve svetovne 
vojne, obdobje pod Italijo 1er čas od leta razpada 
Italije do ukinitve popolne osemletke leta 1966. 
Avtorica se je dotaknila tudi skrbi za šolske prostore 
in šolske potrebščine, organiziranosti šole, učiteljev, 
šolskih prostorov in šolskega vrta. V Podnanosu so 
organizirali tudi izobraževalne tečaje in kmetijsko- 
gospodarsko šolo. 

Nekoliko skrajšano in predelano diplomsko nalogo 
o društveni dejavnosti v Št. Vidu v obdobju 1868- 
1926, od ustanovitve čitalnice leta 1868 do razpusta 
izobraževalnega društva leta 1926. je prispevala 
Suzana Bratož. Prikazala je živahno kulturno udej- 
stvovanje v majhnem podeželskem okolju, katerega 
namen je bila skrb za izobrazbo človeka in dvig 
njegove kulturne ravni ter narodne zavesti. 

Andreja Žvanut pa je za zbornik prispevala na- 
logo, ki jo je pripravila za gibanje Znanost mladini. 
Cdavni cilj prispevka z. naslovom Običaji življenj- 
skega in koledarskega cikla po naših vaseh je prikaz 
življenja nekdanje šembijske skupnosti kakor se je 
izražala z običaji ob posameznih življenjskih mejnikih 
(rojstvo, poroka, smrt) in ob prazničnih dnevih skozi 
koledarsko leto. 

V zapisu o znanih Šcmbidcih izpod peresa Ivanke 
Uršič so predstavljene nekatere znane osebnosti, 
rojene v Št. Vidu ali kako drugače povezane z njim, ki 
so s svojim delom veliko prispevale za domači kraj, 
ali se uveljavile tudi v širšem slovenskem prostoru in 
v tujini. Med osebnostmi, ki so vtisnile kraju poseben 
pečat, so Matija Vcrtovcc, Rihard Dolenc, Viktor 
Kopalin, Stanko Premrl, Janko Premrl Vojko, Janez 
Kovač... Od živih Šembidccv, ki se s svojim delom 
uveljavljajo v širšem slovenskem prostoru in v tujini, 
pa so omenjeni le tisti, ki so dobili mesto v Pri- 
morskem slovenskem biografskem leksikonu. 

Med večletnim zbiranjem različnega gradiva o 
domačem kraju je bil Jurij Rosa posebno pozoren na 
zapise, ki so vsebovali vtise, mnenja ali ocene o kraju, 
njegovi legi in naravnih danostih, zlasti pa o pre- 
bivalcih in njegovih značilnostih. Kol pravi avtor sam. 
taki zapisi v glavnem ne vsebujejo kakih pomembnih 
podatkov za prikaz širše in ožje zgodovinske podobe 
kraja, vsekakor pa pritegnejo s svojo vsebino, ker so 
na poseben način neke vrste "ogledalo" kraja in ljudi 
skozi različna obdobja preteklosti. V tem sklopu je 
tudi nekaj izbranih pesmi, ki v vezani besedi opevajo 
kraj. se nanj nanašajo ali od tukaj izvirajo. 

Martina Stupar in Anica Cernatič-Gregorič sta pri- 
spevali izsledke o geološki zgradbi, naravnogeograf- 
skih značilnostih in naravni dediščini kraja in okolice. 

Damijana Fortunat-Čcrnilogar in Jurij Rosa v pri- 
spevku predstavljata pomembnejše spomenike zgodo- 
vinske in tehniške dediščine v kraju. 

Zbornik zaključuje obsežen prispevek Jurija Rosa 
o pomembnejših umetnostnih spomenikih v kraju in 
okolici: župnijska cerkev sv. Vida, podružne cerkve 
sv. Kozma in Damjana, sv. Hicronima na Nanosu, sv. 
Trojice v Pasjem Repu, sv. Nikolaja (Miklavža) pod 
Nanosom, graščina Rosenek (Rožnik) - Dolenčev 
grad, graščina Schiwilzhofcn - Živcev grad in Zajčji 
grad - Tavčarjeva hiša. 

Zbornik je opremljen z barvnim ovitkom, na ka- 
terem sta fotografija kraja in njegova geografska lega 
na delu zemljevida občine Vipava. Slikovno gradivo 
je zbral in podnaslovi! z ustreznimi podatki o nje- 
govem izvoru urednik sam in pomembno dopolnjuje 
posamezne prispevke. Objavljeni so posamezni doku- 
menti in fotografije, zlasti pa več starejših razglednic 
kraja. 

Delo je prelepo darilo urednika in glavnega pisca 
Jurija Rosa rojstni vasi in bi si jo lahko želel sleherni 
kraj. 

Ivanka Uršič 

Ivica Žnidaršič, Nekaj o vojni škodi 
in pravicah (Zgodovinska, pravna in 
humanitarna dejstva), Ljubljana, RKS 
1996, 202 strani 

Knjiga Ivice Žnidaršič O vojni škodi in pravicah 
ter spremna beseda dr. Toneta Ferenca Slovenski 
izgnanci 1941-1945 - civilne žrtve vojnega nasilja je 
izšla v razgibanem trenutku, ko se na različnih ravneh 
ponovno odpirajo vsebinska vprašanja o dogodkih v 
času druge svetovne vojne. Pri celotnem dogajanju, ki 
je razburkalo dogajanje, ne le pri nas, ampak razburja 
duhove tudi drugje v Evropi, gre, kot se da iz po- 
vedanega že razbrati, za proces historične revizije, ki 
se problematike druge svetovne vojne loteva na raz- 
lične načine. V vsaki državi ima to delovanje svoje 
značilnosti, ki jih definirajo teme nacionalne zgo- 
dovine. V Sloveniji so se po osamosvojitvi leta 1991 
začele pojavljati teze o nepotrebnosti partizanskega 
boja. Marsikaj je bilo napisanega in izdanega v smislu 
teze, da okupator le ni bil tak, kot smo ga slikali vsa 
povojna leta. Podobne teorije izmikanja so dobile 
svojo domovinsko pravico tudi v resnih razprav- 
ljanjih, ki so raznarodovalne načrte okupatorskih 
držav v drugi vojni skušali zmanjšali do tiste mere, 
kot da jih ni bilo. 
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Ko na en način iščemo pravico za žrtve povojnih 
dogajanj, ne smemo pozabljati vse to, kar so Slovenci 
prestali v drugi vojni, ko je prišlo do nasilnega 
razkosanja Slovenije in množičnega izgona Slovencev 
leta 1941 v izgnanska taborišča Sirom Reicha in dru- 
gam, izgona Slovencev v koncentracijska taborišča in 
na prisilno delo. Kol piše dr. Tone Ferenc v spremni 
besedi, je bil namen okupatorjev izničiti slovenski 
narod kot etnično enoto, saj je bil izgnan vsak deseti 
Slovenec, ki je živel tedaj na nemškem zasedbenem 
območju, kar je najvišji odstotek izgnancev v vseh 
zasedenih evropskih deželah. Slovenski izgnanci so 
bili razseljeni od Poljske do Francije, od Makedonije 
do Severne Nemčije. Trpeli so vsestransko pomanj- 
kanje, ob prihodu domov pa mnogi niso našli ničesar. 
Zmanjševanju in pozabljanju te problematike se je 
avtorica uprla z izdajo študije, ki obravnava proble- 
matiko slovenskih izgnancev v letih 1941-1945 in 
popis vojne škode ter uveljavljanje pravic do njenega 
povračila. Raznarodovalni programi okupatorjev so 
dejansko sledili cilju uničenja in potujčevanja Slo- 
vencev. Mogoče so bile metode uničevanja v primer- 
javi z židovskim narodom drugačne, vendar je končni 
cilj ostajal isti: očistiti okupirane dežele tamkajšnjega 
prebivalstva in poskrbeti za novega, rasno čistega 
prebivalca, ki naj bi bil vreden rasne teorije, na katero 
je leta 1983 pristala tudi Kraljevina Italija. 

V delu Ivice Žnidaršič gre iskati predvsem po- 
datkovno osnovo vsega, kar smo zgoraj omenili. Na 
samem mestu, kar daje knjigi posebno vrednost, naj- 
demo podatke, ki se nanašajo na vojno odškodnino 
žrtvam druge svetovne vojne, pa podatke o zakonih, 
zakonskih predpisih in odredbah, ki uravnavajo to 
problematiko in na osnovi katerih je bila popisana 
vojna škoda. Podan je tudi pregled, kaj je jugo- 
slovanska država v povojnem času terjala od Nemčije, 
Italije, Madžarske, Avstrije. Podani so predlogi, kako 
bi se posamezni problemi v zvezi z reševanjem vpra- 
šanja vojne odškodnine lahko rešili in opozorilo, kako 
je bila vsa ta problematika normirana v drugih dr- 
žavah in kako so se tam reševali enaki problemi. 
Avtorica nam zelo bogato postreže s podatki o oce- 
nitvah vojne škode za Slovenijo, ki so jo povzročili 
Nemci, Italijani, Madžari in Avstrijci z navedbo 
splošnega pregleda dogovarjanja z nemško državo in 
vsega, kar je bila Nemčija dolžna in česar ni izplačala. 
Po kritični obdelavi podatkov o vojni škodi, storjeni 
med drugo svetovno vojno, bomo končno lahko dobili 
realno sliko tedanjega stanja. Kot so marsikdaj pri 
splošnem ljudskem mnenju mislili, da so okupatorske 
države poravnale svoje obveznosti, ki jih je kasneje 
prejšnja oblast uporabila namensko, pa gre po besedah 
avtorice tudi zato, da marsikdaj ni prišlo do realizacije 
leh obveznosti. Nova država Slovenija bi se morala po 
njenem mnenju potruditi, da bi do realizacije teh 
obveznosti tudi prišlo. 

Za pozornega bralca, ki bo v delu našel predvsem 
praktične podatke, bo poleg prikaza posledic žrtev 
vojnega nasilja zanimivo še razmišljanje o arhivih in 

muzejih v Sloveniji in Srbiji, ki hranijo dokumente o 
žrtvah druge svetovne vojne. Gre med drugim za 
gradivo baz za repatriacijo, ki so delovale za Slo- 
venijo od maja 1945 naprej in preko katerih so se Slo- 
venci vračali na svoje domove. V teh bazah in spre- 
jemali.ščih v Sloveniji, bilo jih je okoli 40, so ljudi 
zdravniško pregledali in popisali. V zvezi s tem naj 
omenimo predvsem projektne in izvedbene naloge 
Arhiva Republike Slovenije, linotc na Kongresnem 
trgu 1. Sodelavci te enote so s posebnim računal- 
niškim programom uspeli kljub časovni stiski oskrbeti 
na desettisoče bivših izgnancev in drugih žrtev voj- 
nega nasilja s potrebno dokumentacijo, ki je nastala na 
osnovi omenjenih popisov iz baz za repatriacijo. s 
katero so lahko kandidirali na državno zakonodajo za 
uveljavljanje pravic. 

Poglavje o repatriaciji je izredno zanimivo za tisti 
del naše zgodovine, ki je sovpadala z izgradnjo nove 
oblasti porušene in opustošene domovine in človeškim 
veseljem vseh, ki so se po dolgih letih izgnanstva 
vračali na svoje domove iz. livrope in drugih krajev 
nekdanje Jugoslavije. Avtorica, ki je bila sama iz- 
gnanica in je s te plati opaziti njeno osebno pri- 
zadetost, da bi se tragična stran slovenske zgodovine 
na izgubila, je v svojem res dragocenem delu pokazala 
še dokaj nepojasnjeno stran naše preteklosti. V delo je 
vpela usodo tisočev majhnih ljudi, ki jih ponavadi 
zgodovina z veliko začetnico obide. Mogoče je v nje- 
nem prispevku zaslediti celo nekaj več, in sicer na- 
potek zgodovinarjem in upravi, da je veliko vprašanj s 
tega aspekta še nerešenih in bi se bilo za nadaljnjo 
obravnavo te problematike potrebno marsikatere 
stvari še lotiti in jo preučiti. 

Metka Gombač 

Milko Mikola, Stara industrijska pod- 
jetja na Celjskem. Publikacije Zgodovin- 
skega arhiva v Celju. Študije 2. Celje 
1996, 95 strani. 

Celjski arhivist Milko Mikola, ki je dvignil nemalo 
prahu s svojo knjigo o izvensodnih procesih na Celj- 
skem, nas tokrat preseneča z monografijo o starih in- 
dustrijskih podjetjih na Celjskem. Ne glede na vse- 
bino, se nam zdi objava knjige še posebno pomembna 
ker potrjuje, da krog slovenskih arhivistov, ki jim ni 
bistvena le tehnika arhivskega dela, le ni tako majhen. 
Se več! Zdi se, da so bili tisti, ki jim je bila bistvena le 
velikost fascikla in kot pod katerim sije nanj skla- 
diščna žarnica, o vsebini pa niso imeli pojma, le naj- 
bolj glasni in da zopet stopajo v prve vrste tisti, ki 
dejansko razumejo kulturno in znanstveno poslanstvo 
arhivov. Vprašanje namreč ni trivialno. Če se bo seda- 
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nji trend odnosov do raziskovalnih inštitutov nada- 
ljeval, bo postala vprašljiva njihova prihodnost. V pri- 
meru izpeljave črnega scenarija, ki ima močne zago- 
vornike celo med delavci inštitutov, se zna zgoditi, da 
se bo baza raziskovalnega dela na zgodovinskem pod- 
ročju vrnila tja. kjer je že nekdaj bila: poleg univerze 
bodo pomembni le še muzeji in arhivi. Zalo ni 
nepomembno, kaj se v arhivih dogaja, kakšni ljudje so 
tam in kaj delajo. Žal je razrešitev teh vprašanj izven 
strokovnih meril in razprav in prehaja celo v veliki 
meri v sfero dnevne strankarske politike. 

Gospodarska preteklost slovenskega dela Štajer- 
ske, še zlasti celjskega področja, ni povsem neobde- 
lana. Nekaj že vemo. pogrešali pa smo sistematičen, 
na virih sloneči pregled. Milko Mikola, ki seje doslej 
bolj posvečal naši politični preteklosti, je tokrat stopil 
na gospodarsko področje in dokazal, da mu ni povsem 
tuje, še več, z. navajanjem števila in vrste delavcev ter 
višine plač kaže velik posluh za socialna vprašanja. V 
svojem pristopu marsikje spominja na starosto sloven- 
skih zgodovinarjev dr. Vlada Valenčiča. Vsekakor bi 
bilo strokovno nadaljevanje te poti, glede na pomen 
celjske industrije v širšem slovenskem prostoru le 
želeti. Tematike se loteva po industrijskih panogah: 
gradbeni, grafični, keramični, kemični, kovinarski, 
lesni, steklarski, tekstilni, usnjarski in živilski. Na 
koncu je dodal še nekaj firm, ki jih ni mogel razvrstiti 
med gornje. Posamezno podjetje spremlja od začetkov 
do leta 1940. Navaja preko 260 naslovov firm, od 
katerih so mnoga presegla lokalni nivo. Westnove to- 
varne so seveda najbolj pomembne, krivično pa bi 
bilo spregledati druge. Samo kot zanimivost naj nave- 
demo, da so pralni prašek persil izdelovali na Celj- 
skem že pred letom 1930 in daje bilo na "Celjskem", 
ozemlja natančneje ne opredeljuje in seže celo na 
Kranjsko, pred drugo svetovno vojno na obrav- 
navanem področju navzoče še danes eno vodilnih 
podjetij gasilske opreme Rosenbauer iz Linza. Na- 
sploh lahko za tamkajšnje podjetnike ugotovimo, da 
so v svoji podjetnosti vedno stremeli po zadovoljitvi 
potreb širšega področja. S tem so tudi tehnološko in 
kapitalsko lažje sledili konkurenci. Tako niso bili od- 
visni zgolj od lokalnih gospodarskih in seveda poli- 
tičnih razmer, ampak jih je večina nekaj pomenila v 
širšem prostoru. Ima pa ta "mednarodna razsežnost" 

veliko "lepotno" napako, ki se kaže v nazivih firm. Do 
konca monarhije bijejo v oči nemške, kasneje pa jugo- 
slovcnarskc. 

Delo Milka Mikole se naslanja predvsem na po- 
datke, ki jih je našel v Zgodovinskem arhivu v Celju 
in osrednjem slovenskem arhivu. Očitno vire dobro 
obvlada, saj je izredno suveren in izčrpen. Ker insti- 
tucija kjer je zaposlen očitno ne premore ustrezne 
biblioteke, se je v delo prikradlo nekaj nebistvenih 
napak, ki raven dela prav nič ne znižujejo, ne bi pa 
bilo dobro, če bi jih kdo prepisal. Na mestu kjer ome- 
nja dvorsko železarno in njeno povezavo s Štorami 
(str. 32), bi morali biti omenjeni knezi in ne grofi Tur- 
jaški.... Zdi se, da bi tudi nekoliko vpogleda v Šta- 
jerski deželni arhiv delu le koristilo. Slednjega ne gre 
razumeti kot kritiko, ampak kot željo, da bi imeli ar- 
hivisti, ki vedo kaj je treba raziskovati, boljše mož- 
nosti za delo, predvsem pa se naj pri delitvi denarja za 
delo in pri neposredni organizaciji dela oziroma 
delitvi arhivskih nalog še posebno gleda na tiste, ki 
vedo kaj in kako morajo delati. Nekoliko tragično je 
namreč srečati sredi dopoldneva na Dunaju kolega, ki 
ne ve kam bi s časom (in denarjem?), sam pa hitiš iz 
enega arhiva v drugega in ne veš kje in kaj bi pri- 
hranil. 

Knjiga Stara industrijska podjetja na Celjskem je 
nedvomno velik dosežek avtorja in "celjske zgodo- 
vinske šole". Mogoče mu oznaka ni všeč, vendar je 
dejansko veselje gledati, kako v Celju vedo, kaj je 
treba delati, marsikje, pa še do idej ne pridejo. Tudi 
Zgodovinskemu arhivu v Celju je knjiga Milka Kikolc 
v čast Publikacija ima obseg, ki je značilen za tovrstna 
dela, ki zahtevajo veliko časa in naporov, obsega pa ni 
mogoče "napesniti" na stotine strani. Ker je bila celj- 
ska industrija pomembna in imela surovinske in pro- 
dajne zveze v širšem prostoru, ker so bili med njenimi 
podjetniki tudi za slovensko siceršnjo kulturo po- 
membni ljudje (Knez), bi bilo prav, da je ne bi spre- 
gledale tudi druge slovenske strokovne revije. Obi- 
čajne bralce bodo še posebno pritegnile številne izred- 
no lepe ilustracije. Želeti bi bilo, da bi avtor s to ne- 
hvaležno smerjo raziskovanja nadaljeval in da bi našel 
številne posnemovalec. 

Slane Granchi 
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Hold Triglav in kolodvorsko poslopje na Bledu 
razglednica, okoli 1920 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Foloteka 
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Tuji časopisi in revije 

Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka, 
zvezek 37/1995, 392 strani 

Decembra 1995 je na Reki izšla sedemintrideseta 
številka Vjesnika, glasila reškega zgodovinskega arhi- 
va. V šestih poglavjih je na 392 straneh objavljenih 
šestnajst prispevkov. 

V prvem sklopu člankov, združenih pod poglav- 
jem GRADIVO, pet avtorjev obravnava različne teme 
z območja  Istre  in   Kvarncrja  od   16.  stoletja  do 
kapitulacije Italije 1943. leta. Dražen Vlahov obdela 
tri glagoljaške dokumente iz Brseča, ki jih danes hrani 
zgodovinski arhiv v Pazinu. Dokumenti so nastali v 
obdobju od  1547. do  1615. leta. Pisali so jih gla- 
goljaški duhovniki. Vsebujejo pa popise dol vdov iz 
Brseča. Sestavni del članka je tudi transkripcija doku- 
mentov v latinico. Lujo Marjetic v prispevku pole- 
mizira z Vaskom Simonitijcm. Ta je namreč 1994. 
leta objavil statut iz Moščenice, ki ga hranijo v Arhivu 
Republike Slovenije, in je nastal leta 1616, pisan paje 
v nemškem jeziku. Margetič ni bil zadovoljen z nje- 
govo interpretacijo in objavo, zato seje dela lotil sam 
in obenem primerjal "ljubljanski" tekst s tekstoma, 
ohranjenima na Reki in v Zagrebu. Manon (¡iron ob- 
javlja tri poročila o šolah na Reki, ki so bila poslana 
Pokrajinski upravi za Hrvaško in Slavonijo v Zagreb 
leta 1923. V uvodni študiji nas avtor seznani z zgo- 
dovino reškega območja od razpada Avstro-Ogrske do 
1924. leta, koje s podpisom rimskega sporazuma do 
tedaj svobodno reško državo dobila Italija. Pritisk 
italijanskih oblasti, tako upravnih, političnih kot tudi 
šolskih z namenom čim bolj italijanizirati Reko, paje 
bil ves ta čas izjemno močan, o čemer pričajo tudi 
objavljeni viri. Ivo Kovačić objavlja nekaj italijanskih 
dokumentov o napadih na partizansko četo na Sušaku 
pozimi 1941. leta. Iz dokumentov je moč razbrati kru- 
tost fašističnega nasilja nad civilnim prebivalstvom in 
partizani, potem ko se je bila prva partizanska četa, 
ustanovljena na tem območju,  prisiljena razpustili. 
Antun Giron objavlja "Poročilo o najnovejši tragediji 
Istre", informacijo o položaju v Istri po kapitulaciji 
Italije, ki jo je 28. junija 1944 prof. Nikola Žic poslal 
vodstvu Neodvisne države Hrvaške. 

Med ČLANKI IN RAZPRAVAMI je objavljenih 
pet prispevkov. Dorile Milović je obdelal del mošče- 
niškega statuta, ki se ukvarja s kazenskim pravom. 
Olga Majjaš je analizirala urbanistično ureditev pre- 
dela med Školjićem in Banskimi vrati na območju 
Reke in Sušaka skozi daljše zgodovinsko obdobje. Re- 
zultati raziskave naj bi služili revitalizaciji tega pre- 
dela mesta.Razprava Milivoja Čopa je posvečena 
boju za vzposlavitev in uveljavitev hrvaškega šolstva 
na creško lošinjskcm območju od začetka 19. stol. do 
leta 1918. Izpostavil je problem italijanizacije tega ob- 

močja, gospodarske in upravne nadvlade manjšin- 
skega dela prebivalcev - Italijanov, ki so skupaj z do- 
mačimi "italijanaši" ovirali in onemogočali izobraže- 
vanje Hrvatov v maternem jeziku. Bosiljka Ja- 
njatović je obravnavala posebnost položaja kastav- 
skega območja pri izvajanju vojaške obveznosti v 
obdobju med obema vojnama. Boris /akošek v svo- 
jem prispevku opisuje obnovo in razvoj turizma v 
Opatiji po drugi svetovni vojni. Za vir mu je služilo 
arhivsko gradivo opatijskih upravnih organov od leta 
1945 do 1947. 

V rubriki PRILOGE je Stanislav Južnič prispeval 
članek, kjer je obdelal genealoško deblo Franja Rač- 
kega. Po njegovih ugotovitvah naj bi bi bili Rački v 
17. stol. naseljeni v Raki ob Kolpi. Prva omemba tega 
priimka naj bi bila v nemški obliki iz leta 1681. Od 
tam naj bi se nato Rački selili tudi v Gorski Kotar. 

Z ARHIVSKO TEORIJO IN PRAKSO se ubadata 
dva prispevka, in sicer Marina Sablić-Dorčić pred- 
stavlja vrednotenje gradiva s področja sodstva in nje- 
govo izločanje v zgodovinskem arhivu na Reki, Denis 
Simić pa nas seznani s seminarji, ki jih reški zgo- 
dovinski arhiv organizira za ustvarjalce arhivskega 
gradiva. 

Med POROČILI preberemo oceno dela Luja Mar- 
getića o grobniških urbarjih, ki ga je prispeval Mile 
BoRović, in oceno dela Fercnca Poloskcija o Istvanu 
Tiszi, ki gaje napisala Ljubinka Toševa-Karpovvicz. 

Med VESTMI na koncu zvezka pa izvemo nekaj 
več o delovanju podružnice Hrvaškega arhivskega 
društva Pazin-Reka v letu 1995. 

Vlasla Tul 

Arhivski vjesnik, 
letnik 38/1995, Zagreb  1995 

Hrvaški državni arhiv je leta 1995 izdal 38. letnik 
svoje strokovne revije Arhivski vjesnik. Prvi del (Ar- 
hivska teorija in praksa) v celoti obravnava eno od 
osnovnih nalog arhivov, to je problem valorizacije 
arhivskega gradiva. Josip Kolanovič je za posve- 
tovanje Hrvaškega arhivskega društva, ki je bilo 8. in 
9. decembra 1994 v Bjclovarju, pripravil referat Valo- 
rizacija arhivskega gradiva v teoriji in praksi, ki ga tu 
objavlja. Problem odbiranja gradiva, ki je pomembno 
za kulturo in znanstveno raziskovalno delo, je obstajal 
vedno, še prav posebno pa se ga občuti danes, ko 
sodobna administracija proizvaja ogromne količine 
dokumentacije. V članku avtor obravnava zgodovino 
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valorizacije, posamezne teorije o tem problemu ter 
tovrstno prakso v ZDA, Kanadi, v državah Evropske 
unije ter na Hrvaškem. 

Razvoj osnovnih načel izločanja na Hrvaškem pa 
je obdelal Marijan Rastič. Pravi, da organizirana ar- 
hivska služba pri njih obstaja že od leta 1870, koje bil 
sprejet Zakon o deželnem arhivu. Pri proučevanju te 
problematike na Hrvaškem je potrebno upoštevati, da 
so posamezna področja spadala v različnih obdobjih 
pod različne uprave (avstrijsko, madžarsko, jugoslo- 
vansko itd.), kar je vplivalo na sistem pisarniškega 
poslovanja. Vse to pa je tudi oblikovalo razvoj ar- 
hivske službe na posameznih območjih. Avtorje zbral 
in predstavil vse zakonske in podzakonske akte o tej 
problematiki, ki so veljali pri njih. 

O odnosu med teorijo in prakso pri valorizaciji 
arhivskega gradiva je objavil prispevek Davorin Eržiš- 
nik. Velik problem je v tem, da pojem valorizacija 
nima enotnega oz. utrjenega pomena. Tako se včasih 
uporablja za odbiranje oz. izločanje, včasih pa samo 
za vrednotenje gradiva. Iz literature izhaja, pravi, da 
sta dve osnovni metodi dela: valorizacija od lista do 
lista ali pa po zadevah. Predpisani kriteriji so lahko sa- 
mo kot napotek za delo, sicer pa se v praksi praktično 
pri vsakem fondu pojavljalo specifičnosti. Na koncu 
navaja še najpomembnejše oblike t.i. list. Na Hrvaš- 
kem je v uporabi največ negativna lista. 

Arhivsko gradivo uprave mesta Zagreba od lela 
1850 do 1945 ni pomembno le za zgodovino mesta, 
temveč ludi za državno zgodovino. To potrjujejo šte- 
vilni zakonski predpisi, statuti, odloki ipd., kjer se 
Zagreb pogoslo obravnava ločeno od ostalih mest. 
Avtorica članka Dubravka Čengič ugotavlja, da je 
gradivo ohranjeno skoraj v celoti. Manjša izločanja so 
bila opravljena le za gradivo iz druge polovice 19. 
stoletja. Zaključuje z mislijo, da izločanje ni več po- 
trebno, nujna pa bi bila računalniška obdelava tega 
gradiva. 

Za arhiviste, ki delajo na gradivu po letu 1945, je 
zanimiv strokovni članek Darka Rubčiča Valorizacija 
arhivskega gradiva mestnih oz. občinskih upravnih 
enot po lelu 1945 (na primeru mesta Zagreba). Avtor 
je najprej napravil pregled razvoja občinske uprave do 
leta 1968. Pri valorizaciji lega gradiva so glavni kri- 
teriji: dručbena vloga ustvarjalca gradiva, čas in kraj 
nasianka, stopnja ohranjenosti in struktura gradiva, 
unikalnost 1er avtentičnost in njegove posebne zna- 
čilnosti. Predni» pa se prične z delom, je potrebno pro- 
učiti pisarniško poslovanje upravnih enot, pravne 
predpise 1er vse skupaj uskladiti z arhivskimi predpisi 
in znanstvenimi metodami dela. 

O valorizaciji in izločanju arhivskega gradiva za- 
grebške mestne uprave po letu 1945 pa je napisala 
prispevek Slavojka Scnišin. V njem so navedeni posa- 
mezni primeri izločanja. 

Zelo pomemben zgodovinski vir so prav golovo 
osebni fondi, zalo je valorizacija tega gradiva zelo 
zahtevno delo. O tem piše Marina Štambuk-Skalič. 
Najprej opredeli, kaj osebni fond sploh je. Pri valo- 

rizaciji pa je potrebno oceniti praktično vsak doku- 
ment posebej, jih nalo grupirali v serije (npr. osebni 
dokumenti, korespondenca itd.). Običajno je izločanje 
pri osebnih fondih minimalno oz. ga sploh ni. 

Uvod v problem valorizacije gradiva finančnih 
ustanov objavlja Ivica Sustič. Doslej se s problemom 
izločanja arhivskega gradiva bank, hranilnic in drugih 
obnih institucij na Hrvaškem praktično še niso ukvar- 
jali. To je prvi prispevek, ki skuša opozorili na po- 
membnost tega problema. To velja predvsem za 
finančne arhive pred letom 1945, ki so ponekod 
ohranjeni v ogromnih količinah. Najprej bo potrebno 
ugotovili, kaj sploh je arhivsko gradivo v teh fondih. 

Pravna zaščila audiovizualnega gradiva 1er teh- 
nični problem trajne hrambe le-tega je zanimala Mala 
Kukuljica, ki ugotavlja, da so zakoni, ki delno zaje- 
majo to problematiko, že zelo stari. Zakon o kinema- 
gnetografski dejavnosli in Zakon o zaščiti arhivskega 
gradiva in arhivih sla iz lela 1978. Prvi zakon je sicer 
doživel spremembe lela 1980 in 1990, vendar brez 
pomembnejših določil. Razvoj novih medijev v zad- 
njih lotih ju je že močno povozil. Članek ima dva dela. 
V prvem opredeljuje nerešena osnovna vprašanja na- 
cionalne kinemagnelografije (kaj je filmsko delo na- 
cionalnega pomena, zaščila nacionalne filmske de- 
diščine, zaščita elektronskih zapisov - televizijskega 
gradiva in videa - 1er filmskega Iraku v barvah, 
vprašanje uvoza video gradiva ipd.). V drugem delu 
pa analizira predlog Konvencije o zaščiti evropske 
audiovizualne dediščine (Strasbourg, avgust 1994). 
Konvencija je sicer zelo dobrodošla in prinaša nekaj 
novih navodil, loda ludi z. njo ni uspelo opredelili vseh 
glavnih problemov, ki stojijo pred nacionalnimi insti- 
tucijami, ki skrbijo za hranjenje in zaščito audio- 
vizualnega gradiva. 

Drugi del publikacije (rubrika Zgodovina insti- 
tucij) predstavlja članek Dubravke Čengič Razvoj 
uprave mesta Zagreba v obdobju 1919-1945. To je 
nadaljevanje članka iz. Arhivskega vjesnika I. 34-35 
(1991-1992), zv. 35-36, Zagreb 1991. S lern je za- 
okrožen pregled razvoja meslne uprave mesta Zagreba 
od 1557, ko se Zagreb prvič omenja kol preslolniea 
Kraljevine Hrvatske in Slavonije, do lela 1945. 

V rubriki Pomožne zgodovinske vede je Stjepan 
Antoljak objavil prispevek o delovanju Milana Suf- 
•••• (umrl lela 1931) kol paleografa in izjemnega 
slrokovnjaka s področja diplomalike 1er profesorja po- 
možnih zgodovinskih ved v Zagrebu. Njegov osebni 
arhiv hrani Hrvatski državni arhiv v Zagrebu . 

Tudi tokrat je objavljen inventar, in sicer sumarni 
inventar osrednje francoske uprave v Dubrovniku 
(Acta Gallica) 1808-1814. Izdelal gaje Sljepan Cosić. 
V prvem delu prispevka opisuje razvoj in delovanje 
francoske uprave na dubrovniškem območju. Sledijo 
osnovni podalki o fondu. Ohranjenega je 171 škalel 
gradiva, v glavnem v italijanščini 1er nekaj malega v 
francoščini. Inventar je izdelan po letih in v okviru 
lega po zadevah, obsega pa 15 listov. 

SliridesI lei delovanja konservaeije in restavracije 
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v Hrvaškem državnem arhivu je bilo povod za 
zgodovinski oris lega dela 1er za pregled uspehov in 
ludi problemov, od katerih nekateri še niso rešeni. Kol 
priloge SO objavljeni seznam zaposlenih, seznam imet- 
nikov pisne dediščine, za katere je laboratorij delal, ter 
statistični pregled opravljenega dela po letih. 

