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Navodila avtorjem prispevkov za ARH IVE 

1. ARHIVI, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije so osrednja slovenska arhivska revija, ki 
spremlja širok spekter arhivskih vprašanj. V njej objavljamo prispevke s področja arhivistike, 
(upravne) zgodovine, zgodovinskih pomožnih ved, vede o virih, arhivske teorije in prakse tcr 
vsakdana slovenskih arhivov. 

2. Prispevke sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo Arhivov, Arhivsko društvo Slovenije, 
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana; tel. (01) 24 14 247, e·pošta: jure.volcjak@gov.si. 

Pri tcm prosin1o da se držite sledečih navodil: 
O Prispevki morajo biti odda ni v dvojni obliki: v elektronski obliki in odtisnjeni na papir (razmik 1,5 

vrstice). 
O Vsi članki gredo pred objavo v recenzijo. Pozitivna recenzija je pogoj za objavo članka. 
O Prispevki za rubrike Članki in ra<prave, Izprakse za prakso in IZ arhivskih Jondov in zbirk naj obsegajo do 

1,5 avtorske pole (24 standardnih strani), za ostale rubrike pa pol avtorske pole (8 strani). 
O Prispevki za rubrike Članki in ra<prave, Izprakse za prakso in IZ arhivskih Jondov in zbirk morajo obvezno 

vsebovati izvleček v obsegu do maksimalno 10 vrstic, ključne besede, primerne 2a indeksiranje, in 
povzetek v obsegu do maksimalno 30 vrstic. Pred povzetkom mora biti naveden spisek virov in 
titera ture. 

O Avtor naj navede svoj polni naslov, naziv oz. poklic, delovno mesto in naslov ustanove, kjer je 
zaposlen, tel. številko in e-pošto. 

O Opombe morajo biti pisano enotno pod črto. V opombah uporabljamo krajše navedbe, ki morajo 
biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literature. 

O V poglavju Viri in literature morajo biti sistematično navedeni vsi viri in vsa literature, navedena v 
opombah. Ločeno navedemo arhivske vire, literaturo, časopise, itd. Gradivo se navaja v abecednem 
vrstnem redu. 

O Citiranje arhivskih virov: navedemo arhiv, oznako fonda ali zbirke, ime fonda ali zbirke, po potrebi 
št. fasciklov ali škatel. Primer: ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 1. 

O Citiranje literature (monografij): navedemo priimek in ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela (v ležečem 
lisku). Kraj: založba in leto izida. Primer: Merku, Pavle: SlovelJska plemiška pisma. Trst: Založništvo 
tržaškega tiska, 1980. 

O Citiranje literature (Člankov): navedemo priimek in ime avtorja: naslov članka. Naslov periodike ali 
zbornika (v ležečem tiskII), za periodiko še letnik, leto, številko in stran; za zbornik (ime urednika), kraj 
in leto izida in strani. Primer za periodiko: Matijevič, Meta: Novomeški mestni arhiv in skrb zanj. 
Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 221-226. Primer za zbornik: Bizjak, Matjaž: Gutenberg in briksenska 
posest vzhodno od Tržiške Bistrice. Ad jontes. Otorepčev zbornik (ur. Darja Mihelič). Ljubljana: 
Založba ZRC, 2005, str. 225-269. 

O Slikovno gradivo (fotografije, mikrofilinski posnetki, skenirano gradivo, izjemoma tudi dobre 
fotokopije) mora biti obvezno priloženo posebej. Slikovno gradivo naj bo označeno s številko 
podnapisa. Prispevkom o ocenah publikacij je treba obvezno priložiti fotografijo naslovnice. 

O Uredništvo ima pravico prispevke jezikovno lektorirati; lektorske popravke navadno vnesejo avtorji 
sami. Korekture načeloma opravi uredništvo. 

O Prispevkov ne vračamo; o zavrnjenih prispevkih avtorje obvestimo. 
O Avtorje prosimo, da upoštevajo zgornja navodila. Ob morebitnih nejasnostih je uredništvo na voljo 

za pojasnila. 
O Članki in prispevki, objavljeni v tiskani reviji, so objavljeni tudi na spletni strani Arhivsega društva 

Slovenije. Avtorji tako z objavo tiskane verzije soglašajo tudi z objavo spletne verzije. 
O Rok za oddajo prispevkov za rubrike Članki in ra<prave, IZ prakse za prakso in IZ arhivskih Jondov in 

zbirk za prvo številko je 1. maj, za drugo številko pa 1. oktober! Rok za oddajo prispevkov za ostale 
rubrike pa je za prvo številko 20. maj, za drugo številko pa 20. oktober! 