Za Obvestila sta pripravila svoji poročili Josip Ko- 
lanovič in Mirjana Peremin. Kolanovič se je udeležil 
mednarodne okrogle mize o arhivih, ki jo je pripravil 
Mednarodni arhivski svet v Washington!! septembra 
1995. Poročilo je zelo podrobno, po posameznih se- 
jah. Predstavljeni so glavni poudarki posameznih refe- 
ratov, na koncu so naštele še resolucije, ki so jih spre- 
jeli. Mirjana Peremin se je udeležila mednarodnega 
arhivskega tečaja v Liverpoolu na temo upravljanja v 
arhivih 1er normah za delo, hranjenje, kontrolo in 
prenos podatkov. Poslušali so preko dvajset referatov 
in o najzanimivejših poroča Pereminova V tem pri- 
spevku. Na koncu je obiskala še Public Record Office 
v Londonu, kjer se je seznanila predvsem z delom 
služb za uporabnike ter čitalnicami (imajo več služb 
oz. čitalnic, npr. za originalno gradivo, za karte, za 
mikrofilme, itd.). 

Ocene oz. poročila so objavljena za 18 knjig oz. 
revij. Med drugimi so objavljene ocene tudi o publi- 
kaciji V. Zumra Valorizacija dokumentarnega gradiva 
za zgodovino, znanost in kulturo, Ljubljana 1995 1er 
Virih, št. 7, Ljubljana 1994 (Jera Vodušek-Slarič. 
Dosje Mačkovšek) in o Sodobnih Arhivih 95, Maribor 
1995. 

Leta 1994 so se hrvaški kolegi poslovili od dolgo- 
letnega direktorja Zgodovinskega arhiva v Dubrov- 
niku profesorja Mata Kapoviča (1929-1994). nasled- 
nje leto pa še od dr. Zdravka Šundrica (1915-1995), ki 
je tudi vrsto let delal v istem arhivu. Isto leto je vrste 
hrvaških arhivskih strokovnjakov zapustil še dr. Igor 
Karani. Pomen njihovega dela in življenjske poti so 
orisane v zadnjem delu Arhivskega vjesnika. 

Darinka Drnovšek 

Rassegna degli Archivi di stato, 
letnik Lil,  Rim, zvezek 3, 
september/december 1992, str. 509-763 

Revija je razdeljena na 7 sklopov. Prvi del se- 
stavljajo štirje glavni prispevki. 

L AI.KXANDRA KOLEGA, L'archivio dell' 
Università   dei   marmorai   di   Koma,   1406-1957, 
(Arhiv Univerze kamnosekov v Rimu.  1406-1957). 
str. 509-568 

Avtorica je označila nastanek in razvoj univerze 
1er njen prvi statut iz leta 1406. ki da slutiti pove- 
zanost kamnosekov z zidarji, ki so svoj statut izdali že 

leta 1397. Koje univerza nastajala, še ni bilo socialne 
diferenciacije (niso še ločili med "umetnikom" in obrt- 
nikom). Leta 1597 izdajo statut "Združenja svetih 
štirih kronanih" (Compagnia dei SS. Quatro Coronati), 
leta 1757 pa spremenijo statut univerze. V času fran- 
coske vlade doživi univerza zastoj, po letu 1860 pa 
ponoven vzpon do leta 1870, ko so morala vsa pre- 
živeta rimska združenja prenehati z delom. Na koncu 
prispevka je inventar univerze in "Združenja svetih 
štirih kronanih". 

2. IMMA ASCIONE, Il settario del Resno. 
Note su una magistratura napoletana fra XVI e 
XVIII secolo (Tajnik kraljestva - delovanje neapeljske 
magistrature med 16. in 18. stoletjem), str. 569-633 

Službo tajnika kraljestva (II segretario del Regno) 
so Spanci ustanovili v Neaplju v prvih desetletjih 16. 
stoletja. Večino kompetenc je predpisal že Karel V. v 
zakonu leta 1505. Tajnik kraljestva je predsedoval 
vsem zasedanjem svela in v svoj register (notamento) 
beležil mnenja vseh članov svela (regentov in pod- 
kraljev, svetnikov...). Vodil je zapisnike zasedanj, pri 
čemer je moral spoštovati tajnost profesionalnih po- 
datkov. 

V prispevku je avtorica označila delovanje urada 
in spremembe, ki jih je sicer španska magistratura 
doživljala na neapeljskih tleh. 

Na osnovi ohranjenih dokumentov, ki jih hrani 
Državni arhiv v Neaplju, ter dokumentov, ki jih je 
avtorica našla v nekaterih knjižnicah, je sestavila 
enoten, kronološko urejen inventar. 

3. PAOLA CARUCCI, Il ruolo della formazione 
professionale nell'evoluzione dell'archivista (Šola- 
nje in strokovni razvoj arhivista), sir. 637-646 

Prispevek je bil napisan kol uvod v 4. seminar, ki 
sta ga organiziral Oddelek za pouk arhivistike in 
profesionalno združenje arhivistov Mednarodnega 
sveta arhivov (ICA/SAE) v Montrealu od 11.-14. 
septembra 1992. 

V članku avtorica govori o položaju arhivistike in 
arhivistov v sedanjem, politično in ekonomsko zelo 
dinamičnem času in prostoru. 

Pridobivanje arhivisličnega znanja je po posa- 
meznih državah različno. Ponekod ga dobijo že v 
srednjih šolah ali na univerzah. Študij arhivistike je na 
univerzi lahko vključen v študij zgodovine, celo 
bibliotekarstva ali informatike. Študentje lahko dobijo 
znanje na I. ali II. stopnji in podiplomsko. Ponekod 
imajo pomembno funkcijo društva arhivistov. Položaj 
in pravni slalus arhivistov, ki delajo v državnih ar- 
hivih, je nemalokrat drugačen od arhivistov, ki delajo 
v javni administraciji ali v mestnih arhivih. 

Leta 1988 je izšel XXXIV. zvezek revije "Ar- 
chivimi". Isto lelo je bil tudi prvi mednarodni sim- 
pozij, ki je bil posvečen študiju arhivistike. Od tedaj 
naprej in po simpozijih v Milanu, Haagu ter Pekingu 
je bilo zbranih veliko informacij. Temu problemu so 
bili posvečeni  ludi številni državni  in  meddržavni 
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simpoziji v posameznih državah ter posamezne .števil- 
ke arhivističnih revij. 

Arhivistika sega na področje zgodovine institucij 
in uprave, na področje zgodovinopisja, v nekaterih dr- 
žavah celo bibliotekarstva, skoraj povsod pa na pod- 
ročje informatike. Delo s srednjeveškim gradivom za- 
hteva znanje mrtvih jezikov in paleografije. Problem 
je tipičen za Evropo, vendar je prisoten tudi na 
Kitajskem in na Japonskem. Posebno vprašanje je 
materialna zaščita dokumentov, pisanih na papirju in 
tudi na novih nosilcih informacij. Primanjkuje uni- 
verzitetnih profesorjev, strokovne literature in didak- 
tičnega materiala. 

Arhivist se pri svojem delu srečuje s celo vrsto 
novosti. Poznati mora informatiko, srečuje se s pro- 
blemom konservacijc dokumentov, novimi tehnikami 
restavriranja, avdiovizualnimi sredstvi. V nekaterih 
državah arhivisti sodelujejo kot strokovnjaki v zgo- 
dovinskih raziskavah, bodisi kot posamezniki ali 
institucija. Lahko predavajo arhivistiko, paleografijo, 
diplomaliko in ostale zgodovinske discipline. Po- 
membno funkcijo imajo pri valorizaciji gradiva. 

Avtorica pravi, da je v vsaki državi potrebno 
takojšnje in jasno oblikovanje vloge arhivistike in 
arhivistov v družbi. 

4. R. MICHAEL MC REYNOLDS, (ili archivi 
sull'assassinio di John E. Kennedy (Arhivsko 
gradivo o umoru Johna F. Kenncdyja), str. 647-656 

Prispevek je napisal direktor Textual Reference 
Division iz Državnega arhiva v Washingtonu za 12. 
mednarodni kongres arhivov v Montrealu leta 1992. 

Dokumenti o umoru predsednika Kenncdyja (War- 
ren Commission - uradno imenovani The President's 
Commission on fhc Assassination of President Ken- 
nedy) so bili V Državni arhiv preneseni leta 1964. Bili 
so strogo zaupni, kar je tudi sicer veljalo za ostale 
fonde, ki jih hrani Državni arhiv. Dogovor z "Od- 
delkom za pravice" je predvideval vsakih 10 let (1975 
in 1985) kritičen pregled dokumentov, z namenom 
povečati dostopnost dokumentov. Leta 1992 je bilo 
dostopnih že 98% dokumentov. Leta 1973 so v arhivu 
objavili tudi inventar. 

V novembru 1991 je izšel film Olivcrja Stona 
"JFK", v katerem je bil arhiv obdolžen, da je sode- 
loval v zaroti na državni ravni, z namenom ubiti pred- 
sednika in skriti sledi vpletenosti države v umor. Zani- 
manje javnosti (študentov, novinarjev in tudi držav- 
ljanov nasploh) za Državni arhiv se je močno po- 
večalo. 

Režiserje sicer kasneje izjavil, daje film mešanica 
resničnih dejstev in domišljije, ljudje pa naj se od- 
ločijo, kaj želijo videti. 

Avtor se v članku sprašuje, ali bi se vsa zadeva 
razpletla drugače, če bi se arhiv že pred izidom filma 
branil, oziroma, če bi sodeloval z režiserjem in zago- 
tovil, da bi film govoril resnico o arhivu. Vsekakor 
upa, da se negativna izkušnja z mediji ne bo več po- 
novila, ter skupaj s sodelavci čaka čas, ko bodo do- 

stopni vsi podatki o tragičnem umoru J.F. Kenncdyja. 

V rubriki "Kronike, ohvcstila in komentarji" so 
izšli naslednji prispevki: 

1. Dal libro alla banca dati: problemi nella 
trasformazione di un inventario in data base su 
supporto informatico (Od knjige k banki podatkov) 
(M. Scardigli), str. 657-667 

Avtor v prispevku nakaže probleme prehoda od 
klasičnega inventarja na banko podatkov v informa- 
cijski mreži. 

2. L'archivio Cozza (Arhiv družine Cozza) (M. 
Rossi Caponeri), str. 668-669 

3. Seminario di studi: "L'inventariazione degli 
archivi storici della Chiesa di Bari. Adozione del 
programma CDS/ISIS ARCA" (Študijski seminar : 
Inventariziranje zgodovinskih arhivov cerkve v Ba- 
riju. Prevzem programa CDS/ISIS ARCA), (Bari, 22.- 
23. april 1992) (G. Tato), str. 670-674 

4. Convegno: "II Progetto di direttiva co- 
munitaria sulla tutela dei dati personali" (Posve- 
tovanje O pomenu Strasburške konvencije o zaščiti 
osebnih podatkov) (Trento, 11.-12. junij 1992) (G. 
Barrera), str. 675-686 

5. XII Congresso internazionale degli Agchivi: 
"La professione dell'archivista nell'era dell'infor- 
mazione" (XII. mednarodni kongres arhivov: Poklic 
arhivistov v obdobju informacije) (Montreal, 6.-11. 
september 1992), (A. Mulč) str. 687-704 

6. Congresso nazionale di storia della farmacia 
(Državni kongres o zgodovini farmacije) (Rim, 6.-8. 
november 1992) (M. L. San Martini), str. 705-708 

Rassegna degli Archivi di stato, 
letnik LUI, Rim, januar/april 1993, 
zvezek 1, str. 9-266 

Številka ima 3 glavne prispevke. 

1. IRANCA PETRUCCI NARDELLI, Codi- 
cologia e autografia. A proposito della Chronica 
civitatis Aquilae di Alessandro Ricci (Strokovna 
obdelava kodeksa Kronika Aquile Alessandra Ric- 
cija), str. 9-20 

Avtorica prispevka označi kodeks s signaturo 
S/73, shranjen v Državnem arhivu v Ogleju, ki so ga 
dobili iz knjižnice samostana S. Giuliano, kjer je bil 
do začetka 18. stoletja. Kronist Alessandro de Ritiis je 
tam preživel svoja zadnja leta (1493-1497) in tam tudi 
umrl. 

Rokopis meri 23 cm x 16 cm in ima 299 listov. 
Pisan je v kurzivni gotici. Jezik je latinščina, medtem 
ko so nekateri naslovi pisani v vulgarnem jeziku. 
Avtor korektno uporablja abreviature, medtem ko je 
pisava nedodelana in močno nagnjena na desno stran. 
Leta 1907 je bil kodeks restavriran. 

2. PIERPAOLO DORSI, Tra Venezia e Vienna. 
L'archivio del Comando generale della veneta ma- 
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rina (1848-1849) (Med Bcncikami in Dunajem. Arhiv 
Glavnega poveljstva beneške mornarice. 1848-1849). 
str. 21-42 

Članek je rezultat raziskave, ki jo je leta 1975 
začel Centralni urad za arhivsko dediščino, o gradivu, 
ki zadeva Italijo v avstrijskih arhivih. 

Našli SO do takrat nepoznan del arhiva Glavnega 
poveljstva beneške mornarice, ki jo je ustanovila 
revolucionarna vlada v Benetkah marca 1848 in je 
deloval vse do padca mesta in zasedbe avstrijske 
vojske avgusta 1849. 

Dokumenti so vključeni v arhivske fonde organov 
in oddelkov avstrijske vojaške mornarice v Vojnem 
arhivu na Dunaju. 

Po razpustitvi Glavnega poveljstva je bil njegov 
arhiv vključen v fonde Poveljstva avstrijske morna- 
rice. Do leta 1866 so dokumenti ostali v Benetkah, 
nato pa so celoten arhiv avstrijske mornarice prenesli 
v Trst. Lela 1885 so italijanske oblasti dobile vrnjen 
del arhiva Glavnega poveljstva beneške mornarice. 
Med letoma 1887 in 1888 so Italiji vrnili še del za 
avstrijsko mornarico nepomembnega gradiva. Vrnjeno 
gradivo še vedno hrani arhiv v Benetkah. Lela 1908 
so ostalo gradivo preselili na Dunaj in ga kasneje 
vključili v Vojni arhiv. V njem je shranjena še pelina 
gradiva Glavnega poveljstva beneške mornarice. 

Na koncu članka je avlor v dodatku (appendice) 
označil organiziranost glavnega poveljstva, delitev na 
oddelke 1er podrejene organe glavnega poveljstva. 

Objavil je tudi inventar fonda Glavnega poveljstva 
beneške mornarice v Vojnem arhivu na Dunaju. 
Dodana sta mu seznani Italiji vrnjenih dokumentov ter 
seznam delovodnikov 1er indeksov, ki so leta 1887 
ostali v Glavnem pomorskem arhivu. 

3. AGOSTINO ATTANASIO, La controversia 
seguita al decreto di deposito coatto dell'archivio 
Altieri: pronunce giurisprudcdcnziali e proposte di 
regolamentazione (Spor, ki ga je povzročil odlok o 
prisilnem prevzemu gradiva arhiva Altieri), str. 43-86 

Nadzor nad privatnimi arhivi v Italiji izvajajo na 
osnovi interpretacije arhivske zakonodaje. Zakon je 
zastarel. Sprejeli so ga leta 1963 in najslabše ureja 
ravno področje nadzora, zlasti sedaj, ko odprtost dr- 
žavnih meja ne omogoča več najboljše zaščite na- 
cionalne dediščine. 

Arhiv Altieri je eden najpomembnejših rimskih 
družinskih (privatnih) arhivov. Obsega gradivo od 
konca 16. pa do konca 18. stoletja. Družina je dosegla 
velik vzpon V času, koje Emilio postal papež Klemeni 
X. (1670-1676). in v 18. stoletju, ko so bili trije dru- 
žinski člani kardinali. Arhiv ima več kot 5000 cnol 
gradiva. 

Dne 15. julija 1986 so sprejeli sklep o prisilni od- 
daji gradiva arhivu, čeprav prve dejavnosti segajo že v 
leto 1980. Odlok 0 prisilni oddaji so izdali zaradi 
neizdelanega inventarja, slabe hrambe dokumentov in 
neustreznih prostorskih in klimatskih pogojev za 
hrambo arhivskega gradiva. Kljub izdanemu ukrepu 

so izvršitev odložili. Lastnik arhiva sc je priložil na 
T AR (Tribunale Amministrativo Regionale) za Lacij 
in ludi na redno sodišče za zaščito lastninske pravice 
in zaupnosti. Kljub nasprotovanju državne advokature 
je sodnik razsodil sporno vprašanje in šele 3. no- 
vembra 1989 je državni advokaturi uspelo razglasiti 
nepristojnost sodnika. V času sodnih procesov so se 
okoliščine, ki so pripeljale do ukrepa, spremenile. 
Lastnik je obnovil arhivske prostore in odpravil slabe 
klimatske pogoje. Najvišji nadzorni organ za arhive v 
Laciju je dobil možnost vpogleda v gradivo. Izdelali 
so popis gradiva (487 strani). 

Se vedno ostaja problem restavriranja poškodo- 
vanega gradiva in izdelava inventarja. Če bo to (glede 
na dogovor z lastnikom arhiva) dejansko mogoče, se 
bo vsa zadeva lahko končala s preklicom ukrepa. 

V nadaljevanju članka avtor prikaže vse aspekte 
spornega vprašanja in celoten sodni postopek pri po- 
sameznih sodiščih. Prispevek zaključi s trditvijo, da se 
le z izdelavo natančnih inventarjev da vzpostavili 
sistem varovanja privatnega gradiva. 

V rubriki "Kronike" so izšli naslednji prispevki: 
1. L'inaugurazione della banka dati deli' 

Archivio storico del Comune di Firenze (Pred- 
stavitev datoteke Mestnega zgodovinskega arhiva iz 
Pirene) (Firence. 9. maj 1992) (S. Pieri), str. 87-92 

2. Incontro di studio: "Larhivio dell' Azione 
cattolica veneziana: l'identità storica di un'as- 
sociazione ecclesiale (Studijski posvet: Arhiv društva 
"Azione cattolica veneziana": zgodovinski pregled 
delovanja cerkvenega društva) (Benclke, 7. november 
1992) (H. Bertoli), str. 93-96 

3. Seminario sull'uso delle fonti orali per la 
storia d'impresa (Seminar o uporabi ustnih virov pri 
zgodovini podjetij) (London. 17. marec 1993) (R. Be- 
nedilli), str. 97-99 

4. Conference •••• 1993 (Konferenca •••• 
- Optical Memory: Aplication and Technology) 1993. 
(Milano. 31. 3.-2. 4. 1993) (M. E. Marinelli) sir. 100- 
108 

V rubriki "Obvestila in komentarji" sla dva 
prispevka: 

1. Un archivio di "carte segrete": il Fondo 
Manoscritti dell' Università di Pavia (Arhiv "tajnih 
dokumentov": fond Rokopisi univerze v Paviji) (N. 
Trotta), str. 109-119 

2. L'Archivio della letteratura presso l'Arhivio 
di Stato di Parma (Literarni arhiv pri Državnem 
arhivu v Parmi) (M. Dall'Acqua), sir. 120-121 

V rubriki "Dokumentacija" je en članek: 
Normativa (Il   in materia di circolazione dei 

beni culturali (Predpisi Evropskega ekonomskega 
združenja 0 preloku kulturnih dobrin), sir. 122-146 

Pravilnik je bil izdan v Uradnem listu, šl. 17. 1. 3. 
1993. 

V članku so poleg celotnega pravilnika objavljeni 
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še primeri obrazcev, ki jih uporabljajo pri začasnem 
izvozu kulturnih dobrin v drugo državo. 

Rassegna degli Archivi di stato, 
letnik LUI,  Rim, maj-december 1993, 
zvezek 2-3, str. 270-493 

Štcvika ima 4 glavne prispevke: 

1. STEFANO VITALI, Il fondo Enrico Bassi 
presso la Fondazione "Filippo Turati" di Firenze 
(Fond Enrica Bassija pri Fondaciji "Filippo Turati"v 
Firencah), str. 275-293 

Aprila 1987 je Fondacija za zgodovinske študije 
"Filippo Turati" iz Firenc pridobila poleg dragocene 
knjižnice, zbirke revij in časopisov iz 19. in 20. sto- 
letja še dokumente Enrica Bassija, predstavnika bo- 
lonjskih socialistov. 

Fond Enrico Bassi je sestavljen iz treh različnih 
serij dokumentov: 

1. Dokumenti, ki jih je Rodolfo Mondolfo pustil v 
Italiji, ko seje izselil v Argentino leta 1939. Obsegajo 
zbirko pisem, rokopisov, beležk in študijske zapiske. 

2. Štirje fascikli dokumentov Uga Guida Mondolfa 
O njegovi politični dejavnosti po drugi svetovni vojni. 

3. Gradivo E. Bassija, sestavljeno iz prejetih pisem 
in številnih drugih dokumentov. 

O prvem sklopu dokumentov je že narejen in- 
ventar. Objavil ga bo Centralni urad za arhivsko de- 
diščino pri Ministrstvu za naravno in kulturno de- 
diščino skupaj z ostalim gradivom iz argentinskega 
obdobja R. Mondolfa, ki ga hrani Državna univerza v 
Milanu. 

Ostala dva sklopa je avtor predstavil v članku. Na 
koncu je dodal popis fonda Bassi in dokumentov Uga 
Guida Mondolfa. 

2. FRANCESCA TRIPODI, Il Consorzio del 
bergamotto di Reggio Calabria e il suo archivio 
(Zadruga pridelovalcev bergamotke v Kalabriji in njen 
arhiv), str. 294-322 

V prvem delu avtorica članka označi (rastlino) 
bergamotko in njeno razširjenost. Raste v Kalabriji v 
obalnem pasu med Gallico in Gioioso Ionico. Tukaj 
so zanjo najboljši klimatski in geološki pogoji. Ne- 
uspešno sojo skušali nasadili na Korziki, v Maroku, v 
Francoski Gvineji in na Slonokoščeni obali. Znan- 
stveniki o njenem izvoru niso enotni. Nekateri trdijo, 
daje naravni križanec pomaranče in limone, drugi pa, 
da je cepljcncc drugih agrumov na grenko pomaračo. 
Pojavila so se celo razmišljanja, da so jo pripeljali z 
Antilov, Grčije ali Kanarskih otokov. Možno je tudi, 
daje v Kalabriji nastala s slučajno mutacijo iz drugih 
rastlinskih vrst. V botaniki najbolj razširjeno ime je 
"Citrus bergamia Risso". Je glavna surovina za iz- 
delavo parfumov, kozmetike in različnih farmacevt- 
skih preparatov. 

V dokumentih jo v Kalabriji omenjajo že leta 1726 
in 1760. V naslednjih desetletjih sojo močno razširili. 

Že leta 1885 je bila peti najpomembnejši proizvod 
Kalabrije. Povpraševanje se je še povečalo, ko so jo 
začeli uporabljati za kolonjsko vodo. Ekslrat dobijo iz 
skorje bergamotke. Iz listov dobijo ekstrat "petit 
grain", uporabljajo pa tudi cvetove, odpadle, nezrele 
in zrele plodove. Še danes je proizvodnja namenjena 
tujemu trgu. Glavni kupci ekstrata so Francija (pod- 
jetja Coty, Chanel, Dior, Comptior), Švica (Aslier, 
Dupont), Nemčija (Pohasin, Kausal), Anglija (Atkin- 
son, Mennim Hill), ZDA (citrus, American Perfumer), 
Indija in Japonska. 

Na koncu članka je avtorica statistično obdelala 
podatke o razširjenosti bergamotke v Kalabriji, proiz- 
vodnji ekstrata in prodaji ter doseženih cenah na trgu. 

Kot dodatek je shema ureditve arhiva in inventar 
arhiva Zadruge proizvajacev bergamotke v Kalabriji. 

3. GIOVANNA TOSATTI, Il fondo cine- 
matografico USIS nell'Archivio centrale dello Stato 
(Kinematografski fond USIS v Centralnem državnem 
arhivu), str. 323-325 

Leta 1987 je Centralni državni arhiv prevzel okoli 
650 filmskih kolutov, ki so bili v Tržaškem vladnem 
komisarijatu. Po katalogizaciji so ugotovili, da so ve- 
činoma italijanski in tuji (ameriški in evropski) krat- 
kometražni filmi o načrtu Marschall, posneti med 
letoma 1947 in 1959. Filme, ki prikazujejo gospodar- 
sko problematiko, so posneli v ZDA, Italiji in Evropi. 
Veliko prostora je odmerjenega obnovitvi ekonom- 
skega in socialnega življenja v Halji po drugi svetovni 
vojni. Glavna naloga arhivistov bo ugotovili originalni 
izvor filmov, hramba, ureditev celotnega fonda in 
izdelava inventarja. 

4. ANSANO GIANNARELLI, Selezionare - 
conservare - costruire - trasmettere la memoria: gli 
archivi (Izbrati - ohraniti - sestaviti - posredovati 
spomin: arhivi), str. 326-332 

Prispevek je avtor predstavil na mednarodnem 
simpoziju "Igra spomina. Sestava in prenos druž- 
benega spomina v dobi informatike: vloga kina in 
televizije". Rim, 12.-13. novembra 1992. 

Predstavil je fond, ki obsega okoli 600 filmov o 
Zahodni Evropi v načrtu Marschal med letoma 1947 
in 1959. Ta tip filmov je bil razširjen v oddelkih USIS 
(United States Information Service) za informativno- 
propagandni namen. Uradi USIS so v Italiji delovali 
od leta 1944 dalje. Poleg zgodovinsko-dokumentar- 
nega pomena, ki ga filmi imajo, je potrebno upo- 
števati, da so bili posneti za italijansko in evropsko 
publiko, kije komaj izšla iz vojne. 

Za zavarovanje gradiva so v arhivu sprejeli sklep o 
prenehanju kakršnegakoli pregledovanja filmov, dok- 
ler ne bodo označeni kot "edine kopije". Za takojšnjo 
uporabo so predlagali pripravo kopij filmov na video- 
kasetah. Kljub vsemu še vedno ostaja vprašanje, kako 
preprečiti razgradnjo filmskih trakov. 

V rubriki "KRONIKE" je 6 prispevkov: 



ARHIVI XIX 1996 Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 197 

1. Convegno: "L'archivio nell'organizzazione 
d'impresa" (Posvet: "Vloga arhivov v podjetjih"), 
(Benetke, 29.-30. oktobra 1992) (P. Bozzani), str. 
333-344 

2. Il paradigma mafioso. La storia della mafia 
dall'Ottocento ai giorni nostri (Zgodovina mafije od 
19. stoletja do danes) (•. Torrisi), str. 345-349 

Avtor je v prispevku predstavil posvetovanje 0 
mafiji, ki je bilo v Caltanissetti 28. maja 1993. Po- 
svečeno je bilo sodnikoma Paolu Borsellini! in 
Giovanniju Palconeju ob prvi obletnici njunega uboja. 

3. Il LXIV Convegno degli archivisti tedeschi 
(64. posvetovanje nemških arhivis(ov) (Augusta, 27.- 
30. septembra 1993) (U. Cova), str. 350-352 

4. XVIII Convegno degli archivisti eccle- 
siastici: "Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, 
problemi, indirizzi, attuali" (28. posvetovanje cer- 
kvenih arhivistovi Vodenje cerkvenih arhivov: po- 
gledi, problemi, smernice), (Neapelj. 5.-8. oktobra 
1993) (H. Boaga), str. 353-363 

5. Giornata di studio: "La statistica e l'arte di 
governare. Storia e attualità della statistica ita- 
liana" (Tematski posvet o vlogi in zgodovinskem po- 
menu statistike v Italiji) (.Siena, 3. novembra 1993) 
(M. Cacioli), str. 364-370 

6. Convegno: "I Quinqué Libri della Sardegna. 
Microfilmatura e storia" (Posvet: "Pet knjig" s Sar- 
dinije. Mikrofílmanje in zgodovina) (Sassari, 18. no- 
vembra 1993) (C. Canpanclla), str. 371-377 

Na Sardiniji so iz druge polovice 16. stoletja po 
določilih tridentinskega koncila ohranjene krstne knji- 
ge, knjige birmancev, poročne in mrliške knjige ter 
status animarmi). Za te knjige uporabljajo izraz 
"Quinqué libri". Na posvetu so predstavili projekt 
inikrofilmanja knjig. 

V rubriki "Obvestila in komentarji" so štirje 
prispevki: 

1. Il principio di provenienza per i documenti 
nati su supporto elettronico. I,'archivistica alle 
soglie del 2000 (Provenienčni princip za dokumente, 
nastale na elektronskih nosilcih informacij. Arhi- 
vistika na pragu 21. stoletja) (K. Lodolini), str. 378- 
387 

2. L'Istituto internazionale per la scienza archi- 
vistica di Maribor e la rivista "Atlanti" (Med- 
narodni Institut arhivskih znanosti Maribor in revija 
"Atlanti") (U. Cova), str. 388-391 

3. La donazione dell'archivio della Società Mon- 
teponi e Montevecchio (Prevzem arhivskega gradiva 
družbe Monteponi in Montevecchio) (M. Valdes), str. 
392-393 

4. Un nuovo deposito per l'Archivio centrale 
dello Stato (Pridobitev novega skladišča za potrebe 
Centralnega državnega arhiva) (A. P. Hidolli), str. 
394-395 

Zdenka lion in 

Mitteilungen des Steiermärkischen 
Landesarchivs, 
Folge 44/45, Graz,  1995 

Vsebina: 

Gerhard Pferschy, Delovno poročilo Štajerskega 
deželnega arhiva za leto 1993 in 1994 

Heinrich Purkarthofer, Dodatek: V letu 1993 po- 
deljeni štajerski občinski grbi 

Walter Brunner, Starejši listinski arhiv Gallen- 
bergov 

Volker Rodel, Arhivalije Teufenbachov v Držav- 
nem arhivu Wertheim 

Gerhard Marauschek. Mestni arhiv Graz, njegove 
naloge in fondi 

Martin F. Polaschek, Problemi uporabe kazenskih 
spisov v sodobni zgodovinski raziskavi 

Diskusijski prispevek 
Oglas: Publikacije Štajerskega deželnega arhiva 

Direktor Štajerskega deželnega arhiva Gerhard 
Pferschy je v poročilu, ki obsega 18 poglavij, opisal 
delovanje arhiva za leto 1993 in 1994. V dodatku k 
poročilu je dr. Purkarthofer opisal občinske grbe, ki so 
bili podeljeni v letu 1993. 

Najobsežnješi prispevek je napisal dr. Waller 
Brunner. Lotil se je starejšega listinskega arhiva Gal- 
lenbergov. Leta 1954 je Štajerski deželni arhiv dobil 
88 originalnih listin plemiške rodbine Gallenberg. Dr. 
Brunner je s sodelovanjem dr. Boža Otorepca listine 
obdelal ter objavil. Najstarejša listina nosi datum 9. 
oktober 1300 in je ustanovna listina samostana sv. 
Klare V Mekinjah. Zadnja obdelana listina ima datum 
24. april 1459 in govori o zastavi polovice desetine, ki 
jo je kot varščino za izposojo 70 mark šilingov 
furlanskih kovancev dal Jurij Aueršperški Schiecku 
Osterbcrgcrju pl. Gamberškemu in njegovi ženi Ani. 

Ob koncu precej obsežnega prispevka je osebno, 
krajevno in slvarno kazalo. Sledi seznam pečatov in 
risbe pečatov s seznamom. Risb je 71. 

Naslednji prispevek je izpod peresa Volkerja 
Rödla. kjer piše o arhivalijah Teufenbachov v Držav- 
nem arhivu v Weriheimu. To je manjši fond listin in 
spisov gornje.štajerske rodbine, ki se je imenovala po 
svojem sedežu Teufenbachu. Arhivsko gradivo je že 
več kot tristo let v Nemčiji in pripada državnemu 
arhivu v Weriheimu. Gradivo obsega 32 listin, spisov 
je za 1.4 tekočega metra, uvrščeni so v oddelek Arhiv 
l-reudenberg. 

Gerhard Marauschek je pod naslovom Mestni 
arhiv Graz, njegove naloge in fondi, objavil referat, ki 
gaje imel leta 1992 na štajerskem arhivskem dnevu. 
Mestni arhiv je pododdelek magistralne direkcije in je 
od leta 1930 samostojen. Od leta 1970 se nahaja v 
nekdanji palači Stubenberg - Wildenstein v ulici Hans 
- Sacks - Gasse 1. Zgodovinski arhiv in glavna 
registratura sta še vedno celota. Naloge mestnega 
arhiva so razdeljene na dve področji: 



198 Ocene in poročila o publikacijah in razstavah ARHIVI XIX 1996 

a) Oblastvene naloge, to je uporaba arhiva za vse 
oddelke magistrata. Posebej je omenil delo z upo- 
rabniki, in sicer je največ povpraševanja po načrtih, ki 
jih želijo arhitekti, hišni lastniki in študenti. 

b) Znanstvene naloge so v zadnjih dvajsetih letih 
zavzele 70% dela. Največ dela je z odgovori raz- 
iskovalcev rodovnikov ter s pomočjo pri pripravi 
disertacij, diplomskih nalog ter pri raziskovanju. 

V naslednjem poglavju se dotakne starega gra- 
škega mestnega arhiva, ki je prišel v arhiv nepopoln, 
ker je precejšen del zaradi neustrezne hrambe pro- 
padel leta 1820. Nato navede gradivo, ki je ohranjeno. 
Spisi politično-gospodarskcga magistrata pred letom 
1820 niso ohranjeni, ohranjeno pa je gradivo sodnega 
magistrata Graz 1784-1849, med tem graška zemljiška 
knjiga iz leta 1736 in je ena najstarejših štajerskih 
zemljiških knjig. Ohranjenih je tudi 108 listin (1302 
do 1846). V Mestnem arhivu so tudi knjige meščanov 
(1720 do 1902). ki spadajo pravzaprav k rodoslovnim 
virom arhiva. Zbirko pečatnikov si je mogoče spo- 
soditi v Štajerskem deželnem arhivu. 

Obseg gradiva, ki ga hrani Mestni arhiv, je pri- 
bližno 5.000 ton, to je okrog 25.000 fasciklov. Zapora 
za gradivo je 50 let. Gradivo se izposoja samo ob- 
lastnim organom. V arhivu je tudi znanstvena priročna 
knjižnica s 5.000 zvezki, ki jo financira proračun. 
Problemi, s katerimi se srečuje arhiv, so predvsem 
prostorska stiska in premajhno število zaposlenih. 

Ob koncu je podan pregled gradiva, ki ga hrani 
Mestni arhiv. 

Martin F. Polaschek se v zadnjem prispevku 
ukvarja s Problemi uporabe kazenskih spisov v so- 
dobni zgodovinski raziskavi. Leta 1993 so ob 
spremembi zakona o kazenskem postopku dodali člen 
82a, ki govori o dovoljenju za vpogled v kazenske 
spise za znanstveno raziskovalno delo. Vendar se 
postavlja kar nekaj vprašanj: 

1. kdo ima lahko vpogled 
2. za katere spise gre 
3. kaj so osebni podatki 
4. razlika med osebnim vrednotenjem in osebnimi 

podatki 
Nato piše avtor še o kazenskih določilih 1er o 

uporabi kazenskih spisov, ki "pripadajo" arhivu. 

Nada Jurkovič 

Der Archivar, Mitteilungsblatt 
für deutsches Archivwesen, 
letnik 46, leto 1993, zvezek 1-4 

Der Archivar, letnik 46, zvezek 1 

Po petnajstih letih so sc od 5. do 8. oktobra 1992 
drugič v Berlinu arhivarkc in arhivarji tako iz Nemčije 

kot tudi iz sosednjih držav zbrali na 63. nemškem 
arhivskem dnevu. Glavno temo zasedanja Arhivi in 
nemška enotnost so obravnavali na treh skupnih de- 
lovnih zasedanjih in številnih nadaljnjih prireditvah 
pod različnimi zornimi koti. Najprej lahko preberemo 
kratko poročilo o poteku in prireditvah, ki so se od- 
vijale v okviru nemškega arhivskega dneva in ga je 
napisal Dicthcr Degreif. Referatom, ki so se zvrstili na 
arhivskem dnevu, je posvečen pretežni del zvezka. 
Avtor prvega referata, ki nosi naslov Pomen arhivov 
za raziskovanje zgodovine NDR, je Hermann Weber z 
univerze v Mannheimu. V svojem izvajanju se omeji 
na tri problemska področja: 1. potreba obdelave zgo- 
dovine NDR 2. problemi arhivov s stališča znan- 
stvenika in želje ter pobude na arhive in arhivarje in 3. 
področja tem, ki bi jih bilo s pomočjo arhivov dobro 
obdelati (npr. primerjava NDR z diktaturami komu- 
nističnih strank v deželah vzhodne Evrope, socialna 
zgodovina NDR, vpliv NDR na Zvezno republiko 
Nemčijo itd.). Naslednji objavljeni referati obrav- 
navajo arhivsko situacijo v novih deželah Zvezne 
republike Nemčije in so bili prebrani v okviru prve in 
druge skupne delovne seje. Hermann Schreyer. direk- 
tor zveznega arhiva v Potsdamu, v prispevku poda 
svoje izkušnje glede arhivske situacije v novih zvez- 
nih deželah s pogleda po njem zastopanih arhivov. 
Ponazori groteskno situacijo z navedbo primera, ko je 
od prejšnje NDR, v kateri so bili za približno enake 
upravne naloge skupaj pristojni trije ministrski veliki 
upravni aparati, od septembra 1990 te naloge prevzel 
centralni državni arhiv v Potsdamu. Josef Hartmann se 
obrača k temi delovnega zasedanja z zornega kota 
državnih arhivov. Ulla Jablonowski pa v preglednem 
prispevku predstavi svoj pogled s stališča komunalnih 
arhivov, in sicer število, obseg gradiva, naloge in 
prisotjnosti "komunalnih končnih arhivov" v prejšnji 
NDR in tendence razvoja v komunalnih arhivih po 
obratu. 

Dagmar Unvcrhau informira bralec o arhivski situ- 
aciji, obsegu varovanega gradiva, tako s svojega služ- 
benega položaja kakor tudi možnega dostopa preko 
uporabnikov. Petra I.istewnik iz regionalnega gospo- 
darskega arhiva pri industrijsko-trgovski zbornici v 
Leipzigu nam opiše nadvse raznolike probleme pre- 
hoda v novo družbeno okolje s pogleda gospodarskih 
arhivov. Radijski arhivi v nekdanji NDR: urejanje, 
varovanje in odprtost pod koordinacijo nemškega 
radijskega arhiva, Frankfurt am Main, je tema, na 
katero opozarja Joachim F. Lconhards iz nemškega 
radijskega arhiva v Frankfurtu a. M. Sanse in tveganje 
uporabe optičnih in elektronskih zbirnih medijev je 
bila tema tretje skupne delovne seje. Na to temo so 
objavljeni štirje referati, ki vsak s svojega, vendar do- 
polnjujočega, zornega kota predstavijo temo zaseda- 
nja. Direktor Deželne arhivske direkcije Baden-Würt- 
temberg Hartmut Weber v svojem izvajanju predstavi 
moderne zbirne tehnike in digitalno dokumentacijsko 
upravo in se ukvarja istočasno z vprašanjem, ali se s 
tem stopa na pot informacijskega paradiža ali v slepo 
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ulico. Nujni cilj arhivov je dolgoročno varovanje gra- 
diva s trajno vrednostjo v originalu. Uporabi optičnih 
in elektronskih zbirnih medijev v upravi in iz tega 
i/.virajočim posledicam pri teoriji in praksi v arhivih 
veljajo izvajanja arhivske direktorice dr. Anglikc 
Menne-Haritz iz Marburga. Odločitev za vpeljavo 
avtomatiziranega pisarniškega sistema (poslovanja) 
pomeni dolgoročno (zvezo) vez s tehnološkim razvo- 
jem, na katerega se ne da vplivati. V praktično ne- 
omejeno razpoložljivem optično-elektonskem pro- 
storu in nasproti temu papirni podlagi vidi možen 
hitrejši dostop do nakopičenih informacij. K večji 
veljavnosti doslej pripomore samo varčno vstavljen 
pisarniško-avtomatizacijski sistem. Referat Huberta 
Salma iz arhiva za kr.ščansko-demokratično politiko 
ustanove Konrada Adenaucrja v Si. Augustinu piše 0 
dolgoročnem arhiviranju v tiskovni dokumentaciji 
ustanove s pomočjo optičnih zbirnih medijev in se 
opira na praktične izkušnje, ki so bile pridobljene lako 
pri razvoju "sistema pri upravi in dokumentaciji arhiv- 
skega gradiva" kot tudi pri uresničevanju koncepta za 
elektronski tiskovni arhiv. Zadnji prispevek na lo 
temo delovne seje posreduje Jürgen Weise z doseženo 
okrožnico-podatkovno banko na nemškem industrij- 
skem in trgovinskem dnevu. 

Sledijo poročila vseh osmih strokovnih skupin 0 
njihovih delovnih sejah na 63. arhivskem dnevu. 

Arhivskim poročilom in zasedanjem so namenjene 
nadaljnje strani časopisa. Najprej z nemškega pod- 
ročja: Clemens Rehm poroča o opremi filmske čital- 
nice v Generalnem deželnem arhivu Karlsruhe. Peler 
Dohms piše o investitori novega predstojnika v 
Nordrhein-Westfalskem glavnem arhivu. Naslednje 
poročilo govori o arhivu deželnega zbora iz Thiiringa, 
Angela Toussaint nas seznani z začetkom dela 
Hessiškega gospodarskega arhiva. Sledijo poročila o 
delovnih zasedanjih in sejali, ki so se vršila v letu 
1992 na območju Nemčije, in sicer: arhivski dan 
Hessen-Thüringen, ki nam ga opišeta Werner Moritz 
in Volker Wahl, poročilo • 26. renskem arhivskem 
dnevu v Slraelenu podaja Adelheid Rahmen-Weycr, • 
2. arhivskem dnevu brandenburških komunalnih arhi- 
vov Ralf-Rüdiger Targiel. o 21. in 22. strokovnem 
srečanju arhivarjev komunalnih arhivov Schleswig- 
Holstein v Schleswigu Matthias Sellarli, o kolokviju, 
ki je polekal v Freiburgu na temo varovanja privatnih 
arhivov, nas seznani Joachim Fischer. Ulrike Albrecht 
pa nam poda poročilo lelnega srečanja delovne 
skupine "regionalni gospodarski arhivi" v Miinchnu. 
Rolf Nagel poroča iz Brazilije: arhivistika v Sal- 
vadorju da Bahii - primer arhivske pomoči pri raz- 
voju. Iz Luksemburga pa poročajo o ustanovitvi zdru- 
ženja luksemburških bibliotekarjev, arhivarjev in do- 
kumentalistov. 

Sledijo poročila oziroma ocene 21 knjižnih enot. 
Proli koncu se lahko seznanimo še z osebnimi ob- 
vestili 1er preberemo posmrtnici dr. Anneliese Diising. 
dolgoletni direktorici Mestnega arhiva Wismar, in dr. 
Manfredu Hamannu iz Glavnega državnega arhiva v 

Hannovru. V okviru rubrike z naslovom Razno 
zasledimo kar nekaj prispevkov /. različnih področij: 
kinematografija, pedagogika in arhivi, vračanje arhiv- 
skega gradiva, dodatno izobraževanje arhivarjev ... 1er 
datume raznih prireditev. Z obvestili društva nemških 
arhivarjev se konča 1. zvezek 46. letnika. 

Der Archivar, letnik 46, zvezek 2 

Najprej lahko preberemo poročilo Angelike 
Menne-Harilz o XII. mednarodnem arhivskem 
kongresu, ki je bil od 6.- 11. septembra 1992 v 
Montrealu. Poklic arhivarja in informacijska doba je 
bila lema tega kongresa. Po njenem poročilu sc je 
program na kongresu odvijal takole: uvodnemu 
predavanju je sledila prva plenarna seja z glavnim 
referatom Liv Mykland iz Norveške, ki je nosil 
naslov: Od zaposlitve do poklica (določanje mesta 
arhivarjev). Njen referat so dopolnili še štirje dodatni 
referali in diskusija na to temo. Druga plenarna seja je 
bila organizirana nekoliko drugače. Prispevek Ric- 
harda Coxa o standardizaciji (normiranju) v arhivu je 
bil predvajan v dveh sejnih dvoranah paralelno kol 
video posnetek. Ukvarjal se je z razvojem in uporabo 
norm v arhivu kot orodjem v informacijski dobi. Na 
prvem paralelnem zasedanju je govoril Leopold Auer. 
Avstrijski državni arhiv Dunaj, o standardizaciji arhiv- 
ske terminologije. Istočasno s prvim paralelnim zase- 
danjem je potekalo drugo paralelno zasedanje, na 
katerem je bilo v prispevku Herveja Bastiena najprej 
govora o razvoju in uporabi standardizacije pri ovred- 
notenju (valorizaciji). Tretja plenarna seja je obsegala 
referale, ki so se ukvarjali z vprašanji o izobrazbi za 
novooznačene poklicne delovne strukture (arhivsko 
strokovno izobraževanje). Na četrti plenarni seji pa so 
v temi Skupno delo arhivov v službi družbe obrav- 
navali različne aspekte institucionalnih kooperacij na 
nacionalni ali internacionalni ravni. Avtor naslednjega 
prispevka v tem zvezku je Ingrid Grohmann, govori 
pa o podružnici (izpostavi) državnega arhiva Dresden 
v mestu Bautzen. Historični viri tega arhiva pričajo o 
terilorialno-državnem, ustavno-pravnem in upravno- 
zgodovinskem razvoju. Nadalje Botho Brachmann s 
svojim prispevkom opomni bralce, da je 9. avgusta 
1992 minilo sto let od rojstva Ernsta Posnersa. Bil je 
iniciator in zgled arhivskega poklica (ako v Nemčiji 
kot tudi v ZDA. Kol soustanovitelj moderne arhi- 
vistike in novih oblik akademskega kakor ludi neaka- 
demskega izobraževanja/izpopolnjevanja, kol leoretik 
in avlor številnih publikacij si je Lrnsl Posner postavi 
trajen spomenik. Sledili njegovim še danes plodnim 
idejam in pobudam (sugestijam) je naloga bodočega 
arhivskega dela. 

V lem zvezku je objavljen tudi pregled zakonskih 
določil in upravnih predpisov za državno arhivsko 
gradivo in arhivsko varslvo v Zvezni republiki Nem- 
čiji, ki sla ga pripravila Peler Dohms in Ancllc 
Gebauer-Bcrlinghof. 

Poročila o dejavnostih, zanimivih za področje arni- 
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vistikc, obsegajo: poročilo z mednarodnega področja, 
v katerem Hans Eugen Specker poroča o zasedanju 
sekcije arhivarjev komunalnih arhivov (ICA/SMA) pri 
XII. mednarodnem dnevu v Montrealu, Eckhart G. 
Franz podaja poročilo sekcije za arhivsko izobra- 
ževanje pri mednarodnem arhivskem svetu, Günther 
Buchstab poročilo 0 razširitvi mednarodnega arhiv- 
skega sveta z novo sekcijo arhivarjev parlamentov in 
političnih strank, sledi obvestilo, da je od 30. 11. do 
11. 12. 1992 v nacionalnem arhivu v Lizboni potekal 
seminar o razvoju arhivov. Naslednje poročilo govori 
o sodelovanju med rusko in dolnjesaško arhivsko 
upravo. Kot priloga k poročilu je objavljen tudi do- 
govor o težiščih njunega sodelovanja. V tej rubriki 
izvemo tudi, daje bil 5. in 6. novembra 1992 v mestu 
Bocholt nemško-nizozemski arhivski simpozij, o kate- 
rem poroča Volker Schroeder. Jesensko zasedanje 
društva komunalnih arhivarjev "ERASM" je potekalo 
v kraju Turckhcim v bližini mesta Colmar in predstavi 
nam ga Joachim Sturm. O zasedanju IASA-deželne 
skupine Nemčije/Nemške Švice v Bernu nam poda 
poročilo Felix Kresing-Wulf. Z nemškega področja 
poročajo o ustanovitvi arhiva strank in množičnih 
organizacij NDR v Zveznem arhivu, Hans-Joachim 
Schreckenbach o zamenjavi pri vodenju brandenbur- 
škega glavnega deželnega arhiva, Jörg Füchtncr • 
delni selitvi nordrhein-wcstfalskega arhiva osebnih 
podatkov Porcnja, Claudia Cocncs nas seznani z 
zapuščino književnika Hannsa Voglsa (1900-1971) v 
mestnem arhivu Mönchengladbach, Hans Heinz 
Schutt • 2. mccklcnburško-vorpommcriškcm arhiv- 
skem dnevu v hanzeatskem mestu Stralsund, Wolfang 
Müller piše • 36. strokovnem zasedanju porensko- 
pfalških in posarskih arhivarjev v Homburgu, na ka- 
terem se je zbralo okoli 60 arhivarjev, Uwe Müller • 
2. saškem arhivskem dnevu v mestu Chemnitz, Vero- 
nika Eisermann o 8. schleswig-holsteinskem arhiv- 
skem dnevu v Oldcnburgu, Michael Caroli • 52. 
jugozahodnem nemškem dnevu v Mannheimu, Achim 
Fcnner o 24. in 25. srečanju badcn-würUcmbcrskih 
okrožnih arhivarjev v Heidelbergu in še Renate Riedl 
o zasedanju delovnega področja kemijskih arhivarjev 
v združenju arhivarjev s področja nemškega gospo- 
darstva v Baslu. S področja Združenih držav Amerike 
poroča Wolfram Werner, in sicer predstavi ameriško 
revijo s področja arhivistike: American Archivist, 52. 
in 53. zvezek ter Prologue, The Journal of the Natio- 
nal Archives, zvezek 21 in 22. 

Sledi poročilo o literaturi, ki tokrat skupaj obsega 
25 predstavitev oziroma ocen raznih del. zelo pestrih 
po vsebini, ki jo obravnavajo. Po naslovih je potem 
navedenih še 31 knjižnih enot, vključno z njihovimi 
cenami. 

Navedbi osebnih vesti sledi posmrtnica gospodu 
Rudolfu Schatzu (1913-1991). Svojo kariero v arhivu 
je pričel po letu 1950 v Nemškem centralnem arhivu v 
Potsdamu. 

V okviru zadnje rubrike Razno izvemo nekaj no- 
vih naslovov in telefonskih številk, nadalje si lahko 

preberemo prispevek Johannesa Ganserja o projektih 
filmskega zavarovanja v Zveznem arhivu od leta 
1989, Matthias M. Weber in Wolfgang Burgmair 
predstavita bogato zbirko zdravnice Adele Juda kot 
medicinsko historični (zgodovinski) in idejno zgo- 
dovinski vir. Naslednji prispevek je povzet iz. časopisa 
Archiv-Kurier in govori o skrbi za zdravje v arhivih, 
in sicer o problemu plesni. Tobias Picard nam opiše 
ekskurzijo 28. učnega tečaja arhivske šole v Mar- 
burgu. Na koncu je še opozorilo o izidu knjige o 
mednarodnih normah za razumevanje vodnih znakov 
ter seznam raznih prireditev. 

Der Archivar, letnik 46, zvezek 3 

Arhivi v Augsburgu je naslov prvega prispevka v 
3. zvezku. Prispevek je nastal v okviru 64. nemškega 
arhivskega dneva in 20. dneva deželnega zgodovi- 
nopisja. Avtorji predstavijo Državni arhiv Augsburg, 
Mestni arhiv Augsburg, arhiv škofije Augsburg ter 
Zgodovinski arhiv delniške družbe MAN ("Maschi- 
nenfabrik Augsburg - Nürnberg AG"). Johann Bizer v 
naslednjem prispevku obravnava zakonsko arhivsko 
ureditev glede prevzema in varovanja podatkov v 
arhivih. Manfred Boetticher nas seznani z. novejšim 
razvojem elektronske obdelave podatkov v dolnje- 
saških državnih arhivih, in sicer na primeru arhiv- 
skega programa AIDA. Norbert Reimann objavlja 
priporočila pri uporabi elektronske obdelave podatkov 
v komunalnih arhivih, ki jih je izdelal odbor za 
elektronsko obdelavo zvezne konference komunalnih 
arhivov v okviru nemških mestnih dnevov in so bila 
sprejeta na 8. seji zvezne konference komunalnih ar- 
hivov 5. 10. 1992 v Berlinu. V dodatku tega prispevka 
je tudi pregled programov elektronske obdelave 
podatkov, ki so na voljo za arhivske namene. 

Arhivska poročila zajemajo: z mednarodnega pod- 
ročja poroča Martin Dallmcicr o konferenci na temo 
"Češka in Saška v spremembi zgodovine", ki je po- 
tekala 10. in 11. novembra 1992 v Aussigu in se je je 
udeležilo preko 120 zgodovinarjev, arhivarjev, umet- 
nostnih zgodovinarjev, arheologov in visokih učiteljev 
iz Češke, Moravske, Saške, Bavarske in Avstrije. V 
dneh 18. in 19. marca 1993 so se v Ochsenhausnu 
srečali arhivarji in znanstveniki iz treh dežel na 
nemško-češkem arhivskem kolokviju, kjer so govorili 
o virih za jugozahodno zgodovino v arhivih češke 
republike. O tej konferenci nam poroča Volker Rodel. 
Z nemškega področja se nam predstavi Slikovni arhiv 
prejšnje NDR, ki je prešel v last Zveznega arhiva, 
Hans-Walter Herrmann nas seznani z organizacijskimi 
spremembami pri deželnem arhivu Saarbrücken, Vol- 
ker Wahl pa s spremembami v arhivski organizaciji 
Thüringena. Ulrich S. Soénius poroča o odprtju 
novega skladišča pri rensko-vvestfalskem gospodar- 
skem arhivu. Rosmaric Johannes predstavi arhiv sred- 
njenemškega kemijskega podjetja BUNA AG. Ingel- 
ore Buchholz poroča o zboru članov društva nemških 
arhivarjev deželne zveze Sachen-Anhalt, Karin Häring 
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pa • 23. in 24. seji delovne skupnosti komunalnih 
arhivarjev v okviru mestnega dneva Baden-Württem- 
berg v mestu Karlsruhe in Ulm ter Reimund Haas o 
pomladanskem zasedanju strokovne skupine 7 (medij- 
ski arhivarji), ki je potekalo od 26. do 29. aprila 1993 
V Regensburgu. Sledi še prispevek s področja Mad- 
žarske, v katerem nam Klara Doka predstavi novo 
organizacijo madžarskega nacionalnega arhiva. 

V pregledu knjižnih novosti lahko preberemo po- 
ročilo oziroma ocene 24 knjig ter navedbo katalogov 
arhivskih razstav, izdelanih v okviru državnih in tudi 
drugih arhivov. 

Kot že ustaljeno sledijo proti koncu osebne vesti in 
posmrtnica dr. I-rnstu Miillerju (1923-1992), nekda- 
njemu vodji deželnega arhiva Meiningcn. 

Rubrika Razno nam prinaša najprej nove naslove 
in telefonske številke, za tem pa sledijo še ostala 
obvestila: izročitev slavnostnega spisa vodji deželnega 
glavnega arhiva v Koblenzu prof. dr. Franz-Josefu 
Hcynu ob njegovem 65. rojstnemu dnevu, obvestilo o 
treh razstavah zveznega arhiva, o dnevu arhivov 
Speyer 8. maja 1993. o sodnih aktih državne zbornice 
v Württembergs o raziskovalnem projektu "Corpus 
(celota) starejših kart Germanie" na univerzi Trier, o 
3. nadaljevalno-izbraževalnem seminarju liirinškega 
državnega arhiva Meiningcn v Aschenhofll, O na- 
daljevalnem izobraževalnem tečaju zvezne konference 
komunalnih arhivarjev, o nadaljevalno-izobraževalnih 
prireditvah arhivske šole Marburg v sodelovanju z 
deželno arhivske» direkcijo Baden-Württemberg, 0 2. 
strokovnem učnem tečaju "Arhivistika", o novi štu- 
dijski smeri "medijska dokumentacija" na strokovni 
visoki šoli v Hamburgu, o zasedanju na temo "Pred- 
stavitvene oblike fotografije", o fotografskem delu za 
dolgotrajno arhiviranje. Rubrika se končuje z navedbo 
terminov raznih prireditev. 

Der Archivar, letnik 46, zvezek 4 

Naključno izbrani vzorci pri arhivskem izboru 
množičnih homogenih posamičnih aktov je naslov 
prvega prispevka, ki je objavljen v tem zvezku in 
katerega avtor je Arnold Kluge. Prikaže nam ravnanje 
in principe pri valorizaciji arhivskih dokumentov, pri 
čemer loči: srednjeveške listine, novodobne akte ter 
množične enolične posamične akte 20. stoletja. Ob- 
ravnava potrebe (zahteve) pri ravnanju naključno iz- 
branih vzorcev ter predstavi obilico variant izbora. 
Naslednji prispevek nosi aktualni naslov Vrednotenje 
in arhiviranje elektronskih datotek, katerega avtor je 
Arie Nabrings. Prispevek govori o več aspektih: o 
vplivu elektronske obdelave podatkov na arhivsko 
delo, o trajnosti zapisov, o klasificiranju in vredno- 
tenju elektronskih datotek, o arhiviranju in o orga- 
nizacijskih ukrepih pri arhiviranju elektronsko zbranih 
podatkov ter o aspektih elektronske pismenosti. Peter 
Dohms in Anette Gebauer-Berlinghof sta tudi za ta 
zvezek pripravila pregled zakonskih določil in uprav- 
nih predpisov za državno arhivsko gradivo ter arhiv- 

sko varstvo v Zvezni republiki Nemčiji. 
Poročilo o arhivski dejavnosti na mednarodnem 

področju nam posreduje Diether Degrcif. Seznani nas 
s kolokvijem, na katerem so se srečali zastopniki zve- 
ze arhivarjev iz. Nemčije. Avstrije kakor tudi vzhodne 
in jugovzhodne Evrope in je potekalo 18. junija v 
Münchnu. Z nemškega področja se nam najprej pred- 
stavi saški gospodarski arhiv, potem poročajo: Hans 
G. Ruppel o 16. hessenskem arhivskem dnevu v kraju 
Groß-Umstadt, kjer so govorili o arhivskih stavbah 
danes. Naslednje poročilo je povzeto po časopisu 
Unsere Archive in govori • 37. strokovnem srečanju 
porensko-pfalških in posarskih arhivark in arhivarjev 
v Oppenheimu. Peter Riickert nam opiše 53. jugoza- 
hodni nemški arhivski dan v Leutkirchu. Dietmar 
Konrad srečanje članov restavratorskega odbora ar- 
hivske uprave zveze in dežel, kije potekalo 30. in 31. 
marca 1993 v Dresdnu. H. Eberhard Zorn 20. sejo 
odbora v okviru konference arhivskih referentov, ki se 
ukvarja z. elektronsko obdelavo podatkov. Vodje re- 
sorjev in vodilni arhivarji evangeličanskih arhivov so 
se srcčalil4. januarja in 28. aprila 1993 v Berlinu. 
Carlies Maria Raddtz nam poroča o 3. zasedenju 
severnonemških cerkvenih arhivov v Helmsledtu. 
Kerstin Stockhecke • 5. delovnem in izpopolnje- 
valnem srečanju za arhivarje cerkvenih arhivov iz 
Westfalije v Lübbecku ter Ruth Kappel o delovnem 
srečanju 1993 združenja nemških gospodarskih arhi- 
varjev v Ludwigshafnu. S področja Rusije nam 
Manfred Heinemann predstavi Državni arhiv ruske 
federacije in Volker Schockenhoff nove vire za zgo- 
dovino sovjetskih vojnih ujetnikov v nemškem rajhu. 

Predstavitev knjižnih novosti zajema poročila ozi- 
roma ocene 20 del. ki so vsaka po svoje v zvezi z 
arhivsko dejavnost. Nadalje je navedenih še 57 del 
samo po naslovih. Sledi seznam objav publikacij, ki 
so jih izdali nemški arhivi. 

Obsežna je rubrika Osebne vesti, ki prinaša vesti o 
imenovanjih, premestitvah in nastavitvah arhivskih 
delavcev v nemških arhivih. 

Posmrtnica. ki jo je spisal Franz Götz, je po- 
svečena dr. Herbertu Bernerju (1921-1992). Za njo 
sledi rubrika Razno z navedbo novih naslovov in 
telefonskih številk ter objavo drugih prispevkov, med 
katerimi je objavljen program dodatnega izobraže- 
vanja arhivske šole Marburg za leto 1994 1er seznam 
raznih prireditev. Vsebino zvezka končujejo objave 
društva nemških arhivarjev. 

Der Archivar, Mitteilungsblatt 
für deutsches Archivwesen, 
letnik 47, leto 1994, zvezek 1-4 

Poročilo o tem letniku je objavljeno v prejšnji 
številki časopisa Arhivi (letnik XVIII. leto 1995. št. 1- 
2) 
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Der Archivar,  Mitteilungsblatt 
für deutsches Archivwesen, 
letnik 48, leto 1995, zvezek 1-4 

Der Archivar, letnik 48, zvezek 1 

Kot je že ustaljeno, sc prvi zvezek vsakokratnega 
novega letnika te revije pričenja s poročilom o nem- 
škem arhivskem dnevu. Leta 1994 je to, po vrsti 65. 
zborovanje, potekalo v Drcsdnu od 4. do 7. oktobra. 
Splošna tema tokratnega zborovanja je bila namenjena 
zavarovanju (zagotovitvi) izročila, osrednji temi ar- 
hivskega dela. Vodje arhivskih uprav zveze in dežel 
so se srečali že 4. oktobra. Istočasno je potekalo tudi 
zasedanje 11. zvezne konference komunalnih arhivov. 
Pozno dopoldne 4. oktobra je bila tiskovna konferenca 
društva nemških arhivarjev. Dopoldne 5. oktobra je 
dr. Rcimann uradno odprl nemški arhivski dan. Pro- 
blemi so se obravnavali na treh ravneh: na skupnih 
delovnih sejah, na sejah strokovnih skupin in prvič 
tudi na razširjenih strokovnih skupinskih sejah sekcij. 
Prvi objavljeni referat nosi naslov: Varovanje izročila 
arhivov v njihovem pomenu za demokratični družbeni 
red. Za izhodišče referata in svoje izvajanje sije avtor 
Reiner Groß vzel citat iz dela Karla Gottloba Giin- 
thersa: "Dobro in slabo stanje deželnega arhiva ima 
nemajhen vpliv na blagor cele države". Funkcija arhi- 
vov kot mest varovanja in zagotovitve pisnega izročila 
v dolgoročnem pomenu, vključno z modernimi nosilci 
podatkov, po njegovem mnenju za historično raziska- 
vo ni nič več vprašljiva. Varovanje izročila se ne 
začne šele v arhivu in ni odgovornost samo arhivarjev, 
marveč se prične že pri ustvarjalcih v upravi, na vseh 
varstvenih ravneh, od občinskega urada preko mestne 
uprave in naprej do najvišjih organov. Sledijo referati, 
ki so se zvrstili na prvi skupni delovni seji, in so 
obravnavali današnjo dobo, ki nam ponuja obilje in- 
formacij in obenem možne informacijske izgube ter 
njihov pomen za arhive. lickhard Lange se je posvetil 
besedi informacija in njenemu paradoksnemu pomenu 
danes. Na eni strani je izključeno, da bi vse obdržali, 
kar se danes z informacijsko tendenco proizvaja, na 
drugi strani pa vendar obstaja postulat, vse obdržati. 
Naslednji referent Michael Wettengcl, Zvezni arhiv 
Koblenz, se v svojem obširnem referatu ukvarja na iz- 
kušnjah v zvezni upravi temelječem "varovanju izro- 
čila v upravi brez papirja". "Obilju informacij mno- 
žičnih medijev" posveča Edgar Lersch, Južnonemški 
radio Stuttgart, svoje izvajanje pod naslovom "Vred- 
notenje in odprtost". V sklopu zasedanj po sekcijah se 
je sekcija I ukvarjala s temo: izgube prevzemov in 
nadomestna izročila. Pri izgubah se je mislilo pred- 
vsem na vpliv vojne in naravnih nesreč in v referatih, 
prebranih na teh sekcijah, so si avtorji izmenjali po- 
skuse za nadomestna izročila. Dieler Brosius v svojem 
referatu, ki nosi naslov Izgube zaradi vojne in škode 
poplav v Glavnem državnem arhivu Hannover, ob- 
žaluje, da prizadevanja, da bi zaradi vpliva vojne na- 
stale boleče izgube arhivskega gradiva s pomočjo 

nadomestnih in sekundarnih izročil izravnali (porav- 
nali), niso pokazala želenega uspeha. O izkušnjah na 
to temo v Mestnem arhivu Dortmund piše Günther 
Högl. Annette Göhrcs v svojem prispevku Izgube v 
cerkvenih arhivih - možnosti nadomestnih izročil, 
predstavi nekaj nadomestnih izročil, ki so na raz- 
polago. S stališča parlamentarnega arhivarja podaja 
Günther Bradler, Deželni zbor Baden-Württemberg, 
Stuttgart, možnosti nadomestnih prevzemov. Prispe- 
vek Michaela Merchela, Saški glavni državni arhiv, je 
posvečen specialno močno uničenim izročilom, kakr- 
šna so v povojnem času tipična za arhive novih 
zveznih dežel. Referati, prebrani v okviru sekcije II, 
obravnavajo zavarovanje izročila na mikrofilmu in 
elektronskih zbirnih nosilcih. Achim Baumgarten, 
Zvezni arhiv Koblenz, podaja informativni pregled o 
pravnih podlagah, praksi in stanju, kakor tudi o mož- 
nih perspektivah in možnostih varnostnega filmanja. 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj Jerome H. Grasser 
govori o zavarovanju izročila genealoških virov, in 
sicer o delu genealoške družbe iz Utaha v drugem 
.stoletju njihovega obstoja. Novembra 1994 je namreč 
praznovala stoletnico. Carsten Müllcr-Boysen, Dežel- 
ni arhiv Schleswig-Holstein, osvetljuje možnosti in 
izzive pri arhiviranju v dobi informacijske tehno- 
logije. Gerhard A. Auer pa sledi vprašanju, ali ima 
pomen fotografije, risbe ter karte in načrte, ki se 
nahajajo na določenem nosilnem materialu, zavarovati 
na digitalnih in elektronskih zbirnih medijih. Hnaki 
problematiki toda z zornega kola varovanja tekstov 
posveča pozornost Hans Joachim Ruks kot zadnji 
referent v okviru sekcije II. Sekcija III se je ukvarjala 
s problematiko arhivskih stavb kot pridržku za 
varovanje izročila. V okviru te teme se Peter Gabri- 
elssen. Državni arhiv Hamburg, v svojem referatu 
posveča nalogam državnega arhiva, ki leži v no- 
tranjosti mesta kot pridržek za planski in finančni 
model nove gradnje. Bistvene vidike pri ustvarjanju 
upravnega in uporabnega področja v deželnem cer- 
kvenem arhivu predstavi Werner Jürgenscn, Dežclno- 
cerkveni arhiv Nürnberg. Jürgen Weise posreduje iz- 
kušnje, ki so bile pridobljene z naravnim klimatizi- 
ranjem pri skladiščni stavbi porcnsko-westfalskega 
gospodarskega arhiva v Kölnu. Volker Kocks, Mestni 
arhiv Wesel, govori o restavratorski delavnici, ki si je 
pridobila rang regionalne restavratorske delavnice, s 
tem, da poleg lastnega mestnega gradiva restavrira 
tudi ves poškodovan papir in pergament iz arhivov in 
muzejev iz. okolice. Adaptaciji in namenitvi historične 
stavbe za komunalni arhiv velja pozornost Thomasa 
Kiiblerja iz Okrožnega in mestnega arhiva Haldens- 
leben. Sekcija IV se je ukvarjala s temo: propadanje 
papirja kot grožnja zgodovinskemu izročilu. Vrste in 
obseg masovnih poškodb na arhivskem gradivu do- 
kazuje Rickmcr Kießling, westfalski arhivski urad 
Münster, na podlagi preiskav v arhivih različnih zvez- 
nih dežel. Hubert Höing predstavi razvoj in uporabo 
naprave za konserviranjc v mestnem arhivu Bücke- 
burg. Postopku, ki je ta čas v preizkusni fazi in še ni 
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preveč poznan, se posveča Joachim Licrs, Nemška 
knjižnica Leibzig, v svojem referatu, kjer govori o 
izkušnjah pri razkisavanju (odstanjevanju kislosti) 
knjig in arhivalij. Rcinhold Sand, wcstfalski arhivski 
urad Münster, piše o restavriranju papirja na bazi lesa 
glede na nove izkušnje na področju laminacije. Poleti 
1994 jim je uspelo v sodelovanju z podjetjem Biickc- 
burger sestaviti in izgraditi prototip naprave za lami- 
niranje. s katerim je mogoča laminacija z neko vrsto 
folije v obratnem postopku. Nadaljnjo možnost rav- 
nanja pri stanju poškodb predstavi Hartmut Weber, 
Deželna arhivska direkcija Baden-Württemberg, s pa- 
pirnim cepilnim strojem. Nadalje so objavljena poro- 
čila vseh osmih strokovnih skupin o njihovih delovnih 
zasedanjih na 65. nemškem arhivskem dnevu. 

V nadaljevanju Andrea Wettmann objavlja neko- 
liko predelano verzijo svojega predavanja, ki ga je 
predstavila na 17. hessenskem arhivskem dnevu 15. 
junija 1994. Prispevek govori o stikih z javnostjo v 
arhivski strokovni izobrazbi. 

Poročila pričenja Günter Buchstab, in sicer z med- 
narodnega področja, ko poroča o zasedanju sekcije 
arhivarjev, zaposlenih v arhivih parlamentov in strank 
v mednarodnem arhivskem svetu, ki je potekalo od 
18. do 20. novembra 1994 v Pragi. Z nemškega pod- 
ročja nam Günter Knüppel in Klaus Schmidt govorita 
o arhiviranju raziskovalnih rezultatov in gradiva nc- 
univerzitetnih agrarnih raziskav nekdanje NDR in 
vključitev v gradivo Zveznega arhiva, oddelek Pots- 
dam, Dietmar Schenk poroča o novem arhivu visoke 
šole umetnosti v Berlinu, Wolfgang Müller • 39. 
strokovnem zasedanju porensko-pfalških in posarskih 
arhivark in arhivarjev, Peter I.anghof in Volker Wahl 
• 43. tiirinškein arhivskem dnevu v Rudolfstadtu. Sus- 
sane Schlösser o 25. seji delovne skupnosti poklicnih 
komunalnih arhivarjev v Heilbronnu ter Gariele Mühl- 
nickel o 28. in 29. seji delovne skupnosti baden- 
würltemberskih okrožnih arhivov v Heidenheimu. Z 
avstrijskega območja se oglaša Richard W. Apfelauer, 
in sicer s poročilom o avstrijskem arhivskem dnevu 
1994, ki je potekal 5. septembra v Brcgenzu. Iz 
Turčije pa nas Volker Rodel seznanja z osmanskim 
arhivom v povezavi z arhivistiko turške republike. 

Tokratna rubrika poročil o knjižnih novostih ob- 
sega predstavitev 19 del. Kot običajno sledijo osebna 
obvestila ter posmrtnica, posvečena dr. Horstu Wittu 
(1923-1994). V okviru rubrike Razno je poleg objave 
novih številk objavljeno še nekaj prispevkov različnih 
tematik (npr.: XIII. mednarodni arhivski kongres v 
Pekingu, dokumentarni filmi zveznega arhiva, plodno 
sodelovanje med Deželno-cerkvenim arhivom Kassel 
in arhivsko šolo Marburg, ne nazadnje je objavljen 
tudi program izpopolnjcvalncga tečaja arhivske šole 
Marburg za leto 1995). Zvezek se končuje z objavo 
terminov raznih prireditev ter obvestili društva nem- 
ških arhivarjev. 

Der Archivar, letnik 48, zvezek 2 

Avtor prvega prispevka, ki nosi naslov Razisko- 
valno zanimanje (interes) in upava arhivov, je Albert 
P. Luttenberger. Ukvarja se z vprašanjem, kakšen 
pomen ima raziskovalni interes zgodovinarjev na delo 
arhivarjev. Carl Ahlgrimm v nadaljevanju podrobno 
opiše potek vračanja gradiva tajne obveščevalne služ- 
be državnega arhiva iz Merseburga v Berlin. Wilfried 
Rcininghaus pa nam spregovori o arhivskem varstvu 
na področju gospodarstva, in sicer poroča o aktualnih 
izkušnjah na to temo v wcstfalskem gospodarskem 
arhivu. Michael Weltengel nam v sodelovanju z Han- 
som Hofmanom predstavi projekt, ki ga izvajajo na 
Nizozemskem, in sicer se ukvarja s strojno berljivimi 
podatkovnimi bazami. Projekt je na kratko označen 
kot MLG (Maschincleesbare Gegcvcnsbestavden). Pe- 
ter Dohms in Anette Gcbaucr-Bcrlinghof sla tudi 
tokrat pripravila pregled zakonskih določil in uprav- 
nih predpisov za arhivsko gradivo državnih organov 
in arhivsko varstvo v Zvezni republiki Nemčiji. 

V rubriki Arhivska poročila in zasedanja nam naj- 
prej Eckhart G. Franz z mednarodnega področja po- 
roča o četrti evropski arhivski konferenci, ki se je 
odvijala od 13. do 18. septembra 1994 v Lancastru. 
Anke Leenings podaja poročilo o mednarodnem 
letnem srečanju v kraju Bogensce pri mestu Bernau, 
kjer so se od 3. do 9. septembra 1994 srečali arhivarji, 
ki se ukvarjajo z zvočnimi zapisi in arhivarji tele- 
vizijskih arhivov. Poročila z mednarodnega področja 
nadaljuje Wolfgang Müller, ki opiše informativni dan 
francoskih arhivark in arhivarjev v deželnem arhivu 
Saarbrücken. Nadalje izvemo, da sta bili vrnjeni dve 
pergamenlni listini s prvimi omembami mesta Zittau 
češki republiki. Leta 1988 je namreč raziskovalec Rolf 
Methner iz mesta Zittau odkril v mestni biblioteki 
Christian-Weise originale teh dveh pergamentnih lis- 
tin iz let 1238 in 1275, ki sta veljali za pogrešane že 
od leta 1938. Z nemškega področja lahko najprej pre- 
beremo pripombe h kontinuiteti in diskontinuiteti v 
arhivski zgodovini centralnega nemškega državnega 
arhiva, nadalje Peter Veddler poroča o poslovilvi vod- 
je Nordrhein-westfalskega državnega arhiva Münster 
profesorja dr. Hansa-Joachima Bebra, Ilona Gotthardt 
piše o zapuščini Lrharda Kricgcrja, ki jo hrani Mestni 
arhiv Ratingen, sledi povzetek članka Siegfieda 
Seifeta v Archivgemeinschaft der Archive und Biblio- 
theken in der evangelischen Kirchen o položaju arhi- 
vov katoliške cerkve v nekdanji NDR. Ralf Stremine! 
nam predstavi gradivo Rudarske in industrijske družbe 
z omejeno odgovornostjo, ki je bilo v začetku leta 
1994 podrobno urejeno s pomočjo podatkovnega 
programa "Lars". Andrea Grosche poroča o 40. stro- 
kovnem zasedanju porensko-pfalških in posarskih 
arhivarjev v Trieru, Ingelore Buchholz o prireditvah 
dodatnega izobraževanja zvezne konference komunal- 
nih arhivov, Hans Ammcrich o zamenjavi v pred- 
sedstvu zvezne konference cerkvenih arhivov v Nem- 
čiji, Ralf Stremmel o letnem srečanju regionalnih gos- 
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podarskih arhivov in Wilfried Rcininghaus o doku- 
mentaciji o hranilništvu v Westfalen-I.ippe. S franco- 
skega področja poroča Jürgen Klöckler o spreme- 
njenih modalitetah uporabe v okupacijskem arhivu v 
Colmarli. S področja Velike Britanije Günter Hollcn- 
berg predstavlja arhivsko dejavnost v tej drŽavi. Rub- 
riko poročila zaključi Alexander Haritonow /. ruskega 
področja s pregledom obstoječega stanja v arhivu ko- 
minteme. 

Različni avtorji nam nadalje predstavijo 21 novo- 
izdanih del, ki jim sledi tudi seznam objavljenih del, 
predstavljenih samo z naslovi. 

Objavi osebnih vesti sledijo tokrat kar tri posmrt- 
nice. Prva je namenjena Clausu Cramerju (1922- 
1993). arhivarju in docentu na arhivski soli v Mar- 
burgu, druga Augustu Lcidlu (1933-1994), univerzi- 
tetnemu profesorju in doktorju teologije, in tretja 
Hansu Stortu (1912-1994), dolgoletnemu vodji ško- 
fijskega arhiva v Limburgu. 

Rubrika Razno zaključuje ta zvezek najprej z 
navedbo novih naslovov in telefonskih številk, potem 
z raznimi prispevki oziroma informacijami, ki so za- 
nimive za arhivsko področje (npr. viri za zgodovino 
Židov v arhivih novih zveznih dežel, ravnanje z do- 
kumenti sodobne zgodovine v javnosti, nemška cen- 
trala za genealogijo ...) ter na koncu s seznamom raz- 
nih prireditev. 

Der Archivar, letnik 48, zvezek 3 

Najprej je objavljen prispevek, ki nas popelje po 
arhivih v Hamburgu in sodi v sklop 66. nemškega 
arhivskega dneva in 22. dneva deželne zgodovine. 
Več avtorjev nam predstavi vseh 5 vrst arhivov v 
Hamburgu. Poleg vrste arhivov je objavljen tudi ham- 
burški arhivski zakon z. uvodom Hansa Dieterja 
Looscja. V naslednjem prispevku se štirje avtorji: 
Ernst Otto Bräunchc, Michael Diefenbacher, Herbert 
Rcycr in Klaus Wisotzky ukvarjajo z vprašanjem 
samoumevnosti arhivske dejavnosti. V zadnjem času 
je poleg tradicionalnih nalog arhivarjev (valorizacija, 
prevzem, hramba in obdelava arhivskega gradiva) in 
zgodovinskih raziskav vstopilo tudi na arhivsko pod- 
ročje zgodovinsko izobraževalno delo, posredovanje 
in predstavitev zgodovine v javnosti. Mnenja o Ich 
novih dejavnostih pa so še različna in vsaka nastopajo 
s svojimi argumenti. Toda avtorji zaključujejo, daje v 
interesu poklica že čas, da se jasno ponazori, da se 
"mestni arhiv" in "institut za zgodovino mesta" raz- 
likujeta samo po imenu. V nadaljnjem prispevku nam 
Fricdhelm Weinforth posreduje izkušnje v zvezi s 
koncepcijo in organizacijo arhivske potujoče razstave. 
Njegov referat nosi naslov Z ravnimi stvarmi na 
arhivski poti. V nasprotju z muzeji na arhivskih raz- 
stavah največkrat nastopajo dvodimenzionalni ekspo- 
nati, ki naj bi veljali za dolgočasne, nezanimive. Avtor 
se strinja, da v primerjavi z muzcalsko prezentacijo 
arhivska ne more zmagati, navaja pa vrsto načinov, 
kako tudi arhivsko razstavo narediti privlačno in po- 

sveti se predvsem konkretnim ravnanjem od koncepta 
do zaključka. Aktualni temi. in sicer elektronski 
obdelavi podatkov, je namenjena objava prispevka, ki 
ga je pripravil Michael Wettengel. Posreduje nam se- 
znam relevantnih arhivskih norm in standardov elek- 
tronskih zbirnih medijev. Ta seznam izvira iz sklepa 
odbora za elektronsko obdelavo podatkov arhivske 
referentske konference zveze in dežel, ki je bil sprejel 
29. aprila 1993. 

Stalno rubriko arhivskih poročil pričenja Bettina 
Schleier, ki z mednarodnega področja poroča o obisku 
arhiva v Rigi, ki je potekal v okviru pobratenih mest 
Rige in Brcmna; sledi Volker Wahl, ki poroča o 
študijskem potovanju arhivarjev iz Nizozemske in 
Belgije v Weimar. Z nemškega področja najprej lahko 
izvemo o združitvi gradiva nemških (pruskih) oboro- 
ženih sil iz časa 1867/71 do leta 1945 v Zveznem 
arhivu-Vojaškcm arhivu v Freiburgu. Hartmut Weber 
nam poroča o situaciji državne arhivske uprave v 
deželi Baden-Württemberg. Njegov prispevek nosi na- 
slov: Arhivi in upravne reforme - glasovi iz politike. 
Konrad Krimm nam poroča o grafikah badenske re- 
volucije v Generalnodeželnem arhivu Karlsruhe, Kurt 
Hochstuhl o revolucionarni karti Heinricha Raaba tudi 
iz Generalnega deželnega arhiva Karlsruhe. Wolfgang 
Schmierer nas seznani, da je vvurttemberški vojaški 
arhiv zdaj v glavni stavbi, Wolfang Laufer o izročitvi 
jubilejnega zbornika prof. dr. Hans-Walterju Hcrr- 
mannu za 65. rojstni dan. Naslednje poročilo, ki je 
povzeto iz. časopisa Archive in Thüringen, nam spo- 
roča, da se je preselil Mestni arhiv Lrfurt v nove 
prostore. Manfred Horlitz nam predstavi "fontanski" 
arhiv v Potsdamu. To je znanstvena ustanova dežele 
Brandenburg, ki je podrejena ministrstvu za znanost, 
raziskovanje in kulturo. Njegova glavna naloga je 
zbirali, urejati rokopise, literaturo in drug material o 
fontanah in ga po možnosti s publikacijami narediti 
dostopnega javnosti. Stefan Fischer poroča o 3. 
allgauskem arhivskem srečanju v Kemplnu, Volker 
Wahl • 44. thüringskem arhivskem dnevu v Frfurtu. 
Josef Walter • 46. westfalskem arhivskem dnevu v 
Paderbomu, Heiner Schmitt o pomladanskem zase- 
danju strokovne skupine 7 društva nemških arhivarjev 
v Rastattu in Wolfgang Müller o pomladanskem zase- 
danju strokovne skupine 8 društva nemških arhi- 
varjev. S poljskega področja pa nam Stefan Hartmann 
predstavi časopis Nach Archeion, in sicer letnike 89 
(1991) do 93 (1994). 

Različni avtorji nam predstavijo 20 novih izdaj, 
kalerim se pridružuje ludi seznam katalogov, ki so bili 
narejeni za arhivske razstave. 

V rubriki Osebne vesli poleg novih imenovanj, 
zamenjav arhivskih delavcev v različnih arhivih lahko 
preberemo ludi posmrtnici, ki sta namenjeni dr. Giin- 
lerju Cordesu (1937-1994), vodji državnega arhiva 
Sigmaringen in dr. Thcodoju Pennersu (1912-1944), 
dolgoletnemu vodji državnega arhiva v Osnabrücku. 

Zadnja rubrika Razno nam prinaša nekaj novih 
telefonskih številk ter zopet prispevke z razno vsebino 
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(npr. Rusija in zahod, poskus poneverbe v Ihiirinškem 
državnem arhivu Rudolfstadt) ter na koncu še usta- 
ljeno: seznam raznih prireditev, zanimivih za arhivsko 
dejavnost. 

Der Archivar, letnik 48, zvezek 4 

Trije avtorji: Ute Bottin. Grit Laugwitz in Alexan- 
der Schulz-Luckenbach nam v prvem prispevku z 
naslovom K opisu poklica višje in srednje arhivske 
službe predstavijo analizo rezultatov, ki so jih dobili 
na podlagi anketne akcije v novih zveznih deželah. 
Nadalje Eric Ketclaar obljavlja članek, v katerem 
razpravlja o arhivarju kol posredniku med neživo pre- 
teklostjo in živimi ljudmi. Objavljena je sicer samo 
skrajšana verzija njegovega predavanja, s katerim je 
nastopil 5. maja 1994 pri otvoritvi uvodnega semi- 
narja za novonaslavljene arhivske pripravnice in 
pripravnike arhivske šole Marburg. Wolfgang Hans 
Stein pa razpravlja o raznolikosti enakih. Objavlja raz- 
širjeno varianto svojega predavanja, ki ga je prebral 
na 55. jugozahodnem nemškem arhivskem dnevu v 
Wisscmbourgu (Francija) 27. maja 1955 in v katerem 
obravnava valorizacijo (ocenjevanje) in izdelavo in- 
ventarja v Franciji in Nemčiji. Vpogled v strankine 
interne zadeve in obsežne množične podatke je naslov 
prispevka avtorja Huberta Roserja. Piše o gradivu 
NSDAP v pokrajini Baden-Württemberg. V nadalje- 
vanju pa je objavljen arhivski zakon za deželo Bran- 
denburg. Uvod k zakonu je napisal Hans-Joachim 
Schreckenbach. 

V rubriki Arhivska poročila in zasedanja najprej 
preberemo poročila z. mednarodnega področja, in sicer 
o projektu UNESCO in mednarodnem arhivskem 
svetu o aktih tajne službe in policije. Eckhart G. Franz 
je avtor naslednjih dveh poročil. Prvo govori o otvo- 
ritvi novega Nacionalnega arhiva Katalonije z medna- 
rodnim simpozijem o nacionalnih, regionalnih in 
splošnih arhivih, drugi pa o seminarju pri otvoritvi 
preurejenega državnega arhiva v Turinu. O medna- 
rodnem arhivskem simpoziju v Bad Mondorfu/ 
Luksemburg, katerega glavna tema razpravljanja je 
bila Arhivi kot storitvena podjetja, nam poda poročilo 
Walter Rummel. Hdeltraut Wolf poroča o delovnem 
obisku v mestnem arhivu Usti nad Labent na Češkem, 
Wilfried Reininghaus o tretjem srečanju regionalnih 
gospodarskih arhivov v Evropi na temo pravna vpra- 
šanja arhivov in gradivo s področja gospodarstva. Z 
nemškega področja se najprej seznanimo s prevze- 
mom avdiovizualnih dokumentov nekdanjih mini- 
strstev NDR in njihovih podrejenih ustanov, nadalje 
nam Bernhard Theil poroča o investiluri novega vodje 
glavnega državnega arhiva Stuttgart, iz časopisa 
Brandenburgische Archive je objavljen članek Su- 
sanne Wurche d arhivih FDGB-okrajnih predsedstvih 
Potsdam, Frankfurt (Oder) in Cottbus v branden- 
burškem deželnem glavnem arhivu (BLHA). Wofgang 
Laufer nas seznani z odhodom profesorja dr. Hansa- 
Walterja Herrmanna v pokoj, Sabine Eckardt s cen- 

tralnim institutom islamskega arhiva (Islam Archiv- 
Deutschland) v Soestu ter poroča o 5. deželnem 
arhivskem dnevu v Mecklenburg-Vorpommcrnu. Ge- 
rald Kolditz opiše 22. zasedanje odbora za elektronsko 
obdelavo podatkov arhivsko-referentske konference v 
Wciniarju. Martina Köchling poroča o delovnem za- 
sedanju društva nemških arhivarjev gospodarskih ar- 
hivov, ki je potekalo od 23. do 26. aprila v Bochumu, 
iz časopisa Mitteilungen aus den Hessischen Staats- 
archiven je objavljeno poročilo • 9. delovnem sre- 
čanju arhivskih pedagogov v Marburgu. S področja 
Velike Britanije poroča Günter Hollenberg o novi 
zgradbi škotskega nacionalnega arhiva, z avstrijskega 
področja pa Richard Apfelaucr o 25. avstrijskem ar- 
hivskem dnevu na Dunaju 30. maja 1995, 

Poročila in ocene novih knjižnih izdaj zajemajo 24 
del. Sledi seznam objav raznih arhivov ter še navedba 
ostalih del samo po naslovih. 

Osebnim vestem sledi posmrtnica. posvečena dr. 
Gerhardu Zimmcrmannu (1909-1994) in nato še rub- 
rika Razno, kjer si poleg navedbe novih noslovov in 
telefonskih številk lahko preberemo še nekaj prispev- 
kov z različno vsebino (npr.: lastnina nad starim 
arhivskim gradivom, novi viri za "Primer dr. John", 
zlata pravila za arhiviranje fotografij, avdiovizualni 
viri v zveznih nemških arhivih in arhivskih ustanovah 
...) in na koncu je objavljena še ponudba dodatnega 
izobraževanja arhivske šole Marburg ter seznam pri- 
reditev zanimivih za arhivsko področje. Zvezek se 
zaključi s sporočili društva nemških arhivarjev. 

Sonja Anžič 

The American Archivist, 
Glasilo Društva ameriških arhivistov, 
letnika 56 in 57, Chicago, III.,  1993-1994 

Strokovna revija izhaja že v skoraj 5.500 izvodih, 
v štirih snopičih vsako leto in se vedno bolj odpira 
tudi za evropske oz. zunajameriške iniciative. Kot 
zanimivost naj omenim, da se pojavljajo tudi že 
zunanji tematski uredniki, t.i. guest editors. 

Letnik 56, št. 1-4, leto 1993 (obsep. 850 strani) 

56/1 

Uvodni stalni rubriki EORUM sledi prispevek 
urednika Richarda A. Coxa razmišljanja o pomenu in 
vlogi urednika strokovne revije: THE ROLE OF THE 
EDITOR, SOME ADDITIONAL REFLECTIONS. 
Snopič nadaljuje s sklopom dveh prispevkov z raz- 
iskovalnega področja. Avtorica Joan D. Krizack, arhi- 
vistka v otroški bolnišnici v Bostonu, se v HOSPITAL 
DOCUMENTATION PLANNING: THE CONCEPT 
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AND THE CONTEXT prvič sistematično loteva pro- 
blematike odbiranja arhivskega gradiva na področju 
zdravstva, konkretno arhivskega gradiva bolnišnic. 
Obravnava ga kot model V sistemu, ki bi bil lahko z 
dopolnitvami uporabljiv tudi za druge institucije tega 
področja. Drugi sestavek je prispevala Dorothy 
T.Fryc, arhivistka na michiganski državni univerzi - 
LINKING INSTITUTIONAL MISSIONS TO UNI- 
VERSITY AND COLLEGE ARCHIVES PRO- 
GRAMS: THE LAND-GRANT MODEL. Avtorica na 
konkretnem primeru preučuje možnosti povezave 
dejavnosti institucij z vsebnostjo arhivskih zbirk. V 
podkrepitev svoje teze je zastavila široko anketo med 
visokošolskimi izobraževalnimi institucijami agro- 
nomskih programov. Sledi rubrika PERSPECTIVES z 
dvema prispevkoma. Najprej prof. Andrea Hinding, 
arhivistka v minesotskih univerzitetnih knjižnicah v 
St. Paulu, v članku OF ARCHIVISTS AND OTHER 
TERMITES razmišlja o profilu arhivskega delavca in 
širšem zanimanju družbe za t.i. kolektivni spomin. 
Sledi študija RESEARCHING LITERARY MANUS- 
CRIPTS: A SCOLAR'S PRESPECTIVE literarnega 
urednika Loisa Mora Overbecka. Obravnava vpra- 
šanja odnosa med arhivistom kot moderatorjem in 
raziskovalcem in poziva na tesnejše sodelovanje obeh 
s ciljem kompleksnejše dostopnosti arhivskih zbirk. 
Rubrika CASE STUDY v tem snopiču predstavi 
izkušnje Elsie Freeman Finch, do upokojitve vodje 
izobraževalne sekcije ameriškega nacionalnega arhiva, 
MAKING SURE THEY WANT IT: MANAGING 
SUCCESSFUL PUBLIC PROGRAMS. Je del obširne 
študije in obravnava potrebo po stalnem preverjanju 
načina komuniciranja arhivske dejavnosti z javnostjo. 

Mednarodno sodelovanje prinaša prvo predsta- 
vitev arhivske mreže nizozemske province severnega 
Barbanta: COLLECTIVE MANAGEMENT IN 
DUTCH REGIONAL ARCHIVES avtorja Petra Jana 
Margryja, provincijskega arhivskega inšpektorja. Sle- 
di izčrpna selektivna bibliografija arhivističnih objav 
v letih 1988. 1989 in 1990 (med 852 enotami na str. 
84-128 je navedena tudi mag. Jedert Vodopivec, 
ARS). Bibliografija vključuje še indeks avtorjev in 
revij, v katerih so bili objavljeni prispevki. 

Med knjižnimi ocenami in poročili o novih izdajah 
naj navedem le tiste, za katere menim, da bodo za- 
nimale našo arhivsko strokovno javnost: Richard L. 
•••, "American Archival Analysis: The Recent 
Development of the Archival Profession in the United 
States" (1990), Bonnie Rose Curtin, "Guide and 
Resources for Archival Strategic Preservation Plan- 
ning" (1990), zbornik mednarodnega kolokvija v Lon- 
donu, avgusta 1987 "Harmonization of Education and 
Training Programmes for Library, Information and 
Archival Personnel" v dveh delih (1989), publikacija 
UNESCO "Curriculum Development for the Training 
of Personnel in Moving Image and Rccoredcd Sound 
Archives" (1990), tuje objavljeno tudi moje poročilo 
o našem glasilu ARHIVI (prvih 13 letnikov) in 
poročilo o ALA, glasilu latinskoameriških arhivistov. 

56/2 

Pismom uredništvu in urednikovem uvodnem 
nagovoru THE CONTEXT OF ARCHIVES AND 
ARCHIVISTS (Richard L. Cox) sledi kritičen pri- 
spevek THE SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF 
ARCHIVES. V njem avtor James M. OToole, izredni 
profesor zgodovine in arhivske tehnike na univerzi 
Massachusetts v Bostonu dokazuje, da arhivisti loču- 
jejo med praktično uporabnostjo arhivskega gradiva in 
njegovo simbolično vrednostjo tako po vsebini kot 
obliki. Brez upoštevanja obojega bi bilo arhivistovo 
delo le polovično. Sledi raziskava DOCUMENTING 
RECONQUEST AND REFORM: THE GROWTH OF 
ARCHIVES IN THE MEDIEVAL CROWN OF 
ARAGON dr. Lawrcncea J. McCranka, nestorja Lib- 
rary and Instructional Services na Ferris State Uni- 
versity v Michiganu, avtorja ali urednika številnih 
strokovnih knjižnih izdaj in prispevkov. Zanimiva 
obsežna raziskava o zgodovini arhivov se nanaša na 
SV Španijo v 12. stoletju in njenim poskusom po- 
novnega prodora na jug do Valencije. Prikazuje 
sisteme nastjanja, vodenja in hranjenja arhivskega gra- 
diva ter nastanek in razvoj specializiranih institucij in 
jih primerja z doslej znanimi zgodovinskimi pregledi. 

Rubrika CASE STUDY prinaša dva prispevka. V 
prvem ON DEPOSIT: A HANDSHAKE AND A 
LAWSUIT restavrator in vodja posebnih zbirk na 
univerzi Rutgers predstavlja problematiko termina in 
pogodbe o predaji arhivskega gradiva kot "darilo" ali 
"depozit" na njihovem konkretnem primeru iz prakse. 
Naslednji je prispevek dveh avtorjev, restavratorjev: 
Roberta P. Spindlerja in Richarda Pearcca-Mosesa - 
DOES AMC MEAN "ARCHIVES MADE CON- 
FUSING"? PATRON UNDERSTANDING OF US- 
MARC AMC CATALOG RECORDS. V njem opo- 
zarjata na pomen različnih interpretacij gesel s strani 
raznovrstnih uporabnikov kataložnih zapisov. Na nji- 
hovi univerzi (Arizona State University Libraries) na- 
staja posebna študija o uporabnikovem razumevanju 
sistema. 

V rubriki PERSPECTIVES najprej Anne A. Ken- 
ncy, predsedujoča SAA, sicer pa vodja konserva- 
torskega oddelka na univerzi Cornell v Ithaci, N.Y., v 
svojem prispevku SAA IS US: PROMOTING 
PARTICIPATION IN THE WORK OF THE SO- 
CIETY, ki je dopolnjen predsedniški nagovor, poziva 
mlade arhiviste, naj se pridružijo aktivnemu delu v 
SAA. Sledi razprava "WONDERFUL THINGS": 
HISTORY, BUSINESS, AND ARCHIVES LOOK 
TO THE FUTURE profesorja zgodovine na univerzi 
Carleton v Ottawi. Kot avtor številnih publikacij o 
gospodarski zgodovini apelira na arhiviste, naj čim- 
prej osvojijo tehnologijo in načine novega "nepapir- 
nega" komuniciranja. Kot specializirani "gospodarski" 
arhivisti naj sodelujejo v procesu ustvarjanja informa- 
cijskega sistema. 

Mednarodno področje predstavlja probleme in su- 
gestije «) izobraževanju arhivskih delavcev na biblio- 
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tokarskih šolah v Ugandi v prispevku I.M.N. Kigingo- 
Bukenya EDUCATION AND TRAINING OF AR- 
CHIVISTS AT THE EAST AFRICAN SCHOOL OF 
LIBRATRIANSHIP IN THE 1990S AND BEYOND. 

Med pregledi novih izdaj hi omenila študijo "The 
Development of Policies and Plans in the Archival 
Automating: A RAMP Study with Guidelines" Adama 
Greena. Paris, UNESCO 1991. 

Snopič zaključuje s poročili 0 delu SAA. 

56/3 

Snopič in prispevki so posvečeni v I. 1992 premi- 
nulemu kanadskemu nestorju avtomatizacije v arhivih 
in strojno čitljivemu arhivskemu gradivu. 

V uvodnem prispevku Fynnette L. Eaton in Rich- 
ard M. Kcsncr razložita, kako je pred 15 leti začela 
delovati delovna skupina CART (Commence on 
Automated Records and Techniques) in spregovorita • 
njenem dosedanjem delu in poslanstvu. Urednici tega 
raziskovalnega projekta Margaret Hedstrom in 
Viktoria Irons Walch predstavita temeljne poglede 
projekta in referatov, objavljenih v tem zvezku. Tho- 
mas Elton Brown, arhivist v NARA in vodja Centra 
elektronske dokumentacije, sodi v skupino treh av- 
torjev, ki prikazujejo razvoj izobraževalnih progra- 
mov na področju uvajanja računalniškega dela in 
elektronske dokumentacije v arhive. Njegov prispevek 
A DECADE OF DEVELOPMENT: EDUCATION 
PROGRAMS FOR AUTOMATED RECORDS AND 
TECHNIQUES WITHIN THE SOCIETY OF AME- 
RICAN ARCHIVISTS se nanaša na učne programe in 
izkušnje začetkov uvajanja seminarjev tovrstnega 
izobraževanja. Margaret Hedstrom. glavna analiti- 
čarka v SARA in direktorica Centra za elektronsko 
dokumentacijo v TEACHING ARCHIVISTS ABOUT 
ELECTRONIC RECORDS AND AUTOMATED 
TECHNIQUES: A NEEDS ASSESSMENT predstavi 
štiri sklope izobraževalnih programov CART (arhivi 
in informacijske tehnologije, osnove in terminologija, 
elektronsko dokumentarno gradivo in računalniško 
programiranje). Richard M. Kcsncr, vodja informatike 
v Babson College, Wcllcslcy, Mass., v TEACHING 
ARCHIVISTS ABOUT INFORMATION TECHNO- 
LOGY CONCEPTS: A NEEDS ASSESSMENT 
temeljiteje predstavi enega od štirih elementov učnega 
programa za arhiviste. Sledita prispevka dveh znanih 
vzgojiteljev arhivislov. V prvem THE ROLES OF 
GRADUATE AND CONTINUING EDUCATION 
PROGRAMS IN PREPARING ARCHIVISTS IN 
NORTH AMERICA FOR THE INFORMATION 
AGE Richard J. Cox, profesor bibliotekarstva na 
University of Pittsburgh poudarja, da bodo morali 
ameriški izobraževalni programi posvetiti več po- 
zornosti podiplomskemu izobraževanju arhivskih 
delavcev na področju računalništva. V ta namen bo 
potrebno dodatno izobraziti tudi predavateljski kader. 
Terry Eastwood, izredni profesor na School of 
Library,    Archival    and    Information    Studies    na 

University of B.C. v Vancouvru. dopolnjuje pred- 
hodnika s praktičnimi pogledi. 

Sledijo sklepne ugotovitve raziskave AUTO- 
MATED RECORDS AND TECHNIQUES CUR- 
RICULUM DEVELOPMENT PROJECT, ki jih je kot 
nosilec CARS in projektna koordinatorica Victoria 
Irons Walch prikazala na obeh konferencah o raču- 
nalniškem izobraževanju arhivskih delavcev v letu 
1991. Sledi sklop treh dopolnilnih esejev INNO- 
VATION DIFFUSION: IMPLICATIONS FOR THE 
CART CURRICULLUM Victoric Irons Walch, v ka- 
terem opozarja na geografske in siceršnje omejenosti 
glede razširitve CART izobraževalnih programov, 
Linda J Henry v AN ARCHIVAL RETREAD IN 
ELECTRONIC RECORDS: ACQUIRING COM- 
PUTER LITERACY razpravlja o računalniškem opis- 
menjevnju, če naj bo arhivist uspešen na svojem de- 
lovnem področju. Richard M. Kcsncr pa v EM- 
PLOYING THE CASE STUDY METHOD IN THE 
TEACHING OF AUTOMATED RECORDS AND 
TECHNIQUES TO ARCHIVISTS posveti svojo po- 
zornost konkretni možnosti progarmiranja računal- 
niškega izobraževalnega programa za delavce v ar- 
hivih na različnih nivojih. Zanimivi so tudi biblio- 
grafski podatki na str. 530-531. Sklop zaključuje pre- 
gledni esej Anne J. Gilliland-Swetland FROM EDU- 
CATION TO APPLICATION AND BACK: AR- 
CHIVAL LITERATURE AND AN ELECTRONIC 
RECORDS CURRICULUM in se nanaša na omejene 
možnosti spremljanja hitrega razvoja potrebne stro- 
kovne literature za to izobraževalno področje. Pred- 
laga načine, kako si informacije dopolniti s pomočjo 
elektronskega informacijskega sistema. Tudi ona na- 
vaja izbrano bibliografijo. Ta poseben snopič zaklju- 
čuje Thomas J. Ruller s prispevkom A REVIEW OF 
INFORMATION SCIENCE AND COMPUTER SCI- 
ENCE LITERATURE TO SUPPORT ARCHIVAL 
WORK WITH ELECTRONIC RECORDS. Ukvarja sc 
z vprašanjem, kako dolgoročno zagotoviti dostopnost 
informacij z novimi tehnologijami. 

56/4 

Zadnji snopič tega letnika ponovno začne s "Fo- 
rumom" in "Urednikovim nagovorom" THE AR- 
CHIVES: A QUIET PLACE. BESET BY CON- 
TROVERSY (Richard L. Cox). Sledi nastopni nago- 
vor predsednice SAA Anne R. Kenney SHAPING 
THE FUTURE: SAA LEADERSHIP IN A CHAN- 
GING WORLD. V njem opozarja na enkratno prilož- 
nost za SAA, da opozori javnost na bogastvo arhiv- 
skega gradiva in uporabnikom približa poklic arhi- 
vista. Sledijo trije raziskovalni prispevki. V prvem 
NIXON'S LEGAL LEGACY: WHITE HOUSE PA- 
PERS AND THE CONSTITUTION avtor Bruce P. 
Montgomery razpravlja o dogajanjih ob aferi Water- 
gate. Prispevek se nanaša na dostopnost arhivskega 
gradiva. Patricia Kennedy Grimstcd, samostojna raz- 
iskovalka v Ruskem raziskovalnem centru Ukrajin- 
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skega instituía na univerzi Harward. v obsežni raz- 
pravi RUSSIAN ARCHIVES IN TRANSITION: 
CAUGHT BETWEEN POLITICAL CROSSFIRE 
AND ECONOMIC CRISIS obravnava svoje izkušnje 
pri delu v arhivih Ruske federacije v letu 1992. Za- 
nimive so tudi razlage v opombah z bogato biblio- 
grafijo. 

Vincent A. Totka. Jr. v PREVENTING PATRON 
THEFT IN THE ARCHIVES: LEGAL PERSPEC- 
TIVES AND PROBLEMS razpravlja o krajah arhiv- 
skega gradiva. Osredotoči se na probleme kraje s 
strani uporabnikov. 

Rubrika "Perspectives" prinaša tri članke. V prvem 
David Bcarman, predsednik podjetja Archives & 
Museum Informatics, objavlja THE IMPLICATIONS 
OF ARMSTRONG V. EXECUTIVE OF THE PRE- 
SIDENT FOR THE ARCHIVAL MANAGEMENT 
OF ELECGTRONIC RECORDS. Ob polemiki z ne- 
katerimi predhodno objavljenimi članki apelira na 
arhivisle. naj bolj aktivno posegajo v družbena do- 
gajanja in v novejši tehnološki razvoj. Sledi prispevek 
dr. Rolanda L. Gilardija. profesorja na različnih uni- 
verzah in srednjih šolah, THE ARCHIVAL SETTING 
AND PEOPLE WITH DISABILITIES: A LEGAL 
ANALYSIS. Obravnava ameriško pravno regulativo s 
tega področja. 

V tem snopiču je objavljeno tudi posebno razisko- 
valno poročilo HISTORIANS AND ARCHIVISTS: 
EDUCATING THE NEXT GENERATION, ki je 
razullat dela dveh delovnih skupin in mnogo po- 
membnih posameznih zgodovinarjev, pedagogov in 
raziskovalcev. Razdeljeno je na "uvod" Roberta Zan- 
granda. ki označuje razpravo z željo in sugestijo, kako 
zainteresirati in omogočiti skupno, koordinirano delo 
zgodovinarjev in arhivistov. Razprava skupine avtor- 
jev F. Geralda Hama. Franka Bolesa, Grcgoryja S. 
Hunterja in Jamesa M. OToola: IS THE PAST STILL 
PROLOGUE?: HISTORY AND ARCHIVAL EDU- 
CATION se nanaša na izobraževanje za arhivski po- 
klic in njegovo povezanost oz. dopolnjevanje z zna- 
njem zgodovine. V drugi TOWARD BETTER DO- 
CUMENTING AND INTERPRETING OF THE 
PAST: WHAT HISTORY GRADUATE PRO- 
GRAMS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY 
SHOULD TEACH ABOUT ARCHIVAL PRAC- 
TICES se avtorji Edwin Bridges. Gregory S. Hunter. 
Page Putnam Miller, David Thclcn in Gerhard Wein- 
berg prav tako osredotočijo na programe in potrebe 
izobraževalnih programov za arhivski poklic. 

Rubrika "Professional Resources" prinaša biblio- 
grafijo člankov, razprav in publikacij v letu 1991 z 
avtorskim kazalom (str. 750-792), rubrika "Reviews" 
pa se v prispevku Davida A. Wallacea ARCHIVISTS, 
RECORDKEEPING. AND THE DECLASSIFI- 
CATION OF RECORDS: WHAT WE CAN LEARN 
FROM CONTEMPORARY HISTORIES loteva pro- 
blema dostopnosti arhivskega gradiva glede na raz- 
nolikost sistemov poslovanja. 

Letnik zaključuje s poročili o delu SAA. 
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Celoten snopič je tematski in kot posebna izdaja 
namenjen arhivski strategiji v začetku tretjega tisoč- 
letja - VISION 2020. Njegovih posebnosti je več: je 
gostujoči urednik (s harwardske univerze), ima kanad- 
sko-ameriški uredniški odbor, avtorji uvodnih refe- 
ratov pa SO nearhivski delavci. Vsak s svojega delov- 
nega področja predstavlja smer razvoja (tehnologija, 
organizacijske vede, informatika, družba, kultura 1er 
raziskovalna dejavnost). Posebnost pristopa je tudi la, 
da vsakega od štirih glavnih referatov spremljajo 
uvodne misli strokovnjakov s področja arhivskih, 
informacijskih, bibliotekarskih ved. sledila pa po dve 
strokovni razpravi, ki sla lahko ludi polemični razlagi, 
z arhivskega zornega kota. 

Kot v uvodu, INTRODUCTION TO 2020 VI- 
SION Margaret Hedstrom pojasni, daso bili prispevki, 
objavljeni v lem snopiču, predstavljeni v pelili sek- 
cijah na letnem srečanju SAA v Montrealu vlelu 1992. 
Smeri razvoja opozarjajo na to, da mora bili arhivist 
vedno pripravljen na gospodarske, tehnološke, kul- 
turne in druge spremembe v družbi. S tega stališča 
želi, da so vsi prispevki skrbno preučeni, da o njih 
arhivski delavci razpravljamo, da nas čas ne prehiti, 
kol pravi v povzetku kanadski arhivski strokovnjak, 
priseljenec iz Velike Britanije, Hue Taylor. 

Prvi sklop "TECHNOLOGY TRENDS" vsebuje 
Uvod (Introduction) Davida Bearmana s predsta- 
vitvijo vseh štirih razprav. Glavni referat Rolanda F.E. 
Weissmana ARCHIVES AND THE NEW INFOR- 
MATION ARCHITECTURE OF THE LATE 1990S, 
v katerem kot strokovnjak s področja računalništva in 
informatike, direktor marketinga pri Next Computer 
Inc., izredni profesor zgodovine, razvija računalniški 
in informacijski sistem na prelomu tisočletja. Zani- 
miva so njegova predvidevanja na področju hard- 
warea. Nekoliko drzna so njegova predvidevanja na 
področju možnosti procesiranja informacij, saj pre- 
malo izhaja iz osnovnega svojstva arhivskega gradiva. 
Luciana Duranti, izredna profesorica podiplomskega 
študija arhivistike na University of British Columbia, 
ki je prispela v Kanado kot profesorica arhivistike na 
šoli univerze v Rimu in arhivistica italijanskega dr- 
žavnega arhiva, v svojem prispevku združuje evrop- 
sko tradicijo glede arhivskih fondov in informacij o in 
v njih v odnosu do "informatike" in "procesiranja" in 
zagovarja resnično in globoko potrebo, da arhivisti 
dopovedo tehnologom in raziskovalcem, da arhivi ni- 
so kot vsaka druga informacija. Njihovo svojstvo v 
vsaki družbi je, da je prepleteno s pravnimi, poli- 
tičnimi, socialnimi in ekonomskimi odnosi v sistemu 
med "vladajočimi" in "tistimi, ki jim vladajo", da nje- 
gova vsebina ne more biti prosto prepuščena širjenju v 
elektronski uporabi, brez pravilne kontrole in garan- 
cije za "izkoriščanje informacije". Prav tako se infor- 
macija iz arhivskega gradiva ne sme prosto združavali 
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Z informacijo i/, nearhivskih virov brez posebnega raz- 
ločka. Posledice bi bile prehude. Zavzema se •• dogo- 
vorjene standarde in dobro izobraževanje, da bi lahko 
sooblikovali arhivsko tehnologijo in vodili organi- 
zacije k postavitvi takega sistema in kontrole, da z 
novo informacijsko tehnologijo ne bi kompromitirali 
dokumentacije glede njene učinkovitosti in verodo- 
stojnosti. Prav arhivistova naloga je vendar le skrb /,a 
integriteto in nedeljivost dokumenta. John Me Donald 
kot strokovnjak za arhivsko vodenje elektronske do- 
kumentacije oponira Durantcjcvi njeno zgolj arhivsko 
prepričanje in ga dopolnjuje S teorijo neizbežnosti pri- 
lagajanja arhivskega dela na novih tehnoloških do- 
sežkih ter navaja predloge in uporabne kriterije za 
zaščito statusa arhivskega gradiva. 

Druga skupina prispevkov obravnava smeri raz- 
voja organizacije "ORGANIZATIONAL TRENDS". 
V uvodu Paul McCarthy, upokojeni profesor biblio- 
tekarske stroke na University of Alaska v Fairbanksu 
predstavi ta sklop, ki obravnava odnos človeka do 
organizacije in obratno in njun medsebojni vpliv. 
Osnovni referat Tore K. Bikson OROANIZACIONAL 
TRENDS AND ELECTRONIC MEDIA: WORK 
AND PROGRESS obravnava spremembe s psiho- 
loškega in sociološkega stališča in pričakovanja ob 
tehnološkem razvoju elektronskih medijev in ugo- 
tavlja njihov vpliv na življenje in delo. Kljub vsemu 
se bodo po njenem mišljenju snovalci odločitev raz- 
voja organizacij najprej morali naučiti, kako hitre 
spremembe najprej obvladovali. Prispevek je zani- 
miva študija z bogato citiranimi viri v 70 opombah. 
Komentar Joan Warnow-Blewett, direktorice Centra 
za zgodovino fizike na Inštitutu za fiziko v College 
Park. Maryland, s primeri navaja komuniciranje fizi- 
kov in obravnava perspektive sprememb vodenja do- 
kumentacije po predlogi študije Tore Bikson. Pozna- 
vanje teh organizacijskih vedenjskih modelov in smeri 
razvoja lahko v marsičem pomagajo tudi arhivistu. 
Sledi komentar Victorie Irons Walen, svobodne ar- 
hivske svetovalke. Kot dopolnilo predhodne avtorice 
Walchova dopolnjuje študijo Tore Bikson s pogledom 
na arhivske organizacijske spremembe, zlasti delo- 
vanja arhivskih služb, pa tudi na povezavo z. drugimi 
strokovnimi organizacijami ob pojavu in razvoju vo- 
denja elektronskih zapisov. Predstavlja svoje zanimive 
dolgoletne izkušnje s koordinacijo raziskovalnih pro- 
jektov s področja arhivskih dejavnosti in zagovarja 
takojšnje informacijsko izobraževanje. 

John A. Flecknerje uvodničar v tretji sklop vizije 
"SOCIAL AND CULTURAL TRENDS", kjer je glav- 
ni referent Ramon A. Gutierrez v prispevku DE- 
COLONIZING THE BODY: KINSHIP AND THE 
NATION. V njem avtor, ustanovitelj narodopisnih 
študijskih smeri na University of California v San 
Diegu, Ca. na primeru ameriške in svetovne nacio- 
nalne zgodovine antropološko utemeljuje delovanje 
globalnih, dologoročnih silnic, ki so hkrati delovale 
tudi lokalno, kratkoročno. Z razvojem gospodarstva, 
tehnologije in informacijskih sistemov razdalje in na- 

cionalnost postajajo brezpredmetne, enako kot tudi 
tradicionalna razpoznavna znamenja. Nancy Salili, 
programska direktorica NIIPRC. opozarja na problem 
odsotnosti standardov ob multikulturnosti in multi- 
nacionalnosti pri koriščenju arhivskih informacij in to 
ob razvoju svetovnega informacijskega sistema. Spre- 
membe arhivistovega dela bodo potrebne, vendar po 
mednarodno dogovorjenih standardih. Debra Newman 
Ham pa v svojem komentarju kot specialist za afro- 
ameriško zgodovino in kulturo v rokopisnem oddelku 
Kongresne knjižnice iz. izkušenj poudarja dostopnost 
fondov in zbirk. Gradivo na disketah in diskih ter dru- 
gih trakovih je tehnološko uporabno tudi kot kopija na 
papirju. Moramo pa dograjevati tehnologijo iskanja 
željenih podatkov na teh zapisih. Vsa afro-ameriška 
zgodovina je na CD ROM. Odprti moramo biti pri- 
bodnim izzivom. 

Smeri razvoja raziskovalne dejavnosti "RE- 
SEARCH TRENDS" je zaključni sklop razmišljanj na 
pragu prihodnjega tisočletja. Avrà Michelson, 
koordinator projekta razvoja digitalnih knjižnic na 
MITRE Corporation v uvodu izpostavlja za arhivsko 
stroko tri pomembne ugotovitve: arhiv je fizični pro- 
stor in arhivist fizični kustos, upravljanje z arhivskimi 
viri se razlikuje od upravljanja z drugimi vrstami 
elektronskih informacij in arhivska referenca se na- 
naša le na gradivo ustvarjalca. Ob teh ugotovitvah vidi 
smer sprememb v arhivistiki, če naj stroka zadosti po- 
gojem novih komunikacijskih medijev. Z razvojem 
informatike napoveduje zaton arhivske stroke seda- 
njosti. Peter Lyman, univerzitetni knjižničar in dekan 
knjižnic na University of South California, je naslovil 
svoj prispevek INVENTION, THE MOTHER OF 
NECESSITY: ARCHIVAL RESEARCH IN 2020. 
Napoveduje popolno informacijsko svobodo v raz- 
iskovalne namene in ugotavljanje zgodovinskih analiz 
posameznih delov in zvrsti, ki sestavljajo civilizacijo. 
Njegove ugotovitve so lahko konceptualni okvir za 
razmišljanje o prihodnjih raziskovanjih. Lawrence 
Dovvler. direktor uporabe na Harward College for 
Public Services, priporoča arhivistom bodočnosti, da 
se združujejo s sorodnimi strokami, da bi bile infor- 
macije, ki jih bodo lahko nudili raziskovalcem, čim 
kvalitetnejše, pripravijo naj program, kako bodo tudi v 
bodoče nudili vpogled v dokumentarno evidenco in 
pomagajo naj pripravili standarde, ki bi zgodovinsko 
gradivo, rezultat uporabe informacijskih tehnologij, 
ohranili in hkrati omogočili širšo dostopnost za raz- 
iskave hitro razvijajoče se družbe. Constance C. 
Gould, strokovnjakinja za področje potreb po infor- 
macijah v humanistiki, družboslovju in zanosu, ni v 
nikakršni povezavi z delom arhivislov, vendar jim pri- 
poroča pripravo na multidisciplinarni razvoj razisko- 
valne dejavnosti, čim boljše mednarodne povezave in 
elektronske vire informacij in z mednarodnijmi infor- 
macijami dopolnjen primarni informacijski vir. Napo- 
veduje spremenjeno, vendar pomembno vlogo arhi- 
vistom prihodnosti. 

Hue Taylor, angleški mestni arhivist pred priho- 
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dom v Kanado v 1. 1965, viden strokovnjak in funk- 
cionar na področju ameriške in kanadske arhivistike, 
zaključuje sklop z objavo svojega prispevka z nekaj- 
dnevnega posveta ("Some Concluding Thoughts") • 
razpravah arhivske bližnje in daljnje prihodnosti. Ob 
tej makrokozmični dimenziji pa ne smemo pozabiti 
tudi na mikrokozmos in njegove potrebe. Arhivisti ne 
bodo teoretični zgodovinarji. Se naprej jim bodo 
nudili vire, le drugačnih dimenzij bodo. 

Sledi rubrika REVIEWS. Naj navedem le nekatere 
najpomembnejše izdaje: Hellen Willa "Varsity Let- 
ters: Documenting Modern Colleges and Univer- 
sities", SAA 1992 (kako uspešno dokumentirati dejav- 
nost teh institucij), Charles M. Dollar " Archival and 
Information Technologies: The Imapact of Infor- 
mation Technologies on Archival Principles and 
Methods, univerza Macerata Italija. 1992 (nanaša se 
na pomembnost osnovnih arhivskih standardov pri 
vodenju in omogočanju dostopa do elektronskih zapi- 
sov), zbornik "A Roundtable on Mass Dcacidi- 
ficaation", ki gaje uredil Peter G. Sparks. Washington 
D. C. 1992, "The Archives in the Future: Archival 
Strategics for the Treatment of Electronic Database", 
poročilo NARA, Washington D. •. 1991, Heather 
MacNcil " Without Consent: The Ethics of Disclosing 
Personal Information in Public Archives", SAA 1992, 
John M. De Pew, "A Library, Media, and Archival 
Preservation", Santa Barbara, Calif. 1991 in vodnik 
"Treasures of the National Archives of Canada", 
Toronto 1992. 
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Drugi snopič začenja z zanimivo urednikovo 
objavo odgovorov štirih najpomembnejših arhivskih 
strokovnih glasil v Severni Ameriki na zastavljena 
vprašanja o mestu in vlogi arhivskih strokovnih pu- 
blikacij. Z njimi želi obogatiti vso arhivsko strokovno 
javnost (Richard J. Cox - "Needs in Archival Research 
adn Publications). Prvi odgovarja Jay Athcrion THE 
CONTRIBUTION OF ARCHIVARÍA TO THE DE- 
VELOPMENT OF THE CANADIAN ARCHIVAL 
PROFESSION. ARCHIVARÍA so osrednje strokovno 
glasilo Združenja kanadskih arhivistov (•••). Je 
pretežno glasilo angleško govoreče Kanade, vendar 
ima povzetke v obeh kanadskih uradnih jezikih. Ri- 
chard J. ••• predstavi THE AMERICAN ARCHI- 
VIST po letu 1970 v smislu referata o uredniškem 
delu, ki ga je imel maja 1993 na Srcdnjezahodni 
arhivski konferenci. Predstavitev vsebuje bogate le- 
matske bibliografske podatke (AN ANALYSIS OF 
ARCHIVAL RESEARCH, 1970-92, AND THE 
ROLE AND FUNCTION OF THE AMERICAN 
ARCHIVIST). Lawrence J. Mc Crank predstavlja 
strokovno revijo, ki se je razvila pri Haworth Press iz. 
izdaj Special Collections in uspešno zapolnjuje stroko 
tudi z monografskimi izdajami (PRIMARY SOUR- 
CES AND ORIGINAL WORKS: A DOCUSERIAL 
CONCERNING ARCHIVES,  DOCUMENTATION, 

AND SCHOLARSHIP). Margery Sly predstavi regio- 
nalno glasilo PROVENANCE, ki seje razvilo 1. 1983 
iz glasila GEORGIA ARCHIVES, ustanovljenega 1. 
1972. in gaje ustanovilo arhivsko društvo le zvezne 
ameriške države. Joel Wurl pa v odgovor predstavi 
ARCHIVAL ISSUES, glasilo Srcdnjezahodne ahivi- 
stične konference, ki se je sprva imenovalo THE 
MIDWESTERN ARCHIVIST (ustanovljeno 1976). 

Sledita dve objavi raziskovalnega dela. V prvi 
THE EPIC STRUGGLE: SUBJECT RETRIEVAL- 
IROM LARGE BIBLIOGRAFE DATABASES, sc 
Helen R. Tibbo, profesorica informatike in biblio- 
tekarstva na univerzi Severne Karoline, posveča kom- 
parativni obdelavi podalkov na nivoju zbirke. Ce naj 
arhivist uspešno pomaga raziskovalcu - uporabniku, 
bo moral obvladati programske jezike in zmožnosti 
on-line kataložnih zapisov po Internetu 1er sisteme in 
principe iskanja podatkov po njih. Luciana Duranti, 
izredna profesorica podiplomskega študija arhivistike 
in bibliotekarstva na University of B.C. v Kanadi, pa 
se v drugem prispevku THE CONCEIT OF AP- 
PRAISAL AND ARCHIVAL THEORY na zanimiv 
način ponovno loteva vprašanja valorizacije ne kot 
metodologije in prakse, ampak teoretičnih posledic 
vrednotenja kot dodane vrednosti arhivskemu gradivu. 
Izhaja iz. narave arhivskega gradiva kot izhaja iz 
arhivske teorije skozi čas. Dilema ostaja, ali valo- 
rizacijo smatrati kot integralno ali nujno komponento 
arhivistike ali ne. Vsaka odločitev terja svoj pristop. 

V rubriki "Perspectives" je samo prispevek Micha- 
ela Bucklanda, profesorja knjižničarstva in informa- 
tike v University of California, Berkley, ON THE 
NATURE OF RECORDS MANAGEMENT THE- 
ORY, v katerem predstavlja in s primeri tudi ute- 
meljuje poglede različnih teorij. 

V rubriki "Case Studies" sta dva prispevka. James 
Edward Cross in Marsha McCurlcy, arhivist in 
bibliotekarka, prinašata analitsko poročilo projekta, 
izdelanega po AMC MARC indeksirnem programu za 
zbirko, v drugem, AUTOMATING THE ARCHIVES: 
A CASE STUDY, pa Carole Prietto, univerzitetna 
arhivislka na Washington University v St. Louisu, 
opisuje izkušnje te univerze pri vzposlvitvi raču- 
nalniškega sistema. 

"Project Report" prinaša le eno fazno poročilo o 
dolgoročnem projektu TOWARD THE DOCU- 
MENTATION OF" CONSERVATIVE JUDAISM treh 
avtorjev Jacka Werheimerja. Debre Bernhardt in Julie 
Miller. 

"International Scene" prinaša dva sestavka. Dr. 
Jean-Pierre Wallot, trenutni predsednik MAS, v delu 
FREE TRADE IN ARCHIVAL IDEAS: THE CA- 
NADIAN PERSPECTIVE ON NORTH AMERICAN 
ARCHIVAL DEVELOPMENT, razpravlja o podob- 
nostih in razlikah med kanadsko in ameriško prakso 
valorizacije arhivskega gradiva ob izzivih računal- 
niškega razvoja. Bogati so tudi bibliografski podatki v 
opombah. Angelika Menne-Haritz, direktorica Arhiv- 
ske šole v Marburgu v Nemčiji, pa v prispevku AR- 
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CHIVAL TRAINING IN GERMANY: A BALANCE 
BETWEEN SPECIALIZATION IN HISTORICAL 
RESEARCH AND ADMINISTRATIVE NEEDS 
predstavi arhivsko izobraževanje na tej ustanovi. 

Zanimivejše publikacije v rubriki "Reviews" so: 
zbornik prispevkov znamenitega kanadskega strokov- 
njaka "The Archival Imagination: Esseys in Honour of 
Hugh A. Taylor", Ottawa 1992, ki jih je uredila Bar- 
bara Craig, "Managing Institutional Archives: Foun- 
dational Principles and Practices" avtorja Richarda L. 
Coxa, SAA 1992, zbornik referatov mednarodne 
konference "Hypermedia ¿í Interactivity in Museums, 
SAA 1991, v rubriki "Selected Recent Publications" 
pa utegneta biti zanimivi knjigi "American Passenger 
Arrival Records; A Guide to the Records of Immi- 
grants Arriving at American Ports by Sail and Steam" 
avtorja Michaela Pepperja. Baltimore, Genealogical 
Publishing Co. 1993, in knjiga avtorja Petra Wilsona 
Coldhama "The Complete Book of Emigrants, 1751- 
1776", kije izšla pri isti založniški hiši 1. 1993. 

Snopič zaključuje s poročili s sej odbora SAA. 
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Zvezek je ponovno tradicionalno zasnovan. Uvod- 
nemu FORUMU sledi urednikovo sporočilo PLAY- 
ING WITH ARCHIVAL ASSUMPTIONS: READ- 
ING OUR PROFESSIOLNAL LITERATURE (Ric- 
hard L. Cox). Sledijo tri raziskave. Prva je SCIENCE 
AT HARWARD UNIVI-RSITY, 1846-47: A CASE 
STUDY OF THE CHARACTER AND FUNCTIONS 
OF WRITTEN DOCUMENTS, avtorja Clarka A. 
Elliota, višjega arhivskega restavratorja na harwardski 
univerzi. Kot primer svojega preučevanja je izbral pri- 
bližno 600 dokumentov iz. sredine prejšnjega stoletja 
in jih vrednotil v odnosu do dogajanj tistega časa. Sle- 
di prispevek Georgea O. Kenia, zaslužnega profesorja 
moderne evropske zgodovine na marylandski univerzi 
v College Park EDITING DIPLOMATIC DOCU- 
MENTS: REVIEW OF OFFICIAL U.S. AND GER- 
MAN DOCUMENT SERIES. Je zanimiv prikaz težav 
pri obdelavi in pripravi izdaj zbirk arhivskega gradiva 
zunanjih zadev in odnosov institucij, ki jim te projekte 
naročajo, ter političnih pritiskov, s katerimi se ured- 
niki zbirk diplomatskega gradiva srečujejo pri svojem 
delu. Lyn M. Martin, State University of New York 
College of Agriculture and Technology, Cobleskill. N. 
Y., daje pregled uporabe in uporabnosti sistema pri 
arhivskem in kataloškem delu. Prispevek navaja po- 
polno bibliografijo dotedanjih raziskav uporabe v 
ameriških univerzitetnih arhivih. "CASE STUDY" 
prinaša le prispevek PRESERVATION MICRO- 
FILMING: THE CHALLENGES OF SAVING A 
COLLECTION AT RISK, v katerem skupina avtorjev 
Daria D'Arienzo, Anne Ostendarp in Emily Silverman 
prikaže rezultate dela na projektu dokumentarne zbir- 
ke Dwight W. Morrow, ki je bil odvetnik newyorske 
borze. Zbirko je arhivu podarila pokojnikova soproga. 

Rubrika "PERSPECTIVES" objavlja 3 prispevke. 

V prvem PROSTITUTES IN THE ARCHIVES: 
PROBLEMS AND POSSIBILITIES IN DOCUMEN- 
TING THE HISTORY OF SEXUALITY Timothy J. 
Gilfoyle, profesor zgodovine na Loyola University v 
Chicago, III., obravnava problem sodobnih raziskav 
zgodovine spolnosti in predstavi bogato bibliografijo 
dosedanjih obravnav tega področja v najširšem mož- 
nem kontekstu. Drugi prispevek je pripravila Angelika 
Menne-Haritz. direktorica arhivske šole v Marburgu v 
Nemčiji. APPRAISAL OR DOCUMENTATION: 
CAN WE APPRAISE ARCHIVES BY SELECTING 
CONTENT? Avtorica z zgodovinske perspektive ana- 
lizira vprašanja evropskih metod odbiranja arhivskega 
gradiva glede na izbor vsebine, provenience in 
razpravlja o različnih vrednostnih kriterijih in primerja 
dokumentiranje modernega razvoja lako evropskih kot 
ameriško-kanadskih strategij. Razmišlja o metodi 
odbiranja, ki bo omogočala vpogled v procese odlo- 
čanja, ne le v dokumentiranje stanja v družbi. Poglede 
v prihodnost zaključuje sestavek Robería Sidneya 
Martina, vodje specialnih zbirk v knjižnicah Luisiana 
Stale University. Baton Rouge - THE DEVELOP- 
MENT OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR 
LIBRARIANS AND ARCHIVISTS IN THE UNI- 
TED STATES: A COMPARATIVE ESSEY. Avtor 
obravnava vprašanja izobraževalnih programov za 
arhiviste in bibiliolekarje v ZDA. Slednji imajo tra- 
dicijo in stalen program, arhivisti pa svojega šele uva- 
jajo. Smatra, da je bila doslej SAA premalo aktivna na 
področju vzpostavitve trdnih temeljev študijskih pro- 
gramov nujno potrebnega arhivskega izobraževanja. 

Rubrika "REVIEWS" prinaša oceno knjižnih izdaj 
o upravljanju elektronskih zapisov pri ustvarjalcih 
(William Salïady - Mannaging Electronic Records, 
1992), arhivsko izobraževanje v Kanadi (urednik Tom 
Nesmith - Canadian Archival Studies and Rediscovery 
of Provenance, 1993), zbirko seminarskih nalog • 
upravljanju z arhivskim gradivom gospodarstva, ki jo 
je uredil Allison Turlon (Managing Business Ar- 
chives, 1991), o elektronskih zapisih in njihovem 
ohranjanju (Preservation of Eleclronic Formals & 
Electronic Formats for Preservation, 1993), zanimiva 
je tudi knjiga Herberta N. Focrslcla Secret Science 
Federal Control of Science and Technology, 1993. 
Razkriva nam zakonitost in moč ameriške vlade, da 
kontrolira vsakovrstne znanstvene informacije. Sledi 
še poročilo o izdaji Non-Standard Collection Manage- 
ment. Odbrala sem le nekatere, zanimive po moji 
osebni presoji. 

57/4 

Snopič ne predstavlja vseh standardnih vsebinskih 
sklopov. Po FORUMU urednik R.L.Cox predstavi vse 
razprave, ki jih obsega - WHAT IS AN ARCHIVAL 
RECORD:AND WHY SHOULD WE CARE? 

Rezultate raziskav ("Researchk ARticles") vklju- 
čujejo Irije prispevki. Elizabeth Yakcl, podiplomska 
študentka na Michigan University, čeprav že izkušena 
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arhivistica, in Laura L. Bosi, diplomantka te univerze 
v UNDERSTANDING ADMINISTRATIVI! USE 
AND USERS IN UNIVERSITY ARCHIVES spre- 
govorita o doslej zanemarjenem vidiku vrednosti ar- 
hivskega gradiva v poslovne, uradne, administrativne 
in upravne namene. Osredotočeni sta na arhivsko 
gradivo univerze. Phyllissis M. Ngin iz Singapura v 
RECORDKEEPING PRACTICES OF NURSES IN 
HOSPITALS prikaže, kako v zdravstvenih ustanovah 
nastaja arhivsko gradivo o pacientih. James M. 
OToole. izredni profesor zgodovine na univerzi 
Massachusetts v Bostonu, pa v ON THE IDEA OF 
UNIQUENESS razpravlja o enkratnosti arhivskega 
gradiva, "enotnosti" arhivskega mišljenja od Schcllcn- 
berga do modernih arhivskih in dokumentarnih zapi- 
sov in tez o potrebi spremembe našega mišljenja o 
njem. 

Rubrika "CASE STUDY" objavlja zapisa dr. zgo- 
dovine Johna H. Whalcya, Jr., koordinatorja pro- 
gramov elektronskih zapisov na Virginia Common- 
wealth University - DIGITIZING HISTORY. Pred- 
stavlja zanimivo študijo o multikulturni računalniški 
bazi podatkov na primeru afro-ameriške skupnosti. V 
naslednjem. MASS DEACIDIFICATION: UNIVER- 
SAL CURE OR LIMITED SOLUTION, avtor Jacques 
Grimard. direktor konservacije kanadskega državnega 
arhiva, prikaže sistem nevtralizacije kot ga že petnajst 
let uporabljajo v njihovi ustanovi. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je ob- 
javljen prispevek TOWARD A CULTURE OF 
TRANSPARENCY: PUBLIC RIGHTS OF ACCESS 
TO OFFICIAL RECORDS IN SOUTH AFRICA. 
Obravnava problem dostopnosti arhivskega gradiva v 
najširšem smislu in se nanaša na Južno Afriko. 

V rubriki "REVIEWS" sc tokrat nahaja med 
drugimi tudi poročilo o izidu publikacije "Information 
Handling in Offices and Archives", urednice Angelike 
Menne-Haritz, N.Y.1993 (zbornik referatov simpozija 
1. 1991 vMarburgu). 

Letnik se kot običajno zaključuje z indeksom 
prispevkov in njihovih avtorjev. 

Milica TrebSe-Štolfa 

La Gazette des Archives, 
št. 169, 2. trimesečje 1995 

Revija Društva arhivistov Francije v št. 169 v 
prvem delu objavlja strokovne članke in razprave s 
področja arhivistike. Nato sledi obsežna ocena publi- 
kacij, ki so pomembne za študij arhivistike in zgo- 
dovine. 

Louis Berges v članku Poizkus diagnoze arhiv- 
skega pesimizma razmišlja o vprašanju odnosa med 
arhivistiko in javnostjo, ki si ga pogosto zastavljajo 

arhivski delavci. Ta značilni fenomen bi mogli ime- 
novati "arhivski pesimizem". Pri tem gre za že dalj 
časa občuteno neugodje, ki se zrcali iz številnih član- 
kov Gazette že od M), let. Raziskave o vrednotenju 
poklica arhivistov kažejo na neugodno vrednotenje 
strokovnega dela arhivistov v javnosti. Sedanje stanje 
jasno kaže. da je v francoski družbi obsežna razprava 
o položaju arhivistov neizbežna. 

Mireille Mousnicr, profesor na univerzi na Antiljih 
in v Gvajani, je pripravil daljšo študijo Industrijska 
dediščina na Martiniqueu. V njej ta raziskuje gos- 
podarsko krizo na otoku in navaja zgodovinske vire za 
raziskave preteklosti Martiniquea v zadnjih stoletjih. 
Po ekonomski krizi, ki je uničila na stotine proiz- 
vajalcev sladkorja, so v dvajsetem stoletju na Marti- 
niqueu proizvajala sladkor le še velika podjetja. Glede 
na kolonialne povezave se gradivo za zgodovino 
otoka nahaja tudi v francoskih arhivih, v Nacionalnem 
arhivu in v Centru arhiva prekomorskih dežel Aix-en- 
Provence. .Število objavljenih dokumentov je majhno. 
Dcpartmajski arhivi so objavili tipologijo serij gra- 
diva. Zastavlja se tudi vprašanje obnove dokumentov. 

Otok Martinique je razdeljen na dva okraja in vsak 
ima svojo lastno kolekcijo gradiva. Vsi spisi v sever- 
nem okraju so bili ob izbruhu ognjenika Palce uničeni. 
Kopije listin, arhivirane v metropoli, niso vedno av- 
tentične z izvirniki. Južni okraj, ki je ohranil arhivsko 
gradivo, nima dokumentov iz kolonialne dobe. 

Pomembne so publikacije iz 19. stoletja, so si pa 
podobne, npr. memoari in korespondenca. Letni sta- 
tistični pregledi so pomembni za ekonomijo, npr. za 
kmetijstvo: pridelovanje sladkorja, kakava, bombaža 
itd. Gradivo nekaterih zasebnih podjetij je bilo arhi- 
virano v departmajskih arhivih. Toda njihov privatni 
značaj in neurejenost gradiva otežuje študij gradiva. 

Za industrijsko dediščino je najpomembnejše gra- 
divo treh kategorij, zlasti: prepisi lastništva, notarski 
izvirniki in kolonialne listine. 

Pomembna in bogata je zbirka načrtov utrdb iz 
kolonialnega časa. V njej so načrti nekaterih vojaških 
zgradb do leta 1881 in so že bili objavljeni. Pri tem 
ugotovimo primanjkljaj nekaterih vrst gradiva, npr. 
katastra. Zasebno gradivo je zelo reducirano. Le redke 
družine so ga deponirale v nacionalnem in depart- 
majskih arhivih, 

V nadaljevanju razprava poroča o številu in izvoru 
prebivalstva, ki je bilo zaposleno pri proizvodnji 
sladkorja. Sledi predstavitev gradbeništva, gradbene 
tehnike in uporabe različnih materialov, uvajanje mli- 
nov s stroji na paro, ki so jih začeli uporabljati po 
industrijski revoluciji. Na gradnjo je vplivala nevar- 
nost potresov in drugih naravnih katastrof. 

Rubrika Zapisi, informacije, razmišljanja prinaša 
krajša poročila in razmišljanja s področja dejavnosti 
arhivov. 

Claude Herrera iz departmajskega arhiva Bouches 
ob Rhöni v članku Arhivski avtobus in industrijska 
dediščina v Bouches- du - Rhône pripoveduje • 
uporabi arhivskega avtobusa in varstvu industrijske 
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kulturne dediščine na tem območju. V letih 1985- 
1987 je pripravil o varstvu industrijske kulturne de- 
diščine dve anketi in razstavo, ki jo je predstavil na 
turneji za arhivbusom. Anketi sta zajemali vprašanja 
problematike varstva industrijske dediščine V regiji 
Bene in na območju Marseillesa ter raziskavi kemij- 
ske industrije. Od začetka šolskega leta 1994 ponuja 
arhivbus novo razstavo, ki je v skladu z učnim na- 
črtom, to je spominska svečanost na osvoboditev. 

Gianfranca Vegliarne pri Direkciji Franche-Comté, 
strokovnjak za zadeve s področja kulture, je objavil 
Memoare podjetij. V njih se spominja večletnega dela 
V arhivu podjetja. Ugotavlja, da imajo departmajski in 
mestni arhivi pomembno vlogo pri uvajanju arhi- 
vističnih predpisov v praksi. Poleg lega. da shranijo 
gradivo v depojih, morajo arhivisti sestaviti popise 
gradiva, sezname izločenega gradiva in repertorijc. 
Sestavo repertorijev v arhivih podjetij naj vzpodbujajo 
departmajski in mestni arhivi. 

Patrick Roussel, inženir informatike v nacional- 
nem arhivu, je prispeval razpravo Arhivistika in infor- 
matika. 

Arhivistika je znanost o arhivih, informatika je 
veda 0 informiranju. Pri vnašanju podatkov v raču- 
nalnik upoštevamo arhivske dokumente, posamezne 
naslove, dosjeje, konkretne podatke. Na temelju infor- 
matike moremo predstavili inventarje posameznih 
fondov in jih vključili v Internet, v mednarodno 
mrežo. Avtor članka predstavi tudi uporabo CD plošč, 
njene prednosti, zlasti kapaciteto, ko nadomesti daljše 
zapise na magnetnem traku. 

Poenotenje mednarodnega popisovanja arhivske- 
ga gradiva 

Christine Nougaret, konservatorka pri Direkciji 
francoskih arhivov, je prikazala prizadevanje za izde- 
lavo navodil za mednarodno popisovanje arhivskega 
gradiva, kar se je pričelo v anglosaških deželah pod 
vplivom izkušenj bibliotek. Tako so izšli priročniki za 
popis arhivskega gradiva v ZDA, Veliki Britaniji in 
Kanadi. V letu 198« je Nacionalni arhiv Kanade 
organiziral v Otavi kongres ekspertov za poenotenje 
terminologije na tem področju. Sprejel je bil sklep, naj 
Mednarodni arhivski svet uslanovi delovno skupino, 
ki bo pripravila mednarodne normative v skladu z 
zgornjim sklepom. Decembra 1989 je Mednarodni 
arhivski svet v sodelovanju z UNIÌSCOM na zase- 
danju v Parizu pripravil dolgoročni načrl za seslavo 
normativov popisa arhivskega gradiva. Sledi pred- 
slavitev dela komisije (ICA). Dvanajsti mednarodni 
arhivski kongres v Montrealu je septembra 1992 
potrdil projekt komisije. Končno je Mednarodni ar- 
hivski svel potrdil načela Komisije za pripravo arhiv- 
skega popisa v angleškem in francoskem jeziku. Ko- 
misija je sestavila temeljne principe za popis: 
veljavnost načela fonda in ustrezna povezava med 
nivoji ureditve in nivoji popisovanja (vsakemu nivoju 
ureditve ustreza določen nivo popisa). Sledijo ele- 
menti za popis in v aneksu generalna napotila (vzorci) 
za mednarodno arhivsko popisovanje. Predstavljena je 

tudi shema ureditve fonda. 
Stephan Cosson je v članku Združenje, ki je 

nosilec licencíala V arhivski tehniki in dokumentaciji 
predstavil univerzitetno izobraževanje arhivislov v 
Mulhousu. Dve leti po ustanovitvi univerzitetnega 
izobraževanja v letu 1979 so ustanovili društvo arhi- 
vislov, ki so diplomirali v Mulhausu. Naslednje leto 
so ga preoblikovali v Združenje nosilcev licenciata v 
arhivski tehniki in dokumentaciji - ALTAD in v letu 
1981 je dobilo dokončno ime ADELITAD s sedežem 
v Mulhousu. Svoje delovanje je utemeljilo na statutu. 
Zlasti je težilo za strokovnim izpopolnjevanjem. 
Združenje Adelitad izdaja strokovno glasilo Archi'V. 
V njem objavlja strokovne razprave in članke o 
sekundarni dejavnosti ("konjički") članov združenja. 
Adelitad posveča pozornost tudi razvoju šolstva. 
Pomembno vlogo je odigrala pri zagotavljanju novih 
delovnih mest in oblikovanju statuta javne uprave. 

Na naslednjih straneh Gazette je objavljeno ob- 
sežno poročilo o generalni skupščini Združenja fran- 
coskih arhivistov za leto 1994, ki je bilo v Parizu 
januarja 1995. 

V zadnjem delu prinaša revija Gazette ocene stro- 
kovne literature. 

Roger Nötiger! je predstavil publikacijo Banca 
d'Italia, 1993. 595 strani, ki je izšla ob lM-lctnici 
imenovane banke. Obsega historial njenega delovanja 
s predstavitvijo arhivskih fondov z mnogimi infor- 
macijami s področja bančništva in je temelj za eko- 
nomske raziskave Italije v tem času. Publikaciji je pri- 
družen CD - ROM, ki obsega hkrati tudi inventar in 
indeks. 

Isti avtor je napisal oceno tudi za delo Komer- 
cialna banka Italije, Zgodovinski arhiv. Generalni 
sekretariat, 1994, 193 strani. V njej je prikazal struk- 
turo generalnega sekretariata in pridruženih fondov. 
Uvodu sledi inventar gradiva z indeksom imen oseb in 
ustanov. 

Gerard Moysc nas seznani z delom Bastcna 
(Hervé) Sodobna Francija. XIX.-XX stoletje, praktična 
metoda za zgodovinske raziskave, Pariz, 1994, 218 
strani. Publikacija prinaša bogate in raznovrstne 
bibliotečne in bibliografske informacije, sistematičen 
vodnik za raziskave zgodovine od leta 18(X) do da- 
našnjih dni. 

Marie-Anne Chabin je objavila oceno dela Vichy, 
Preteklost, ki ne mine, avtorja Conan (Eric) in Rousso 
(Henry), 1994, 327 strani. Delo analizira zgodovino 
Vichyja in z njo povezane dogodke. 

Joël Poivre je v letu 1994 pisal o konferenci 
rektorjev in predstavnikov univerz, v Québecu: Delo- 
vanje arhiva informatike. To delo je sinteza serije štu- 
dij v letih 1991-1994 o vprašanju arhiva informatike. 
V prvem poglavju govori o urejanju in obnovi 
dokumentov, ki so elektronski. V drugem delu avtorji 
predstavijo tipologijo dokumentov informatike, ki jih 
najdemo na neki univerzi (Québec). Razlikujemo dve 
glavni skupini dokumentov: gradivo administracije in 
podatke o predavanjih. Zadnje poglavje obsega po- 
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datke o fizičnih normah konservacijc glede na različne 
fizične nosilce osnove traku (disketa, magnetni trak) 
in daje priporočila za hrambo. 

Paul Dclsallc je ocenil naslednje tri publikacije: 
Ermisse (Gérard). Služba arhivu za komunikacije z 

javnostjo, 1994, 306 strani. Generalni inšpektor je 
opozoril na vrsto vprašanj, ki se porajajo pri delovanju 
arhivov pri komunikaciji Z javnostjo. V začetku go- 
vori o pravicah obiskovalcev in dostopnosti arhiv- 
skega gradiva. Nato svetuje, kako oblikovati to služ- 
bo. Opisani so različni tipi organizacije, zlasti v Public 
Record Office v Kcwu in Caran v Parizu. V na- 
slednjem delu publikacije avtor obravnava vprašanje 
konsultacije v čitalnici, prostorov za sprejem, za 
pregled mikrofilmov, inventarjev, o medsebojnem de- 
lovanju posameznih oddelkov arhiva. V aneksu sta 
predstavljena ureditev in delovanje nekaterih po- 
membnejših arhivov v svetu. 

Nicolct (Claude) in sodelavci, ¡zgubljeni spomin o 
raziskavi pozabljenih javnih in zasebnih arhivov an- 
tičnega Rima, Pariz, publikacije Sorbone 1994, 187 
strani. Javni arhivi so nastajali počasi. V I. stoletju 
pred Kristusom so dokumente senata shranjevali v 

crarriju. Javne dokumente so varovali kvestorji, edili 
in ljudski tribuni. Proti koncu dobe republike je bilo 
plebejsko arhiviranje odpravljeno. V letu 16 pred 
Tiberijem je bila ustanovljena komisija senatorjev za 
varovanje arhiva. Arhiviranje se je spreminjalo v času 
različnih vladarjev. Tudi cerkvenim arhivom so v 
Rimu posvetili pozornost. Iz njih odseva vsakdanja 
dejavnost religioznih opravil. 

Temelji arhivske discipline, avtorjev Rousseau 
(Jean-Yves), Couture (Carol) in sodelavcev. Univerza 
v Québecu, 1994, 384 strani. Studija definira temeljne 
principe arhivistike. Poudarja pomen fonda, izločanje, 
navaja posamezne faze urejanja gradiva in končno 
obdela arhivsko zakonodajo s specifiko Severne Ame- 
rike. V določenem poglavju se ukvarja s posebnimi 
nosilci informacij, to so načrti, fotografije, zvočni 
zapisi in gibljive slike. Publikaciji je dodan slovar tujk 
in obširna bibliografija. 

V zaključnem delu objavlja La Gazette des 
Archives oceno revije Društva arhivistov Kanade 
Archivaría, št. 36, 1993. 

Ivan Nemanič 

Hotel Mariborski dvor v Mariboru 
razglednica, 1936 

Arhiv Republike Slovenije, Fototeka 
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Razstave 

Razstava ZAPIS IN PODOBA, Muzej 
novejše zgodovine - Cekinov grad, 11. 
april - 8. julij 1996 

Za razstavo smo izbrali 30 eksponatov, ki pred- 
stavljajo različne zvrsti gradiv, nastalih na papirju in 
pergamentu, tipične poškodbe ter načine njihovega 
reševanja. 

Razstava je bila postavljena tako, da so bile v 
vhodni avli poleg kratke zgodovinske predstavitve od- 
delka na fotografijah predstavljene najznačilnejše po- 
škodbe. 

V prvem prostoru smo želeli s poškodovanim in še 
neurejenim gradivom prikazati stanja v skladišču, ki 
še čaka na ureditev. 

V njem smo predstavili zelo pogoste mehanske 
poškodbe na hrbtih arhivskih ali knjižnih enot. 

V drugem prostoru so bile na ogled značilne po- 
škodbe na vezanem gradivu ter primeri konserviranja 
in restavriranja tako knjižega bloka kot rekonstrukcij 
izvirnih vezav. 

V tretjem prostoru so bili razstavljeni primeri za- 

ščite in reševanja poškodovanih pergamentih listin, 
pečatov, plemiških diplom ter gradivo večjega for- 
mata. 

V zaključnem delu pa smo predstavili gradivo, po- 
škodbe in njihovo reševanje na različnih vrstah pa- 
pirjev, ki so služili kot podlaga spisovnemu gradivu, 
fotografij, učnih pripomočkov, arhitekturne dediščine, 
likovnega izražanja, ki so značilni za zadnjih 150 let. 

Nekatere vrste papirjev, na katerih je nastalo 
gradivo v tem času, kažejo v primerjavi s starejšim, 
ročno izdelanim papirjem znake hude poškodovanosti, 
in zato je njihova uporaba omejena. 

V zadnjem času nas še prav posebej zaskrbljuje 
množična in neregulirana uporaba papirjev, izdelanih 
na osnovi recikliranih surovin. Taki papirji vsebujejo 
veliko nečistoč, ki povzročajo naglo staranje. Zaradi 
svoje kratke življenjske dobe niso primerni kot pisna 
podlaga gradivu, ki ima značaj kulturne dediščine. 
Prav verjetno je, da se bo že naslednja generacija pri 
uporabi ali predstavitvi precejšnjega dela tako nastale 
pisne in likovne dediščine v izvirni obliki soočila z 
mnogimi težavami. 

Ob otvoritvi razstave Arhiva Republike Slovenije Ztipis in podoba v Muzeju novejše zgodovine v 
Ljubljani; minister za kulturo Republike Slovenije dr. Janez Dular, avtorici razstave dr. Nataša 

Golob in mag. Jedrt Vodopivec ter direktor Arhiva Republike Slovenije mag. Vladimir Zumcr med 
uvodnim nagovorom 
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Tretji prostor razstave Arhiva Republike Slovenije Zapis in podoba v Muzeju novejše zgodovine 
v Ljubljani, 11. aprila 1996 

Ob otvoritvi razstave Arhiva Republike Slovenije 
Ztipis in podoba, 11. aprila 1996 

Ob razstavi je izšel tudi katalog, v katerem je Moj- 
ca Grabnar predstavila zgodovinski pregled razvoja 
osrednje slovenske konservatorsko-restavratorske de- 
lavnice za papir in pergament od 1956 do 1996, av- 
torici razstave Nataša Golob in Jedert Vodopivec pa 
sva pripravili uvodno študijo s predstavitvijo najpo- 

gostejših vzrokov poškodb ter kataloški opis razstav- 
ljenega gradiva. V katalogu je tudi bibliografija stro- 
kovnih sodelavcev v letih od 1956 do 1996. 

Z razstavo in katalogom smo se obrnili predvsem 
na širšo javnost, v želji, da izzveni kot poziv javnosti 
in mlajšim rodovom, da le vsi skupaj lahko varujemo 
zaupano dediščino in to sistematično in vsak dan. 

Razstavo je 11. aprila 1996 odprl dr. Janez Dular, 
minister za kulturo Republike Slovenije, zaprli pa smo 
JO po izteku simpozija 0 konserviranju knjig in papirja 
8. julija 1996. 

V 68 dneh je razstavo obiskalo 1248 obiskovalcev, 
če pa temu številu prištejemo še približno 250 ude- 
ležencev njene otvoritve in 130 udeležencev medna- 
rodnega simpozija, smo že pri številki preko 1600 
obiskovalcev. 

Razstavo so med tednom varovali in vodili štu- 
dentje, ob praznikih, sobotah in nedeljah pa sodelavci 
Sektorja za konserviranje in restavriranje Arhiva Re- 
publike Slovenije. 

Vodenih večjih vnaprej napovedanih skupin (nad 
10 oseb) je bilo 15. To so bile skupine študentov, 
srednješolcev, arhivistov in knjižničarjev iz različnih 
krajev Slovenije. 

Največ obiska je bilo v aprilu, maju in ob koncu 
junija, najmanj pa v izredno vročih dneh v prvi po- 
lovici junija. 

Jedert Vodopivec 
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Projekt "Zapis in podoba" 

Konserviranje in restavriranje predmetov dediščine 
in konservatorsko-reslavratorska dejavnost si zaslužijo 
občasnih odmevov v javnosti. Zaslužijo zato, ker je lo 
delo v primerjavi z zapisano besedo vedno nekoliko 
zastrto v ozadju dogajanj okrog dediščine. Zato so 
zlati okrogle obletnice dobrodošel motiv in izziv, da 
okolici in svetu pokažemo, kaj delamo, opozorimo na 
nerešene probleme, na nevarnosti, ki prežijo na de- 
diščino, oziroma odstremo tančice z dogajanja v ozad- 
ju dediščine. V svetu so že dosti pred nami odkrili 
promotivno moč dogodkov, kot so obletnice. Očitno 
so za tovrstne dejavnosti pri nas potrebna daljša zo- 
renja, sicer bi bili taki prikazi dosti pogostejši. 

Osebno sem naklonjen seznanjanju širše javnosti z 
našim delom; tudi sam sem že sodeloval ali celo pri- 
pravljal podobne prireditve, zatorej se zavedam mno- 
gih pasti in težav, ki so pri takem "podjetju" prisotne. 
Obe strokovni soavtorici razstave, kataloga in posveta, 
Jedert Vodopivec in Nataša Golob, sta opravili s sode- 
lavci obsežno in zahtevno delo. 

0 ožji strokovni problematiki ne razsojam, ker 
sam delam na drugi zvrsti dediščine. Ocena se nanaša 
zato na smoter in sporočilnost razstave in sprem- 
ljajočega kataloga. Naj si na tem mestu sposodim 
misel avloric iz. kataloga: "Razstava ne nagovarja le 
varuhov spomina v arhivih, bibliotekah in muzejih; 
tudi ne nagovarja le tistih, ki celijo okrušene podobe 
spomina in že vedo za možnosti in težave pri re- 
stavriranju in konserviranju dokumentov. Predvsem je 
namenjen nam vsem. ker smo vsak posebej in vsi 
skupaj dolžni ohranjati stvaritve naših prednikov, va- 
rovati dela našega časa in poskrbeti, da prihodnost ne 
bo osiromašena." 

Osebno vidim ravno v ozaveščanju javnosti, še 
zlasti šolske mladine, pomembno vlogo tovrstnih raz- 
stav in katalogov. Izbrano razstavišče v Cekinovem 
gradu, ki je bil "prvi dom" jubilantke - osrednje slo- 
venske konservatorsko-restavratorske delavnice za pa- 
pir in pergament, je za take postavitve prav vabljivo, 
saj omogoča oblikovanje zaključenih idejnih enot. 
Sprehod skozi razstavne prostore nam pokaže dovolj 
nazorno predstavljene eksponate, ki so opremljeni z 
izbranimi podatki, ki obiskovalcu zgovorno govorijo o 
vseh generalijah posameznega predmeta, o njegovi 
poškodovanosli, restavratorskem problemu ter o stro- 
kovnjaku, ki je problem reševal. Vse skupaj sprem- 
ljajo fotografije, zvezane s posameznimi eksponati, in 
ilustrativno gradivo iz življenja konservatorske delav- 
nice. 

Osebno se mi zdijo izredno pomembne misli, ki 
izločene po velikosti in "neizbrisnim" zapisom na stra- 
neh kot pozitivni grafiti opozarjajo obiskovalca na po- 
men "zapisov in podob" in na "... upanje, da bo njeno 
sporočilo (dejal bi celotne kulturne dediščine) prišlo 
do naslednjih rodov nepotvorjeno." Morda bi ravno 
negi in vzdrževanju, ki ga sme in zmore opravljati 
vsak posameznik, lahko odmerili večji poudarek. Zla- 
sti tu mislim na nekoliko edukativni prikaz škodljiv- 
cev (od vlage, srebrne ribice do sclotcjpa), saj so nji- 
hove posledice vseskozi prisotne na razstavi in v ka- 

talogu. 
Zapis in podoba, ki bosta ostala po razstavi, je zelo 

lep, ličen in vabljiv katalog. Je sodobno zasnovan in 
pregleden, vsebinsko dovolj bogat in ne prezahteven, 
tako da bo služil kot informativno-promotivno branje 
tudi širši populaciji, ne le stroki. Primerno se mi zdi. 
da so svoj prostor v katalogu dobili ljudje, ki so usta- 
novili, razvijali in krepili delavnico, kot tudi njihovi 
nasledniki, ki se danes trudijo nadaljevati utečeno delo 
in ga venomer posodabljati. Z načrti za prihodnost nas 
v predgovoru seznani direktor Arhiva RS mag. Vla- 
dimir Žumer, ki je ponudil pripravljalccm potrebno 
podporo in. kar je zlasti pomembno, dovolj ustvar- 
jalne svobode. 

Ne glede na to, da smo se že v preteklosti se- 
znanjali z. zgodovino Sektorja za konservacijo in re- 
stavracijo pergamenta in papirja v Arhivu Republike 
Slovenije, je prispevek izpod peresa avtorice Mojce 
Grabnar dobrodošel vir pri zgodovinskem pregledu 
celotne restavratorske dejavnosti v Sloveniji. Enako 
pomembna je tudi bibliografija strokovnih prispevkov 
s področja konserviranja in restavriranja pergamenta 
in papirja, zbrana za obdobje delovanja jubilantke. ki 
sta jo zbrali in sestavili Nada Cučnik-Majcen in Jedert 
Vodopivec. Poseben pomen vidim V izrabi objavlje- 
nega gradiva za potrebe izobraževanja in usposab- 
ljanja novih kadrov, ki so letos pridobili še eno delo s 
tega področja, in sicer knjigo Nade Cučnik-Majcen. 

Kot restavrator sem vesel uspešne predstavitve de- 
la Sektorja za konservacijo in restavracijo pergamenta 
in papirja ob njegovi 40-lctnici. Medtem so uspešno 
zaključili tretji del proslavljanja jubileja - mednarodni, 
dobro obiskovan in sprejet simpozij. Vsi sodelavci na 
projektu si zaslužijo pohvalo. Kot likovnik naj se po- 
klonim še oblikovalcu razstave Danetu Petku. Postal 
bo "zapis", ostal bo katalog, kasneje še zbornik s pri- 
spevki simpozija. 

Sporočilo naj bo, kot je bilo zapisano na steni 
druge sobe: "... od nas je odvisno, ali bo ta spomin 
ugasnil ali živel ..." 

Ivan BogOVČič 

110 let turističnega društva Ptuj 

Zgodovinski arhiv Ptuj je na pobudo in željo 
Turističnega društva Ptuj ob visokem jubileju društva 
pripravil razstavo na temo turizma, njegovih začetkov, 
organiziranosti in delovanja na področju varovanja in 
ohranjanja okolja in spodbujanja turizma v prvem 
obdobju predvsem tujskega prometa. 

Ptuj kot turistično oz. letoviško mesto? 
Ptuj je doma in v tujini znan predvsem kot eno 

izmed najstarejših, če ne že najstarejše slovensko 
mesto, mesto z bogato zgodovinsko dediščino, ki tudi 
živi s svojo preteklostjo in jo neguje ter ohranja. 

Stara slovenska turistična središča kot so Bled. Ro- 
gaška Slatina, Dobrna. Portorož, so še danes znana kol 
glavna središča turizma in tujskega prometa v Slove- 
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niji. Nekatera mesta in kraji, ki so v preteklosti sloveli 
in bili poznani tudi v ostalih delih monarhije, so danes 
urbana, industrializirana središča, ki so z industrijskim 
razvojem izgubila svojo "turistično" pripadnost. Tak 
primer izgube "identitete" je na Štajerskem predvsem 
Celje, ki je še v prejšnjem stoletju slovel kot zdra- 
viliško in letoviško mesto, kamor so turisti množično 
prihajali na počitek in oddih (gl. Janez Cvirn, Biser na 
Savinji). 

Ptuj je bil v drugi polovici prejšnjega stoletja kraj, 
mestece na obrobju monarhije, s svojim meščanstvom, 
ki si je prizadevalo na raznorazne načine za oživitev 
in predstavitev Ptuja tudi tujcem. Prav zaradi tega je 
bilo ustanovljeno sprva Olepševalno in nato Olep- 
ševalno in tujskoprometno društvo, ki je skrbelo za 
"image" svojega kraja. Ustanovitev tovrstnega društva 
ni bila v tistem času nobena posebnost, saj so prav v 
tem obdobju olepševalna in tujskoprometna društva v 
monarhiji doživljala pravi razcvet. 

Razstavo so pripravili delavci Zgodovinskega arhi- 
va Ptuj v sodelovanju s Turističnim društvom Ptuj. 
Vodja projekta razstave je bila Tjaša Mrgole-Jukič. 
Razstava je vsebinsko razdeljena kronološko po ob- 
dobjih na štiri tematske sklope. Avtorji razstave in 
posameznih tem so Tjaša Mrgole Jukič, Brane Oblak, 
Franci Golob in Marija Hernja-Mastcn. 

Razstava je bila postavljena v prostorih ptujskega 
gradu. 

Postavitev in potek razstave je urejen kronološko. 
Začetni ali uvodni del razstave predstavljajo naj- 
starejši pisni dokumenti, kot je mestni statut, potem 
potopisi Ferdinanda Rcispa iz srede prejšnjega stoletja 
in zanimivi razstavni eksponati. V kotu razstavnega 
prostora se bohoti izdelana maketa železniške ča- 
kalnice, ki je v bistvu pomenila in spodbudila zani- 
manje ljudi za daljša potovanja, in pomeni uvod v 
drugi del razstave, ki se začne z ustanovitvijo Olep- 
ševalnega društva. Treba je poudariti, daje bila večina 
razstavljenega arhivskega gradiva predstavljena v re- 
producirani obliki, kar pa ni osiromašilo bogastva in 
pomena razstave. 

V drugem delu razstave je na zelo zanimiv in pri- 
vlačen način predstavljena dejavnost društva od usta- 
novitve vse do konca prve svetovne vojne. Poleg ar- 
hivskega gradiva je avtorica Tjaša Mrgole Jukič izde- 
lala tudi statistiko nočitev in števila gostov na Ptuju in 
obogatila razstavo z maketami (najbolj zanimivo je 
predstavljena gostilna, v kateri so poleg mize in gos- 
tov ob njej tudi razni napisi, značilni za takratne gos- 
tilne. Ti napisi so na primer; na pljuvaj po tleh, prte na 
mizah menjamo dvakrat tedensko, rjuh v sobah ne 
menjavamo za vsakega gosta posebej ipd.). Prav tako 
je predstavljenega precej fotografskega gradiva. Vse- 
binsko se razstava nadaljuje v čas med vojnama, ki je 
prav tako prikazan zelo privlačno in obogaten s šte- 
vilnimi fotografijami, ki prikazujejo tudi takratno ko- 
pališko modo. 

V tretjem delu razstave so razstavljene ptujske raz- 
glednice, vse od prve, ki je verjetno izšla konec osem- 
desetih let prejšnjega stoletja in jo je verjetno založilo 
Olepševalno in tujskoprometno društvo. Ptuj je na raz- 
glednicah bogato in razkošno predstavljen. Najpogos- 

tejši motivi na razglednicah so ptujske vedute (F. 
Golob, Razglednice so dopolnjevale turistično podobo 
Ptuja, v publikaciji 110 let Turističnega društva Ptuj, 
str. 65). 

V četrtem delu razstave pa se kronološko nadaljuje 
razvoj Turističnega društva po koncu druge svetovne 
vojne. Ta razvoj društva je prikazan takorekoč do 
današnjih dni. Poudarek in eksponati za to obdobje so 
naravnani predvsem, kar pa je tudi razumljivo, na 
ptujsko kurenlovanjc. 

Ob prikazu razstave je potrebno poudariti, da je 
gradivo Turističnega društva Ptuj ohranjeno v fondu 
le za obdobje po drugi vojni, vse ostalo gradivo pa je 
bilo nabrano iz. raznih drugih, predvsem upravnih fon- 
dov in zbirk drugih ustanov, kol je knjižnica Ptuj. 
Razglednice je prijazno odstopil soavtor razstave 
Franci Golob, ljubiteljski zbiralec razglednic. 

Ob razstavi so avtorji pripravili tudi publikacijo z 
razpravami s področja turizma. Tako je v uvodu Ma- 
rija Hernja-Mastcn opisala in predstavila razvoj popo- 
tovanj iz verskih, službenih in drugih nagibov vse do 
prvih pravih letoviščarjev. 

V drugem sklopu prispevkov je Tjaša Mrgole-Ju- 
kič najprej opisala nastanek in razvoj organiziranega 
turizma, nato pa predstavila ustanovitev in delovanje 
Olepševalnega in tujskoprometnega društva Ptuj vse 
do druge svetovne vojne. 

Brane Oblak je pripravil razvoj Turističnega dru- 
štva po letu 1945 vse do današnjih dni. 

Zelo zanimiv paje tudi prispevek Francija Goloba, 
ki je v svojem članku predstavil razglednice kot del 
turistične ponudbe, predvsem ptujske razglednice. 

Razstava 110 let Turističnega društva Ptuj je bila 
odprta 31. maja 1996 v palaciju ptujskega gradu in je 
bila na ogled do 30. junija 1996. Razstavo je ob 
navzočnosti številnih gostov in ljubiteljev kulture od- 
prl predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. 

Branko Radulovič 

Razstava "Zadružni dom - naš ponos" 
o gradnji zadružnih domov po drugi 
svetovni vojni v Sloveniji, maj 1996, 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, katalog, 
84 strani 

V galerijskih prostorih Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici je bila 4. junija 1996 odprta razstava 
arhivistke Aleksandre Pavšič-Milost, ki se ukvarja z. 
gradnjo zadružnih domov po drugi svetovni vojni. 
Akcija se je začela v obdobju prvega petletnega plana 
oz. Titove petletke. Za naslov si je avtorica izposodila 
eno izmed značilnih parol, ki so bile takrat sestavni 
del propagandne dejavnosti za gradnjo zadružnih 
domov. Razstavo sestavljajo trije med seboj zelo raz- 
lični sklopi. Uvodoma si obiskovalci ogledajo filmske 
zapise o gradnji zadružnih domov v Iški vasi, Prva- 
čini, Sežani in Komnu 1er posnetke slovesnosti ob od- 



ARHIVI XIX 1996 Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 219 

prlju zadružnega doma na Prcdmeji, kjer je bil isto- 
časno /. domom v vasi Cven pri Ljutomeru zgrajeni 
prvi zadružni dom v Sloveniji. Filmski posnetki so 
zlasti mlajšim obiskovalcem v veliko pomoč pri razu- 
mevanju vzdušja, v katerem so domačini z navdu- 
šenjem sodelovali pri udarniških akcijah na gradbiščih 
zadružnih domov po svojih vaseh. "To je bilo možno 
samo v tistih časih." je slišati komentar marsikaterega 
starejšega obiskovalca, ki se še spominja tistih časov 
in pojasni, daje bilo navdušenje spontano in pristno in 
da so ljudje takrat res živeli za lo, da si z lastnimi 
močmi zgradijo boljšo prihodnost. 

V prostoru, kjer poteka videoprojekcija, je postav- 
ljeno tudi improvizirano gradbišče namišljenega za- 
družnega doma z nekaterimi zidarskimi orodji in pri- 
pomočki, ki pa, razen enega eksponata, sodijo v precej 
mlajše čase. Izjema je samokolnica, ki je približno v 
istih časih, kol so se gradili zadružni domovi, vozila 
po gradbiščih nastajajoče Nove Gorice. 

Po Ich zelo nazornih uvodnih predstavah pride 
obiskovalec v naslednji prostor, kjer je postavljena 
razstava. Osrednji del zavzema maketa zadružnega 
doma ravninskega lipa. Na prvih panojih seje avtorica 
namenila prikazali splošne značilnosti gradnje zadruž- 
nih domov, ki veljajo za vso Slovenijo in probleme, ki 
so se ob tem pojavljali (izbor lokacije, izdelava na- 
črtov, zagotavljanje denarja, preskrba materiala in de- 
lavcev...). Večina razstavljenega gradiva pa obisko- 
valcu predoči gradnjo zadružnih domov po posamez- 
nih krajih na območju dejavnostji Pokrajinskega ar- 
hiva v Novi Gorici. Prikazani so zelo različni doku- 
menti, od dopisov in fotografij do načrtov in časo- 
pisnih člankov, ki predstavljajo večino razstavljenega 
gradiva. Ob pomanjkanju arhivskih virov so bili prav 
članki iz časopisov, ki so spremljali gradnjo zadružnih 
domov, zlasti Zadružni dom in Nova Gorica, dobro- 
došla dopolnitev informacij. Razstavo zakjučujc se- 
znam zadružnih domov v goriškem okraju, ki je bil 
sestavljen slabih deset let po začetku akcije. 

V uvodu kataloga, ki spremlja razstavo, avtorica 
pojasnjuje organizacijo kmetijskega zadružništva v 
Sloveniji v prvih letih po končani vojni. Ugotavlja, da 
je takratna ljudska oblast videla prav v zadružništvu 
najprimernejšo gospodarsko organizacijsko obliko za 
socialistično preobrazbo vasi. Uresničitvi tega cilja je 
bila namenjena tudi gradnja zadružnih domov. Vodile 
so jo uprave za gradnjo zadružnih domov, ki so bile 
organizirane na več nivojih, od republiške do kra- 
jevnih. V osrednjem delu razprave se. Iako kot to velja 
tudi za razstavo, avtorica najprej zelo natančno po- 
sveti splošni problematiki v zvezi z. gradnjo, od izbire 
najprimernejše lokacije do propagandne dejavnosti, ki 
je spremljala celotno akcijo. Sledi opis poteka gradenj 
po posameznih krajih. Od predvidenih 55 zadružnih 
domov jih je bilo na območju današnjih občin Bovec, 
Kobarid, Tolmin. Kanal, Brda, Nova Gorica, Miren- 
Kostanjcvica, Ajdovščina in Vipava zgrajenih 38. na 
večini ostalih pa so se dela do neke mere vsaj začela, 
pozneje pa opustila. 

Zaključek je namenjen avtoričinemu razmišljanju 
o nam težko dojemljivih posebnostih časa lik po kon- 
čani vojni, ko marsikdo ni imel rešenega lastnega sta- 

novanjskega problema in je ljudi pestilo vsesplošno 
pomanjkanje, pa vendar jih je večina z zanosom dan 
za dnem delala na gradbišču zadružnega doma v do- 
mači vasi. Avtorica ugotavlja, da je bila akcija manj 
uspešna, kot se je pričakovalo, predvsem pa priprav- 
ljena preveč na hitro in premalo premišljeno. Prav 
zato se je dogajalo, da marsikje gradnje niso dokon- 
čali tudi po več letih. Ne glede na razne pomanj- 
kljivosti ob začetku gradnje pa so domovi po vaseh, 
kjer so bili zgrajeni, dobro služili krajanom za skupne 
potrebe. Danes pa je zaradi lastninjenja problematika 
zadružnih domov marsikje spet aktualna. 

Del kataloga je kot običajno namenjen objavi po- 
membnejših dokumentov, ki jih je moč videti na 
razstavi. Sledi seznam blizu dvestotih eksponatov ter 
navedba uporabljenih virov in literature. 

Razstava bo v takšni obliki na ogled do konca 
oktobra, nato pa se bo okrnjena, brez videoprojekcije 
in improviziranega gradbišča, preselila v preddverje 
Pokrajinskega arhiva, kjer bo obiskovalcem na raz- 
polago še nekaj mesecev. 

Metka Nusdorfer- Vuksunoviï 

Tamburice v Šturjah in Ajdovščini 
zvenijo že stoletje, Ajdovščina, 3. aprila 
1996, razstava in katalog 

V Lavričcvi knjižnici v Ajdovščini je bila 3. aprila 
1996 odprta razstava o delovanju tamburaškega 
društva Danica. Postavila jo je Vlasta Tul. arhivistka 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, na pobudo 
Glasbene šole Vinko Vodopivec Ajdovščina. 

Tamburaški zbor je bil organiziran konce maja 
1897. Kot Tamburaško društvo Danica je dobilo po- 
trjena pravila 9. marca 1900, po pripovedovanju sta- 
rejših krajanov pa naj bi zbor deloval že pred letom 
1897. Zato lahko trdimo, da v Ajdovščini in Sturjah, 
dveh sosednjih naseljih, ki ju je nekoč na Hublju 
ločevala deželna meja med Goriško in Kranjsko, z.vc- 
nijo tamburice že celo stoletje. 

Razstava je zasnovana kronološko in spremlja tri 
obdobja, ki se glede na vsebino in pomen delovanja 
zbora med seboj razlikujejo, obenem pa dopolnjujejo. 
Prvo obdobje je zaznamovalo narodno prebudno 
vzdušje, drugo odpor proti naraščajočemu fašizmu in 
pritisk poilalijančevanja, zadnje pa navezanost na ro- 
doljubne pesmi in povezovanje z jugoslovanstvom. V 
prvem desetletju delovanja je aktivnost zbora stalno 
naraščala, pred prvo svetovno vojno pa delno zami- 
rala. Pritisk fašistične vlade na slovenska društva je 
ponovno vzvalovil ludi tamburaški zbor. Zal le za 
kratek čas. Po letu 1925 je bil na podlagi društvenega 
zakona ukinjen. Želja po tamburicah je preživela tudi 
drugo svetovno vojno, saj se po letu 1958 z vmesnimi 
prekinitvami v Ajdovščini ponovno oglašajo. 
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Največ dokumentov je ohranjenih za prvo obdob- 
je. Razstavljeno je arhivsko gradivo, časopisi, foto- 
grafije in razglednice. Za čas italijanske oblasti je na 
razpolago zelo malo arhivskih dokumentov in tudi ča- 
sopisni viri so zelo skopi. Tudi časovno najbližje zad- 
nje obdobje je skopo dokumentirano, obogateno pa z 
osebnimi izjavami in fotografijami. Avtorica je našla 
gradivo v naslednjih ustanovah: Arhiv Republike Slo- 
venije, Državni arhiv v Gorici, Goriški muzej. Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, knjižnica Škofijske gimna- 
zije v Vipavi, Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdov- 
ščina, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Veliko gradiva 
pa so prispevali tudi privatni imetniki. Razstavljene so 
bile tudi stare tamburice in zanje napisane partiture. 

Razstavo spremlja 31 strani obsegajoč katalog. 
Uvodni sestavek o novem društvu Danici, ki je bilo 
kot tamburaški orkester ustanovljeno šele letos, je na- 
pisala Sonja Škvarč. Sledi 13 strani obsegajoč zgo- 
dovinski pregled delovanja tamburašev v Ajdovščini 
in Sturjah Vlaste Tul. V uvodnem poglavju na kratko 
opisuje razvoj tega glasbila in njegovo uveljavitev na 
slovenskih tleh. Nadaljuje z. prikazom obdobja, pro- 
stora in vzdušja, ki je ugodno vplivalo na ustanovitev 
tamburaškega zbora. Pod naslovi Zapisani narodu in 
glasbi. Živele tamburice ter Tamburaško društvo Da- 
nica pojasnjuje začetke delovanje, prvo navdušenje in 
zagon tamburašev, ki jih je popeljal vse tja do prve 
svetovne vojne. Naslednje poglavje je dovolj dobro 
označeno z naslovnimi besedami: Kar ni smelo na dan 
z besedo, je prišlo na dan z. glasbo. Razpravo za- 
ključuje pogled v kratkotrajno delovanje zbora konec 
petdesetih in v začetku šestdesetih let. 

Katalog je obogaten z objavo sedmih razstavnih 
eksponatov in seznamom vseh razstavljenih doku- 
menov. Izdajatelj kataloga je Glasbena šola Vinko 
Vodopivec Ajdovščina v sodelovanju s Pokrajinskim 
arhivom v Novi Gorici. 

V Ajdovščini je bila razstava na ogled dober 
mesec, od 6. junija 1996 dalje pa si jo lahko ogledate 
v preddverju Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. 

Lilijami V idr ih - 1• vrenčič 

Slovenija   v    papeških 
Ijana,    maj    1996,   Arhiv 
venije,  katalog,  192 strani 

listinah,    Ljub- 
Republike   Slo- 

Obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji (17.-19. 
maja 1996) je bila enkratna priložnost za slovenske 
arhiviste, da ponovno opozorijo širšo slovensko jav- 
nost na izjemno bogato kulturno dediščino, ki jim je 
bila zaupana. Tako je bila med 8. majem in 6. junijem 
v prostorih Narodne galerije na ogled razstava Arhiva 

Republike Slovenije, na kateri je bilo predstavljenih 
71 originalnih papeških listin, spremljal pa jo je tudi 
bogat katalog. 

Rimski škof, kar papež tudi sicer je, je po padcu 
zahodnega dela rimskega imperija postal osrednja 
oseba ne samo v Cerkvi, ampak ludi v kulturnem in 
političnem življenju tega dela sveta.Tako je imel pa- 
pež pomembno vlogo tudi v življenju naših prednikov 
vse od prihoda na področje vzhodnih Alp, prvim 
misjonarjem je namreč to poslanstvo zaupal ravno 
papež. Do pričetka razstave je bilo v Arhivu Re- 
publike Slovenije, pokrajinskih in škofijskih arhivih 
ter arhivih redov evidentiranih nekaj manj kot osem- 
sto originalnih papeških listin. Mednje niso zajeti tisti 
dokumenti, ki so jih v papeževem imenu izdajali posa- 
mezni papeževi uradi (kongregacije) ter uradni in ove- 
rovljeni prepisi, ki sta jih prejemnikom posredovali 
graška oz. dunajska nunciatura. Avtor razstave dr. 
France M. Dolinar je vse to bogastvo verskih kul- 
turno-političnih in tudi osebnih stikov med papeži in 
našimi predniki predstavil z več zornih kotov. Na 
razstavi, kjer si posamezni eksponati sledijo krono- 
loško, smo mogli spremljati razvoj poslovanja papeš- 
ke pisarne, tako diplomatske kakor tudi paleografske 
spremembe, obenem pa slediti stalnicam, ki se od naj- 
starejših eksponatov do danes skorajda niso spre- 
menile (bula, pergament). 

Postavitev v obliki križa nas opozarja na teri- 
torialno zaključenost razstave, omejeno na ozemlje 
Republike Slovenije oz. Slovenske cerkvene pokra- 
jine, ki je sestavljena iz, treh škofij. Na koncu treh 
krakov križa so simboli posameznih škofij: nadškofov 
sedež iz ljubljanske stolnice, klečalnik škofa Slomška 
in kip sv. Nazarija, zavetnika koprske škofije, skupaj s 
historičnimi grbi škofij (pri Kopru grb škofa Boni- 
facija de Ponte iz konca 18 stol.), na sredini, kjer se 
kraki sekajo, pa je listina o ustanovitvi metropolije. 
Slovenske cerkvene pokrajine. 

Škofje smejo nastopiti svojo službo le po pape- 
ževem imenovanju in mu ob tem prisežejo. Pred- 
stavljene so listine, ki nam pričajo o ustanovitvi ško- 
fije (ljubljanske), imenovanju škofov in tudi prej 
omenjene prisege. Druga velika skupina prejemnikov 
so samostani. Papeži niso le potrjevali njihovih usta- 
novitev, ampak so jim s podelitvami in potrditvami 
privilegijev omogočali od posvetne oblasti relativno 
neodvisno življenje (listina iz leta 1247, s katero pa- 
pež Inocenc VI. jemlje v svojo posebno zaščito ko- 
stanjeviške cistercijane in jim ob tem potrdi vse pri- 
vilegije, ki jih uživajo drugi samostani lega reda). 
Obenem so usmerjali duhovno življenje celotnih re- 
dov in s tem tudi posameznih samostanov. Zemljiški 
gospodje so se na papeže obračali s prošnjami za za- 
gotovitev patronata nad posameznimi cekvami in žup- 
nijami. S tem so si pridobili pravico zastopanja v 
pravnih zadevah in predlaganja kandidatov za dušne 
pastirje, imenovanje je še vedno pripadalo škofu. Ne- 
katerim paje na njihovo prošnjo dovolil imeti v svojih 
gradovih zasebne kapele, ob tem je določil tudi, kdaj 
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Listina Janeza Pavla II. izdana v Rimu. 24. februarja 1980. s kalero imenuje ljubljanskega stolnega kanonika 
Alojzija Šuštarja za ljubljanskega nadškofa in metropolita. 

Nadškofijski arhiv Ljubljana, '/Mrka listin 

se sme maševati. Papež je vstopil v svet preprostega 
vernika preko bratovščin, s potrditvijo le-teh in z. nji- 
mi povezanimi odpustki. Tisti verniki pa. ki so papeže 
prosili za kakšen spregled, npr. zaradi prenizke staro- 
sti ob posvetitvi za duhovnika ali pa preveč bližnjega 
sorodstva ob sklenitvi zakonske zveze, so prejeli pa- 
peževo osebno pismo. Papeži pa niso skrbeli le za 
versko rast, ampak tudi za prosvetljc vanje vernikov. 
Tako so omogočali izobraževanje v župnijskih in sa- 
mostanskih šolah, pa tudi na univerzah. Na razstavi 
sta predstavljena dokumenta, ki sta povezana z. je- 
zuitskima kolegijema v Ljubljani in Gradcu. 

Ob razstavi je izšel tudi slikovno bogato opremljen 
katalog z. več strokovnimi članki. Tako je avtor raz- 
stave dr. France M. Dolinar kronološko in vsebinsko 
predstavil stike med Slovenci in rimskimi papeži ter 
prispeval življenjepise enainpetdesetih papežev, ki so 
bili še posebej pomembni za Slovence, h katerim so 
dodane tudi fotografije upodobitev papežev iz bazilike 
sv. Petra v Rimu. Dr. Dušan Kos je v člankih Od 
prošnje do listine in Videz listin papeške pisarne 
predstavil delovanje in razvoj papeške pisarne 1er iz- 

delavo listin, ob tem pa tudi nastanek nekaterih zvrsti 
papeških dokumentov, npr. privilegija, litere, suplike. 
Dr. Peter .Stih nam je z. vidika diplomalike približal 
notranje značilnosti papeških listin in vrste le-teh. 
Večina listin na razstavi je bilo pečatnih, zato je dr. 
Božo Otorepec obogatil naše znanje v članku, v ka- 
terem je opisal razvoj pečatov na papeških doku- 
mentih, dragocen pa je tudi pregled šlevila pečatnih 
listin papeške pisarne na Slovenskem po stoletjih. Ob 
omenjenih člankih je tu še katalog razslave (ekspo- 
natov) in pa seznam 771 doslej evidentiranih papeških 
listin iz zbirke listin in fondov ARS. Frančiškanskega 
provincialnega arhiva v Ljubljani. Kapiteljskega arhi- 
va V Novem mestu. Nadškofijskega arhiva v Lju- 
bljani, Pokrajinskega arhiva v Mariboru. Pokrajin- 
skega arhiva v Kopru - Enote Piran, Škofijskega 
arhiva v Kopru in Škofijskega arhiva v Mariboru. 

Na razstavi so predstavljene listine dopolnjevali 
opisi listin z. regesti na panojih nad vitrinami, foto- 
grafije oseb in krajev, nadškofovih in mctropolitovih 
insignij. povezanih z vsebino razstavljenih dokumen- 
tov, ki so delo Uroša Zajca iz studia PROFIT, portreti 
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prej omenjenih 51 papežev. Razstavo je popestrila 
projekcija diapozitovov posebej za to razstavo nare- 
jenih zračnih posnetkov cerkva in njihovih notranjosti, 
ki jih je sponzorsko omogočilo Ministrstvo za notra- 
nje zadeve. 

Razstavo je likovno oblikoval INKLA+ intcricr 
design d.o.o. iz Ljubljane, plakat in zunanjost kataloga 
Marjan Kocjan, tehnično je katalog uredil GRAPH 
s.p. iz Ljubljane, natisnil pa Gorenjski tisk iz Kranja. 

Kljub (emu, da je razstavo v štirih lednih obiskalo 
3956 obiskovalcev, med njimi je bilo več šolskih in 
drugih skupin, bi bilo vredno razstavo ponoviti še v 
drugih krajih v Sloveniji, kajti predstavitev tako bo- 
gatega gradiva je zanimiva vselej, ne le ob tako 
izjemnem dogodku kot je obisk papeža. 

Jože Skofljanec 

Grb lavantinske škofije, 
Valvasor, Opus insignium 

Grb ljubljanske škofije, 
Valvasor, Opus insignium 

E530 

Grb koprskega škofa Bonifacija 
de Ponte (1776-1810) v tlaku' 
koprske stolnice 
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85 let kmečkega varčevanja na Ptuju 

Denar ceniš .šele takrat, ko si ga izposodi!. 
(Ljudska) 

Zgodovinski arhiv Pluj je na prelomu starega v 
novo lelo, lelo 1996 na željo financerja, loje Hranilno 
kredilne službe, pripravil razstvao 85. lei kmečkega 
varčevanja. Sloveslnosl ob praznovanju so naročniki 
združili z otvoritvijo omenjene razslave (1. XII. 
1995). Avtor razstave je bil Brane Oblak. Razstava je 
bila v v avli hranilnice in tako na ogled vsakemu, ki je 
v hranilnico vstopil. 

Razstavna oprema je last hranilnice, tako da se je 
avtor moral prilagoditi že obstoječemu (majhnemu) 
prostoru in opremi. Avtor si je muzeolo.ški scenarij 
zamislil kot sprehod skozi zgodovino delovanja od 
kmečke hranilnice na Ptuju do nastanka hranilno kre- 
ditne službe, ki je nadaljevanje dela liste prve. 

Kmečke hranilnico in posojilnico so v Ptuju usta- 
novili leta 1910. Zadruga je bila članica Zadružne 
zveze iz Ljubljane. Namen zadruge je bil pospeševati 
gospodarstvo svojih članov s podeljevanjem ugodnih 
kreditov. Hitro so nabrali kar lepo število članov. 
Kljub nihanjem, za katere so botrovala dogajanja v 
Evropi (I. sv. vojna in gospodarska kriza 30. let) jc 
delovanje hranilnice prekinila šele II. sv. vojna. Po 
likvidaciji so leta 1947 njihovo borno premoženje pre- 
vzele Hranilno kreditne službe pri kmetijskih za- 
drugah. Le te pa niso nikoli prav zaživele. Šele z 
združitvjo s Kmetijskim kombinatom Ptuj (leta 1965) 
so nastali temelji za boljšo prihodnost. Leta 1970 jc 
delavski svet Kmetijskega kombinata sprejel sklep o 
ustanovitvi Hranilno kreditne službe. Krediti so bili 
namenjeni zlasti za kmetijsko mehanizacijo, za vzgojo 
plemenske živine, nove vinogradniške nasade in za 
gospodarske objekte. 

Leta 1978 se jc oblikovala nova Kmetijska za- 
druga Ptuj. V njenem okviru so leta 1981 ustanovili in 
na novo preoblikovali hranilno kreditno službo, ki jc 
delovala kol samostojna pravna oseba. Lela 1990 paje 
na podlagi novega zakona o hranilno kreditnih služ- 
bah Kmelijska zadruga Ptuj sprejela dopolnilni sklep o 
ustanovitvi Hranilne kredilne službe, ki še danes na- 
daljuje tradicijo hranilnice in posojilnice v Ptuju s 
enakim ciljem, izboljšati materialni položaj krnela s 
tem, da se mu nudijo ugodni krediti. 

Ker so sami arhivski dokumenti lahko dolgočasni, 
se jc avtor odločil njih vsebino popestrili še z pri- 
kazom denarja, ki je bil v različnih obdobijih delo- 
vanja hranilnice drugačen . Tako je bila na ogled lepa 
numizmatična zbirka denarja, ki ga jc za lo priliko 
posodil privatni zbiralec Milan Masten. Za čas SFRJ 
smo denar uspeli najti kar po predalih arhiva. Tolarje 
predstavljene v zadnji vitrini pa je avtor vzel kar iz 
žepa. Prav na koncu je avlor razstave B. Oblak opo- 
zoril, da so se spremenili časi in je danes denar me- 
njalno in plačilno srcdslvo, ki ga lahko tudi ne vidimo 
in ne moremo prijeti, a ga kljub temu lahko zapra- 
vimo, če ga le imamo (čeki, kredilne kartice). 

Razstava je bila domiselno opremljena z pregovori 
in reki, ki jih je ljudstvo izoblikovalo o denarju in 
vsekakor povedo kakšno vlogo jc imel denar v družbi. 

Ob razstavi je izšel ludi katalog, ki smo ga raču- 
nalniško izdelali v ZAPu kar sami. Katalog jc se- 
stavljen iz treh delov. Najprej nam avtor ponudi 
historial, sledi seznam eksponatov in končno najdejo 
mesto tudi sponzorji razstave, ki jih jc mimogrede 
povedano, zbral naročnik sam. 

Čeprav majhna, jc razstava dosegla svoj namen, 
kar je razvidno tudi iz dejstva, da jo jc naročnik želel 
podaljšati za še en mesec. 

TjaSa Mr^ole-Jukic 
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Hotel Stara pošta v Kranju 
razglednica, okoli 1935 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fololeka 
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Osebne vesti 

Dr. Sergiju Vilfanu v slovo 

Bil sem prepričan, da bom lahko leta 1999 napisal 
nekdanjemu direktorju ljubljanskega Meslnega arhiva, 
akademiku in zaslužnemu profesorju dr. Scrgcju Vil- 
fanu, ko bi dopolnil 80 lei, še na mnoga lela, pa nas je 
16. marca pretresla žalostna vcsl, da ni bil kos ležki 
bolezni in da ga ni več med nami. 

Spoznala sva se po naključju v večernem vlaku iz 
Kranja v Ljubljano ravno na dan mrtvih leta 1955. Po- 
govor je stekel o vprašanjih inventarizacije, to je fik- 
siranju strukture in količine arhivskega gradiva, kot je 
dr. Vilfan dosledno v pravniškem duhu poimenoval 
osnovna dela na fondih in o čemer je poročal na 
članskem sestanku Arhivskega društva Slovenije ok- 
tobra lega lela. Zaradi različnega pojmovanja inven- 
tarizacije se je tedaj prvič pokazalo, da morajo biti 
temeljna strokovna vprašanja v republiki enotno ure- 
jena. Dr. Vilfan je pripravil tovrstno navodilo, prvo 
arhivsko strokovno navodilo v Sloveniji. 

Najino sodelovanje se je začelo torej v času, ko je 
bil dr. Vilfan že skoraj pel let ravnatelj v Mestnem 
arhivu, ko je imel pred tem za sabo že prakso na 
okrajnem in okrožnem sodišču 1er praktično pravniško 
delo na okraju Grosuplje, prof. Polec, ki je predaval 
pravno zgodovino na Pravni fakulteti, pa ga je 
usmerjal na pravnozgodovinsko delo na stanovskem 
arhivu. Delo v Mestnem arhivu, kol se je sam nekoč 
izrazil, ga je zamikalo in v arhivu so se lotili obsežne 
prve grobe razporeditve gradiva, ki se je zaključilo z 
objavo prvega seznama fondov lela 1956 in splošnega 
pregleda fondov lela 1959. To kar je zapisal v pri- 
spevku o Antonu Aškercu, mestnem arhivarju ljub- 
ljanskem (Kronika 1956), kako gaje pritegnilo delo v 
arhivu, čeprav je prišel iz. drugega okolja, je veljalo 
ludi zanj. 

Bil je sicer od lela 1958 član izvršnega odbora 
Arhivskega društva Slovenije oz. Društva arhivskih 
delavcev Slovenije, kol se je ledaj društvo imenovalo, 
toda organizacijsko delovanje mu je bilo tuje, funkcije 
je načelno odklanjal. Pač pa je zanimivo poročal na 
članskih sestankih o mednarodnih kongresih in na te- 
čajih predaval o zgodovini uprave na Slovenskem v 
16. in 17. slolelju, o davčnem sistemu v lem času, o 
zgodovini mer in uteži, o razvoju denarstva itd. 

V Beograd je sprva dr. Vilfan zahajal kot član 
uredniškega odbora Arhivista, ki je začel izhajati leta 
1951. Tu je I:ranjo Biljan, direktor Arhiva Jugoslavije, 
hitro spoznal njegove sposobnosti in ga znal pritegnili 
k novim nalogam. Od lod izvira njegovo sodelovanje 
pri prvem povojnem jugoslovanskem arhivskem pri- 
ročniku Iz arhivislike (Beograd 1959) - doma so odsev 
tega sodelovanja Vilfanova razmišljanja v uvodu 
publikacije 60 let Meslnega arhiva ljubljanskega (Lju- 

bljana 1959). Na skupščini Zveze društev arhivskih 
delavcev Jugoslavije leta 1958 je nastopil z. referatom 
Položaj in vloga arhivov v socialistični Jugoslaviji. 
Preko Beograda je vodila tudi pot na mednarodno 
področje. Začela seje leta 1956 z udeležbo na 3. med- 
narodnem kongresu arhivov v Firencah, povabili so ga 
na mednarodno konferenco Okrogle mize arhivov v 
Zagreb (1957), ko je bila prvič mednarodna kon- 
ferenca Okrogle mize arhivov v neki socialistični dr- 
žavi, nato na prvi kongres francoskih arhivistov (leta 
1958), ki je nanj napravil poseben vlis, ne le v stro- 
kovnem pogledu, temveč tudi v spremljajočem, o če- 
mer je navdušeno poročal na članskem sestanku Ar- 
hivskega društva: V projektih Mednarodnega arhiv- 
skega svela je skupaj z dr. Božom Olorcpcem pisal o 
naših notarskih in mestnih arhivih. Na mednarodnih 
srečanjih ni znal nastopali prepričljivo le zaradi svo- 
jega bogalega poznavanja široke, marveč ludi zaradi 
odličnega znanja številnih tujih jezikov, kar si je pri- 
dobil že v mladosti. Življenjska pol ga je namreč 
vodila iz Trsta, kjer je bil rojen 5. aprila 1919, preko 
Bratislave, Dunaja in Dubrovnika, kjer je obiskoval 
osnovno šolo in dva razreda gimnazije, v Ljubljano. 

Sodelovanje dr. Vilfana v Beogradu je obsegalo 
tudi delo na novem arhivskem zakonu, pri čemer so 
obstajali mnogi poulični, pravni pa tudi strokovni pro- 
blemi. Po aktualnosti je izstopalo vprašanje odbiranja 
arhivskega gradiva in leta 1958 je dr. Vilfan poslal 
član strokovne komisije Sekretariata za prosveto in 
kulturo Zveznega izvršnega sveta za izdelavo Navo- 
dila o odbiranju in škarliranju arhivskega materiala, ki 
pa tedaj ob vseh odprtih vprašanjih v zvc/.i z novim 
arhivskim zakonom formalno niso bila sprejela. Ker je 
pisal Pravno zgodovino Slovencev, v zadnji fazi ni 
mogel biti v večji meri udeležen pri pripravi zakonov, 
ki so izšli leta 1964, pač pa so objavljena zvezna na- 
čela (1968, 1970), izdana na podlagi Splošnega zako- 
na o arhivskem gradivu, predvsem njegovo delo, če- 
prav z vsemi svojimi idejami ni mogel prodreti. Postal 
je tudi član tedaj ustanovljenega Arhivskega sveta 
Jugoslavije. 

Kljub temu. da se je vedno bolj oziral na Pravno 
fakulteto, je še v veliki meri sodeloval pri prenovi 
arhivske dejavnosti v Sloveniji, ki se je začela sredi 
šestdesetih let. Mnogo je pripomogel pri nastajanju 
Vodnika po arhivih Slovenije z nasveti (izdalo ga je 
Arhivsko društvo leta 1965). Pri pripravi elaborala o 
položaju, problemih in perspektivah arhivske službe v 
Sloveniji, ki je bil osnova za obravnavo arhivske 
dejavnosti v Skupščini SR Slovenije decembra 1964, 
je bi deleži dr. Vilfana daleč največji. V zvezi z 
njegovo izvedbo je sodeloval pri pripravi Zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih (sprejel 1966), dveh 
podzakonskih aktih (o odbiranju in materialnem var- 
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stvu), pri ustanovitvi Skupnosti arhivov Slovenije 
(1966), načrtovanju arhivskega omrežja (1966) ter 
urejanju vprašanj strokovnih profilov in strokovnega 
usposabljanja v arhivih (1968). Sam je že dolgo 
spraševal na strokovnih izpitih arhivistiko. 

V okviru oživljene izdajateljske dejavnosti Arhiv- 
skega društva Slovenije sva skupaj pripravila pub- 
likaciji Arhivi, od pisarne do zakladnice zgodovine 
(Ljubljana 1967) 1er Arhivi v Sloveniji (Ljubljana 
1970). Za strokovno usposabljanje v arhivih so bili 
tedaj v prvi vrsti potrebni priročniki, ker za redno šo- 
lanje ni bilo izgledov. Enoletna šola za knjižničarje in 
arhivske pomočnike, kije delovala pri Višji pedagoški 
šoli v Ljubljani, dr. Vilfan pa je predaval na njej 
zgodovino arhivov in poslovanje arhivov, sc je ob- 
držala le eno šolsko leto (1957/58). Tako je Arhivsko 
društvo kot prvega izdalo priročnik Arhivska tehnika 
(Ljubljana 1971), pri katerem je Vilfan sodeloval s 
prispevkom o opremljanju in postavljanju gradiva. 
Pred tem se je moral že v letih 1959/60 intenzivno 
ukvarjati s tehničnimi vprašanji, ko je Mestni arhiv 
ljubljanski pridobil ne le adaptirana skladišča, ki so 
bila tedaj najmodernejša v državi (Adaptacija zgradb 
za arhive. Arhivist IX/1960), marveč je tudi nekaj 
časa sam vodil celotna obsežna dela na ljubljanskem 
magistratu. Kot drugega pa sva napisala priročnik Ar- 
hivistika (Ljubljana 1973), še danes v mnogočem 
temeljno delo s tega področja. Tako sc je lahko 
arhivistika - predvsem po dr. Vilfanovi zaslugi - tudi 
pri nas izoblikovala kot stroka, postavljena na so- 
dobnih temeljih. 

Ne nazadnje moramo omeniti delo dr. Vilfana pri 
vračanju arhivov iz Avstrije. Pomemben je bil njegov 
delež pri pripravi seznama jugoslovanskih zahtev na 
podlagi sporazuma iz leta 1923 in pravice do re- 
stitucijc med vojno odnesenih kulturnih dobrin. Leta 
1975 je postal v mešani jugoslovansko-avstrijski ko- 
misiji član jugoslovanske delegacije, v jugoslo- 
vanskem delu ekspertskih komisij pa predsednik (za 
gradivo iz koroških in tirolskih arhivov) oziroma član 
(za gradiva iz .Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu). 
Žal mu je nadaljnje neposredno delo pri teh vprašanjih 
preprečila nesreča na Dunaju tega leta. Za zasluge pri 
vračanju arhivov iz Avstrije ga je Arhivsko društvo 
Slovenije sprejelo za častnega člana (1984). 

Še nadalje ni odklanjal, za kar so ga naprosili v 
Beogradu. Leta 1964 je sodeloval na mednarodnem 
kongresu arhivov v Bruslju, kjer je v diskusiji opozoril 
na potrebo po ugotavljanju strukturnih tipov ureditve 
arhivskega gradiva, kar je še danes glavni problem v 
mednarodni arhivistiki. Podrobno je obrazložil svoje 
poglede na ta vprašanja na zveznem arhivskem po- 
svetovanju leta 1970 v Kranju, in sicer v referatu z. 
naslovom Tipologija upravnih registratur (Arhivist 
XX/1970). Leta 1969 je sodeloval na Okrogli mizi 
arhivov v Bukarešti, ki je obravnavala arhive, pri- 
stojne za gradivo lokalnih skupnosti (po naši takratni 
ureditvi so bili to regionalni arhivi). Za mednarodni 
kongres arhivov v Moskvi leta 1972 je skupaj s 
Franjem Biljanom in Milošem Milo.ševičem pripravil 
obširen referat Arhivski pripomočki v službi znanosti 
(Archivum XXIV/197). Razumljivo je, daje dr. Vil- 

fan v Priručniku iz arhivistike, ki ga je izdala Zveza 
društev arhivskih delavcev Jugoslavije, sodeloval s 
poglavjem Urejanje (Zagreb 1977). Velik ugled v tu- 
jini mu je prineslo v letih 1969 do 1972 članstvo v or- 
ganu Mednarodnega arhivskega sveta, in sicer v ko- 
misiji za pomoč arhivom v deželah v razvoju. 

Ob vsem tem delu pa je moral skrbeti še za Mestni 
arhiv ljubljanski, ki so ga vedno bolj pestile finančne 
težave. Ko je arhiv prerasel v regionalnega, je to 
sprejel z občutkom otožnosti. To je tudi povedal leta 
1989, ko smo mu izročali priznanje za njegove za- 
sluge ob 90-letnici arhiva. 

Delo dr. Vilfana na področju arhivistike in arhiv- 
ske dejavnosti, ki sem ga mogel le na kratko in ne- 
popolno prikazati, je vidno še danes, čeprav je leta 
1972 zapustil arhiv in je v pravni zgodovini doma in 
na tujem dosegel neprecenljive rezultate. 

Joie Zontar 

Dr. Zdravko Šundrica  (1915-1995) 

Umrl je "gospar" dr. Zdravko Šundrica, eden naj- 
markantnejših arhivarjev dubrovniškega Zgodovin- 
skega arhiva, ki mu je vdano služil skoraj trideset let. 
Življenjska pot Zdravka Šundrica je bila polna pre- 
obratov in preizkušenj, ki jih je znal pravilno usmer- 
jali. 

Rodil seje 18. januarja 1915 v vasi Oskrušno na 
polotoku Pelješcu. Po končani srednji šoli je študiral 
teologijo v Zagrebu in Rimu, kjer je tudi doktoriral. 
Bil je priznani pridigar v frančiškanskem redu. Teo- 
loške študije v Rimu so mu dale podlago za delo, ki ga 
je pozneje opravljal kol arhivar. Bil je odličen latinist, 
obvladal je več svetovnih jezikov, kot arhivar pa je 
postal eden najboljših specialistov za pomožne zgodo- 
vinske vede, predvsem za paleografijo. Obvladal je 
vse najtežje pisave dubrovni.ških notarjev od 13. sto- 
letja dalje. Še tako Ird paleografski "rebus" zanj ni bil 
nerešljiv. Bilje vsestranska avtoriteta na arhivističnem 
področju. 

Prva leta po osvoboditvi za Zdravka Šundrico niso 
bila ugodna. Takratni oblasti ni ustrezal. Njegova pri- 
ljubljenost pri Dubrovčanih ni hila v skladu s lakralno 
politično usmerjenostjo. Dlje časa je preživel v zapo- 
rih. Po izpustitvi na prostost, ko je ostal brez naj- 
nujnejših sredstev za življenje, se je odločil, da stopi 
na novo življenjsko pol. Novi smisel življenja je našel 
v dubrovniškem arhivu med orumenelimi pergamenti 
in zbledelimi, starodavnimi pisavami, kjer se je za- 
poslil leta 1950. Svoje zgodovinsko znanje je dopolnil 
s študijem zgodovine na Filozofski fakulteti v Sa- 
rajevu. 
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Tridesel lei se je v dubrovniškem arhivu razdajal 
vsem, ki so prihajali v la arhiv z raziskovalnimi in 
zbirateljskimi nameni. Uvajal je začetnike v skrivnosti 
paleografije, pomagal reševali težko čitljiva mesta v 
tekstih, tolmačil nerazumljive stavčne konstrukcije, 
pojme ali imena. Koje dodobra spoznal raziskovalne 
teme posameznikov, je opozarjal na dodatne arhivske 
fonde ali sam ob stalnem pregledovanju dokumentov 
in prebiranju arhivskih serij zabeležil signaturo spisa 
ali notarskega dokumenta, ki je posameznemu raz- 
iskovalcu pomenila dopolnitev arhivskega gradiva. 
Lahko rečeni, da je bil eden najboljših poznavalcev 
dubrovniškega arhiva, zlasti vsebine posameznih ar- 
hivskih serij in njihovega bogatega arhivskega mate- 
riala. Bil je nepogrešljiv "mentor" mnogim začet- 
nikom in bodočim doktoranlom. Bil je prijeten in 
sproščen sogovornik, loda skromen in nevsiljiv. Zalo 
je užival spoštovanje vseh obiskovalcev dubrov- 
niškega arhiva. Spoštovanje je užival zaradi pokončne 
značajske drže in izjemnega znanja. 

O njegovi visoki strokovnosti na arhivskem in 
zgodovinskem področju pričajo številna slrokovna 
dela in znastvenc razprave. Njegove študije so 
raztresene v raznih strokovnih revijah in časopisih. 
Objavil je mnogo dragocenih drobnih prispevkov, ki 
so govorili o različnih podrobnostih iz vsakdanjega 
življenja srednjeveškega Dubrovnika. Trajno vrednost 
predstavlja "Prijevod sedme knjige Dubrovačkog 
statuta" (Dubrovnik 1972), v katerem je zajeto du- 
brovniško pomorsko pravo. Temeljna arhivistična štu- 
dija paje razprava "Kako je nastala i kako je sačuvana 
bogata arhivska grada Dubrovačkog arhiva" (Arhivist, 
XXIX/ 1-2, Dubrovnik 1979, str. 23-36), ki jo je 
predstavil na arhivskem posvetovanju ob 700-lctnici 
dubrovniškega arhiva leta 1978. V tej razpravi je v 
nekem smislu zapisal tudi svojo oporoko, v kateri je 
bila izražena skrb za bodočnost dubrovniškega arhiva: 

da mu bodo vedno zagotovljeni dobri življenjski 
pogoji 
da bo vedno razpolagal z dobrimi čuvarji, ki ne 

bodo dopustili, da bi bil uničen katerikoli njegov 
del 
da bo vedno razpolagal z dobrimi strokovnjaki, ki 
bodo poznali  njegove  fonde, jih obdelovali  in 
omogočili raziskovalcem, da jih bodo čimbolj in 
čim uspešneje uporabljali pri svojem delu. 
.Šele ko bo zbrana celotna bibliografija del Zdrav- 

ka Sundrice, bo možno oceniti njegov prispevek k 
arhivski in zgodovinski stroki. Nikdar pa ne bo možno 
ugotoviti, koliko njegovega dela, pomoči in nasvetov 
je vtkanih v različne izdaje dubrovniških virov, di- 
sertacij in številnih publikacij, ki so jih objavili raz- 
iskovalci dubrovniškega arhiva. Zato mu vsak, ki je v 
času njegovega službovanja v dubrovniškem arhivu 
zbiral gradivo za svoje znanstvene teme, dolguje za- 
hvalo za pomoč in nasvete. 

Kateder v čitalnici arhiva, s katerega je obvladal 
položaj nad uporabniki arhiva, je z njegovo upo- 
kojitvijo (1979) ostal osamljen in prazen. Življenje v 
arhivu je sicer teklo dalje in se ni ustavilo, toda vsi, ki 
smo z njim preživeli toliko lepih raziskovalnih dni, 
smo občutili, da je z njim dubrovniški arhiv izgubil 
svojo dušo. 

Ko sem jeseni 1988 zadnjič zbiral arhivsko gra- 
divo v dubrovniškem arhivu, sem se oglasil na nje- 
govem domu. Čeprav sem opazil, da ga zapuščajo 
življenjske moči, je bil kot vedno živahen in pri- 
pravljen na razgovor. Toda iz razgovora sem razbral 
slutnjo, da se pripravlja nekaj strašnega, pogubnega. 
Žal je čez nekaj let slutnja postala resničnost. Doživel 
je agresijo na Dubrovnik, trepetal je za usodo arhiva. 
Toda tudi ti dogodki ga niso zlomili. Kljub nevarnosti 
se ni umaknil iz svojega dragega Dubrovnika. V uteho 
mu je bilo, da je dubrovniški arhiv tudi to vojno 
srečno prestal. 

Bil je vzor vrhunskega in vsestrankega arhivskega 
strokovnjaka, zalo zasluži, da se ga spomnimo tudi 
slovenski arhivarji in zgodovinarji. 

Ignacij Vaje 
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Vilharjev Irg v Postojni 
ra/glenica, odposlana 1917 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka 
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Marko Kambič. mag., univ. asistent. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. SLO 

Organizacija sodišč na slovenskem ozemlju v 16. stoletju s posebnim ozirom na 
Kranjsko 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 1-17 

Članek se opira na pregled sodnih instanc v slovenskih deželah, ki gaje sestavil Janko 
Polec leta  1927. Polčevo delo je dopolnjeno predvsem z ugotovitvami novejših 
raziskav ter podatki iz nekaterih sodnih redov. Pri preučevanju pravosodne strukture 
so upoštevani tudi starejši avtorji (Valvasor. Beckmann. Rechbach. Erberg). ki so 
pisali o tej problematiki. 
Glede na raznolikost ureditve in množico posebnosti, saj je skoraj vsak teritorij 
nekoliko   odstopal   od   splošnih   pravil,   ni   mogoče   ustvariti   enovitega   pogleda 
pravosodnih struktur. Članek podaja le določene splošne tendence ter ob njih opozarja 
na nekatere pomembnejše posebnosti oziroma odstopanja. 

UDK340.130(497.12)"17" 

Ivanka Zajc-Cizclj. mag., arhivistika. Zgodovinski arhiv Celje. 
Trg celjskih knezov 10,3000 Celje. SLO 

Od ustvarjalca do uporabnika (Deželni zakoni konec 18. stoletja) 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 18-20 

V prispevku obravnava avtorica zakonske predpise in njih razglaševanje ob koncu 18. 
stoletja. 

UDK 353(497.12)" 18" 

Saša Scršc. mag., arhivistika. Arhiv Republike Slovenije. 
Zvczdarska 1,1000 Ljubljana. SLO 

Deželni odbor 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 21-25 

Prispevek obravnava obdobje druge polovice 19. stoletja, ko je z reorganizacijo 
državne uprave, s februarskim patentom 26. februarja 1861. habsburška monarhija 
dobila tisto upravno strukturo, ki se je ohranila tja do konca obstoja monarhije. Z 
omenjenim patentom so bili ukinjeni tudi deželni stanovi, njihovo premoženje in 
področje dela je prevzel deželni  zbor in  njegov izvršilni organ deželni odbor. 
Ohranjeno gradivo deželnega odbora in njegovih uradov pa kaže na visok nivo 
takratnega pisarniškega poslovanja, ki je prav gotovo dokaz prizadevnih in dobro 
izobraženih uradnikov ter dobro, na podlagi deželnih redov, pripravljenih navodil o 
pisarniškem poslovanju in delovnem razmerju. 

UDK 347.992(436.5)"1918/20" 

Emica Ogrizek, arhivistica. Pokrajinski arhiv Maribor, 
Glavni trg 7. 2000 Maribor. SLO 

Okrožno sodišče v Mariboru in Koroška pod jugoslovansko upravo pred 
plebiscitom leta 1920 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 26-34 

Prispevek obravnava položaj sodišč in izvajanje sodne oblasti na delu Koroške, ki je 
bil pod jugoslovansko upravo v obdobju po razpadu Avstro-Ogrske do plebiscita. 
Naslanja se predvsem na gradivo iz fonda Okrožnega sodišča v Mariboru, ki so mu 
bila podrejena okrajna sodišča vzhodne Koroške, in na gradivo zbirke Koroški 
plebiscit Pokrajinskega arhiva Maribor. 
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Ivanka Zajc-Cizclj. M.A.. Archivist. Historical Archives of Celje, 
Trg celjskih knezov •). 3000 Celje. SLO 

From the Creator to the User (Provincial Laws at the End of the 18th Century) 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 18-20 

In her article, the author deals with the edicts issued at the end of the 18th century. 

UDC 347.99(497.12)" 15" 

Marko Kambič. M. A.. Teaching Assistant. University of Ljubljana. Faculty of Law. 
Kongresni trg 12. 1 (XX) Ljubljana, SLO 

The Organization of Courts in the Slovenian Lands in the 16th Century, with 
Special Regard to C'arruola 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 1-17 

The paper is based on the survey of judicial institutions in the Slovenian Lands, 
written by Janko Polcc in 1927. His work has been supplemented by the findings of 
more recent research and by data gathered from the judicial statutes. In the present 
study, account has also been taken of the works of the older authors addressing this 
topic such as Valvasor. Beckmann. Rechbach and Erbcrg. 
Due to the diversity of regulation and numerous peculiarities, nearly every territory 
slightly departed from general rules, so it is not possible to prepare a uniform survey 
of judicial structures. The article therefore deals only with certain general tendencies 
and consequently points out some more important peculiarities and deviations. 

UDC 347.992(436.5)"1918/20" 

Emica Ogrizek. Archivist. Regional Archives of Maribor. 
Glavni trg 7. 2000 Maribor. SLO 

The Carinthian Plebiscite •• 1920 in the Light of the Materials of the District 
Court of Maribor 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 26-34 

The article deals with the status of courts and the implementation of judicial power on 
the part of Carinthia. which was under the jurisdiction of Yugoslavia during the period 
after the fall of Austro-Hungary up until the plebiscite. It is mainly based on the 
materials from the fond of the District court of Maribor, under whose jurisdiction the 
local  courts of eastern Carinthia were,  and on  the collection  "The Carinthian 
Plebiscite" from the Regional Archives of Maribor. 

UDC 353(497.12)" 18" 

Saša Serše. M.A.. Archivist. Archives of the Republic of Slovenia. 
Zvezdarska 1. 1 (XX) Ljubljana. SLO 

The Provincial Committee 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 21-25 

The article deals with the second half of the  19th century when the Hapsburg 
monarchy reorganised its administration by means of the so-called February Patent, 
issued on February 26. 1861. through which it established the administrative structure 
which remained unchanged until the fall of the monarchy. The February Patent of 
1861 abolished the provincial diets, and their property and activities were taken over 
by the Provincial Council and its executive body, the Provincial Committee. The 
preserved materials of the Provincial Committee and its offices reveal a high level of 
administration. This high level of efficiency can be ascribed to diligent and well- 
educated clerks,  and well-thought-out instructions  for office administration  and 
working conditions based on provincial laws. 



UDK 343.1(497.12)" 1929'' 

Jelka Melik. mag., arhivistika. Arhiv Republike Slovenije. 
Zvezdarska 1,1000 Ljubljana. SLO 

Zakon o sodnem kazenskem postopku ¡z leta 1929, njegova načela ¡n zgodovina 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 35-38 

Prispevek podaja kratek opis in zgodovinsko pot osnovnih načel Zakona o kazenskem 
postopku iz leta 1929, ki je veljal vse do druge svetovne vojne. Ta čas je v razvoju 
kazenskega prava zelo pomemben, saj predstavlja zaključek dolgega razdobja, v 
katerem je na Slovenskem veljalo kazensko postopkovno pravo, ki je bilo vsaj po 
zasnovi enako kazenskemu pravu najrazvitejših in pravno najbolj urejenih držav. 
Poznavanje delovanja in poslovanja kazenskih sodišč ter njihove organizacije je 
potrebno pri valorizaciji in strokovni obdelavi njihovega arhivskega gradiva predvsem 
zato. ker ta sodišča v vseh družbah odigravajo zelo pomembno vlogo. 

UDK 342(497.12)" 1929/41" 
Miroslav Stiplovšek. dr.. redni profesor. Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta. 
Aškerčeva 2. HXX) Ljubljana. SLO 

Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1929-1941 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 39-51 

Avtor v razpravi nadaljuje osvetlitev značilnosti državnih ureditev na Slovenskem v 
prvi jugoslovanski državi za obdobje od uvedbe diktature 1929 do aprilske vojne leta 
1941   in ugotavlja, da so tedaj doživele spremembe vse ravni oblasti.  Hkrati  s 
preimenovanjem države v Kraljevino Jugoslavijo je bila država razdeljena na nove 
upravne enote - banovine, jugoslovanski del  Slovenije pa vključen  v   Dravsko 
banovino. Že leta 1929 so bile za vsa trideseta leta določene pristojnosti in tudi 
organiziranost banske uprave in sreskih načelslev. z zakonodajo 1933/34 pa je bil ta 
problem urejen še za podeželske in mestne občine, posledica pa je bila njihova 
obsežna komasacija. Oktroirana ustava leta  1931 je obnovila bolj navidezen kot 
dejanski parlamentarizem, njena določila o uvedbi banovinskih samouprav pa nato 
niso bila izvedena. Banski svet Dravske banovine (1931-1941) je tako ves čas ostal le 
banov  posvetovalni  organ,  v  praktični  dejavnosti   pa si je  prizadeval  povečati 
pristojnosti   in   dati   čimvečji   prispevek   k   socialnoekonomskemu   in   kulturno- 
prosvetnemu napredku Slovenije. 

UDK 93().25:34(497.12)"1923/39" 

Gašper Šmid. višji svetovalec, vodja oddelka. Arhiv Republike Slovenije, 
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana. SLO 

Arhivska zakonodaja Kraljevine Jugoslavije 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2, str. 52-54 

V času med obema svetovnima vojnama je bilo za ozemlje nekdanje Jugoslavije 
izdelanih več načrtov Zakona o državnih arhivih in arhivski dejavnosti, vendar do 
sprejetja teh ni prišlo. Izjema je bil le Zakon o arhivih ministrstva za zunanje posle in 
diplomatskih  in konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu, s 
podzakonskim aktom, s Pravilnikom o raziskavah v glavnem arhivu ministrstva za 
zunanje posle in o neslužbenem objavljanju diplomatskih in konzularnih dokumentov. 

UDK 930.251(497.12 Kranj)" 1941/45" 

Jože Zontar, dr.. redni profesor za arhivske vede. svetovalec vlade RS. 
Arhiv Republike Slovenije. Zvezdarska 1. 1000 Ljubljana. SLO 

Kranjska podružnica državnega pokrajinskega arhiva v Celovcu v času nemške 
okupacije 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 55-59 

Ob okupaciji so Nemci aprila 1941 v Uradu pooblaščenca državnega komisarja za 
utrjevanje nemštva na Bledu ustanovil referat za arhive, knjižnice in muzeje, za 
katerega je bil zadolžen dr. Karel Starzachcr. Zaposlitev pri zaščiti arhivov je ponudil 
dr. Žontarju, ki jo je ne brez pomislekov sprejel. V Kranju so ustanovili centralni 
matični urad. kjer so zbirali matične knjige iz žtipnišč. poskrbeli za zavarovanje 
cerkvenih arhivalij in drugih dragocenih zbirk. Reševali so tudi slovenske knjige iz 
knjižnic. Arhiv so marca 1942 spremenili v podružnico Državnega pokrajinskega 
arhiva v Celovcu. S koncem vojne, ko je podružnica prenehala, je dr. Zontar izročil 
gradivo lastnikom, oziroma pristojnim državnim oblastem, za kar je prejel zase in 
sodelavce obilo priznanj in zahval. 



IDC 342(497.12)"1929/41" 
Miroslav Stiplovšck. Ph.D.. Full Professor. University of Ljubljana. Faculty of Arts. 
Aškerčeva 2. 1000 Ljubljana. SLO 
The Administrative Divisions in the Slovene Part of Yugoslavia Between 1929 
and 1941 
Arhivi (Archives). Ljubljana. X1X/1996. No. 1-2. pp. 39-51 
In his article, the author deals with the characteristics of the administrative divisions in 
Slovenia, when it was a part of the first Yugoslav state, during the period from 1929. 
(when the king established his dictatorship), up until April 1941, when the war broke 
out. As the author stales, all levels of authority underwent considerable changes at that 
time. Together with the renaming of the country into the Kingdom of Yugoslavia, the 
country was also divided into new administrative units - the banovinas. and the 
Slovene part of Yugoslavia incorporated into the Dravska Banovina. In 1929. the 
jurisdiction and organisation of the Ban's Office and lower authorities were defined for 
the next ten years to come, and with the new legislature in 1933/34. the same manner 
of organisation also came into force for the rural and urban municipalities. This was 
followed by the merging of properties on a municipal level. The constitution imposed 
by the king in 1931 renewed a parliamentary system which was more of a sham than a 
democracy, and the constitutional decrees on the autonomy of the banovinas were 
never implemented. Therefore, during the entire time of its existence, the Ban's 
Council of the Dravska Banovina (1931-1941) was merely an advisory agency of the 
ban.  Despite these limitations, however, it strived to extend its powers and to 
contribute to the social, economic, cultural and educational development of Slovenia. 

UDC343.1(497.12)"1929" 

Jelka Mclik. M.A.. Archivist. Archives of the Republic of Slovenia. 
Zvezdarska 1. 1000 Ljubljana. SLO 

The 1929 Code on Penal Proceedings, Its Principles and History 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2, pp. 35-38 

The article describes the historical development and principles of the Penal Code of 
1929, which was in force until World War 11. This is a very important period in the 
development of criminal law in Slovenia, as it represents the end of a long period 
during which criminal proceedings were in force in Slovenia, the concept and basic 
principles of which resembled the criminal laws of the countries which were most 
developed and which had the most advanced legislatures. It is essential to have a 
knowledge of the work and administration of criminal courts and their organisation 
(which is a prerequisite for the evaluation and management of their archival records), 
because these courts play an important role in every society. 

UDC 930.251(497.12 Kranj)" 1941/45" 
Jo/.c Žontar. Ph.D.. Full Professor of Archival Science. Counsellor to the Government 
of the Republic of Slovenia. Archives of the Republic of Slovenia. 
Zvczdarska 1. 1000 Ljubljana. SLO 
The Carniolan Branch Office of the State Regional Archives in Klagenfurt 
During the German Occupation 
Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 55-59 

After the occupation in April 1941. the Germans founded an agency for archives, 
libraries and museums at the Office of the Authorized State Commissioner for the 
promotion of the German nation in Bled, which was headed by Dr Karl Starzacher. 
Soon after his appointment to this post. Dr Starzacher offered a job involving the 
protection of archives to Dr Josip Zontar. who accepted the job. although not without 
hesitation. A central registry office was founded in Kranj, which collected parochial 
registers and ensured the protection of church records, as well as other valuable 
collections. It also saved many Slovene books in various libraries. In March 1942. the 
archives were transformed into a branch office of the State Regional Archives in 
Klagenfurt. After the end of the war. the branch office was closed down, and Dr 
Žontar handed over the records to their rightful owners and the competent authorities. 
For their work. Dr Žontar and his colleagues received many acknowledgments and 
thanks from the State of Yugoslavia. 

UDC 930.25:34(497.12)"1923/39" 

Gašper Šmid. Senior Counsellor. Head of Department. Archives of the Republic of 
Slovenia. Zvczdarska 1. 1000 Ljubljana. SLO 

Archival Legislature of the Kingdom of Yugoslavia 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 52-54 

In the period between the wars, three proposals for the Law on Archives and Their 
Activities were put forward for the territory of the Kingdom of Yugoslavia. All three 
were drafted by the National Archives of Belgrade in 1923. 1935 and 1939. But the 
Law which was to regulate the issue of the validity and protection of archival records 
of the institutions of the Kingdom of Yugoslavia and the tasks and authority of the 
national and local archives in the country, was never adopted for various reasons. The 
only official document on archives was the Law on Archives and Related Documents 
of the Foreign Ministry and Diplomatic and Consular Offices of the Kingdom of 
Yugoslavia. The Foreign Ministry also issued a statutory act and rules and regulations 
governing the research conducted in the Main Archive of the Ministry of Foreign 
Affairs and the unauthorised publication of diplomatic and consular documents. 



UDK 352(497.12 Maribor)" 1945" 

Slavica Tovšak. arhivistka. Pokrajinski arhiv Maribor. Glavni trg 7. 
2000 Maribor. SLO 

Razvoj mariborskih četrti v letu 1945 s poudarkom na upravnih spremembah in 
značilnostih prvih volitev 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 60-76 

Obravnavana tema se dotika značilnosti razvoja mariborskih četrti ali kvartov, ki so 
delovali v sklopu mariborskega okraja oziroma mariborskega okrožja kot enega izmed 
petih okrožij, na katere seje po zakonu o upravni razdelitvi delila Slovenija. 
Izpostavljene so upravnopolitične in družbene razmere v času prvih, julijskih volitev 
na območju okraja Maribor v organe oblasti in nakazane priprave za izvedbo volitev v 
konstituanto. 

UDK676.01(083.74):719 

Meta Čcrnič-Lcmar, dipl. inž.. Inštitut za celulozo in papir. 
Bogišičeva ul. S. 10• Ljubljana. SLO 

Standardizacija trajnejših papirjev in predlogi za zakonodajo 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 77-83 

V   prispevku   so   predstavljene   splošne  značilnosti   papirja  kot   nosilca  kulturne 
dediščine, osnovni vzroki, ki povzročajo staranje papirja in gradiva na papirju ter 
vplivajo na njegovo trajnost in obstojnost, dejavnosti na področju standardizacije 
trajnejših vrst papirja tako v tujini kot doma in predlogi za sprejem tehničnih 
predpisov oziroma urejanje ustrezne zakonske regulative v Sloveniji pri uporabi 
trajnejših vrst papirja kot nosilca informacije 

UDK 930.25:34(1 (K)) 

Hans Jürgen Becker, dr. iur.. profesor Univerza v Regcnsburgu. 93040 Rcgcnsburg 

Pravice do starih arhivalij: lastnina in varstvo kulturnih dobrin 

Arhivi XIX/1996. št. 1-2. str. 84-89 

Članek obravnava pravna vprašanja zavarovanja arhivskega gradiva pred odtujitvijo in 
uničenjem, težava se začne že pri definiciji kulturne dobrine, kjer ne zadoščajo le 
objektivni kriteriji. Kljub temu. da seje v zadnjih desetletjih povečalo število 
predpisov, zakonov in mednarodnih pogodb je še vedno težko zavarovati arhivsko 
gradivo pred odtujitvijo. Avtor predstavi tudi varstvo kulturnih dobrin in lastninsko 
pravico v nemškem pravu. Nato pa predstavi še mednarodno varstvo kulturnih dobrin 
od prava Evropske Unije do konvencije UNESCO-a in UNDROIT-a. 

UDK 930.251.1X11 

Hans Hofman. dr.. direktor. Electronic Record Project. Rijksarchiefdienst. Prins 
Willem Alexanderhof 20. Postbus 90520. 2509. LMs-GRAVENHAGE. 
The Netherlands 

/.gubljen v kibernetičnem prostoru: kje je dokument? 
Stare strukture umirajo, nove se rojevajo, arhivistični koncepti pa so še živi 

Arhivi XIX/I996. št. 1-2. str. 90-97 

Modema informacijska tehnologija vpliva na predmet dejavnosti arhivov- dokument. 
Najpomembnejši cilj arhivske funkcije je ohraniti in skrbeti za skupni spomin družbe, 
v kateri živimo. To je osnova naše identitete, s tega stališča so stari arhivistični 
koncepti še zmeraj veljavni in živi. 



UDC676.01(()83.74):719 

Meta Čcrnič-Lctnar. •.Sc. Institute for Cellulose and Paper. Ljubljana - From 1981 a 
researcher in the field of paper-making. Bogošičeva ul. 8. I(XX) Ljubljana. SLO 

The Standardisation of Durable Paper and the Proposals for the New Legislation 
Governing this Area 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 77-83 

The article deals with the general characteristics of paper as the carrier of written 
cultural heritage, as well as the basic factors causing the ageing of paper, and the 
written information it carries, which influence its durability and permanence. The 
author also looks into the slandardisation of durable sorts of paper in Slovenia and 
abroad and recent proposals for the adoption of technical regulations and the 
corresponding legal norms governing the use of durable sorts of paper as carriers of 
information. 

UDC 352(497.12 Maribor)" 1945" 

Slavica Tovšak. Archivist. Regional Archives of Maribor. Glavni trg 7, 
2000 Maribor. SLO 

The Development of the Maribor City Quarters (Particularly the Administrative 
Changes) and the Characteristics of the First Elections in 1945 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 60-76 

The article deals with the development of the quarters of the city of Maribor as parts 
of the County of Maribor in the Maribor District. According to the  Law on 
Administrative Division. Slovenia was divided into five districts, one of them being 
the District of Maribor. The author focuses on the administrative, political and social 
conditions in the County of Maribor during the time of the first elections to the local 
authorities in July. 1945. She also presents the preparations for the elections to the 
Constituent Assembly. 

UDC 930.251.001 

Hans Hofman. Ph.D.. Electronic Record Project. Rijksarchiefdienst. Prins Willem 
Alexanderhof 20. Postbus 90520. 2509. LM's-GRAVENHAGE. The Netjerlands 

Lost in Cyberspace: Where Is the Record? 
Old Structures Die, New Ones Are Born, But Archival Concepts Arc Still Alive 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2. pp. 90-97 

Modern information technology has a distinct impact on the object of archival 
activities - the record. The ultimate goal of the archival function is to preserve and 
maintain a common memory of the society we live in as a basis of our identity. 
Therefore, old archival concepts arc still valid and alive. 

UDC 930.25:34(100) 

Hans Jürgen Becker. Ph.D.. University of Regensburg. 93040 Regensburg 

The Right of Ownership of Old Records: the Protection of Property and Cultural 
Heritage 

Arhivi (Archives). Ljubljana. XIX/1996. No. 1-2, pp. 84-89 

The article deals with the legal protection of archival materials from confiscation and 
destruction. It is very difficult to define what cultural heritage is. because objective 
criteria alone are not sufficient for the definition of this concept. Despite the issue of 
numerous regulations, laws and international contracts over the last decades, it is still 
very difficult to protect archival materials from confiscation. The author gives an 
overview of the mechanisms for the protection of cultural heritage and property rights 
in the legislation of Germany. He also discusses the international protection of cultural 
heritage, i.e. the legislation of the European Union and the conventions of UNESCO 
and UNIDROIT. 
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