Ljubljana, 1. 10. 2009 
Uredništvo Arhivov 
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1.01 Izvirni znanstveni članek UDK 352(450Trieste)"1841/1847" 
prejeto: 1. 1 O. 2009 

Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija 
pred letom 1849* 

DANIJELA JURIČIČ ČARGO 
mag. zgodovinskih znanosti, vodja Sektorja za varstvo arhivskega gracliva s področja zdravstva, 

šolstva, gospodarstva, društev, dela uprave in sodstva 
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-ll27 Ljubljana 

e-pošta: daniela.juricic@gov.si 

IZVLEČEK 

Prv, poskus, urejanja občinskih zad,v v pom,na samouprav, najdemo na obmolju Tržašk,gagubernija, kjer bilje lela 
1841 za guvernerja Imenovan grof Franc Sladion. Na osnovi PokrClJinskega pravilnika iZ lela 1814, kije določal splošne 
smernic, občinske organizacije, se je guverner seznanil Z običaji pn· urejanju lokalnih zadev v dezeli ler se lolil izdaje lreh 
pravilnikov, s kalerimi naj bi v PrimO/ju uredili občinsko upravo na ,nolen način. I'(Šli so 1 nŠlrnkcija za upravljanje 
občinskega premozenja in izbire njenih predslavnikov, Predpis o občinskem svelu ler Navodilo <!' upravljanje občinsk'ga 
premozenja. Vsi Inje predpisi so naslali v sodelovanju Z istrskim in goriškim okroznim uradom ler v obeh okrofjih uspešno 
za'{jveli leta 1847. 

KLjUCNE BESEDE: Tržaški gubernij, grof Franc Sladion, obtinski predpisi, občinska uprava, občinski svel, 
občinsk, volitve, upravljan;e občinskega premozenja 

ABSTRACT 
REGUL4TING MUNTCIP ALMATTERS IN THE TERRITORY OF TIUESTE GUBERNIUM 

BEFORE 1849 

The earliest atJempls at regulaling munidpal mat/ers in temJS of direction tOJvards seif-administration can be observed in 
Ihe temlory of the Tnesi, Gubernium where Counl Franc Stadion was appointed govemor in 1841. He fami/iarized himself 
with customary settling of local affairs in Ihe province on the basis of Ihe Provincial Regulalion of 1814 which at the time was 
used to set guidelines of local organization. He !allnched the pro;ect of i!!uing thm ordinanees which were to standardize 
municipal administration in Ihe ProJJince rf littoraL Three ordinam'es 1lJere even/ualIY adopted· 1 ns/ruction for Ihe 
Management of Municipal Property and EledIon of Mllniapal Representatives, Regulation on MlInicipal COllnci/, and 
Dim1ive for Responsible Management of Municipal Property. All three ordinances were wrillen in cooperation with th, 
Istrian and Goriila district office and came intofom in both diItricts in 1847. 

KEY 1f70RDS: Trieste GubemilIm, COllnt Franc Stadion, municipal regJlta/ions, ,mmicipa1 administration, 
municipaf coumi!, municipo/ eiections, management of muniClpal properfY 

Prispevek jc nastal v okv iru raziskovalnega projekta iz arhivistikc z naslovom »Zgodovina lokalne uprave in samouprave na 
Slovcnskem({, ki jc potekal v letih od 1996 do 2000. 
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I. Uvod 

Upravna razdelitev primorja od leta 1813 do 
leta 1841 

Tržaški gubernij je bil ustanovljen z vladarsko 
resolucijo z dne 9. oktobra 1814, delovati pa je za
čel 1. novembra 1814. Ker so za ozemlja, ki jih je 
zajemal, uporabljali naziv Primorje (Kiistenland, 
Litorale),1 so ga imenovali tudi Primorski gubernij. 
Na začetku je bil neposredno odvisen od provizo
ričnega generalnega gubernija za Ilirijo v Ljubljani, 
ko pa je bilo 3. avgusta 1816 ustanovljeno Kra
ljestvo Ilirija (tega so razdelili na Ljubljanski in Tr
žaški gubernij), je Tržaški gubernij postal avtono
men v odnosu do Ljubljane.2 Obsegal je Trst in 
njegovo območje, grofiji Goriško in Gradiško, ce
lotno Istro, Kvarnerske otoke in Reko ter civilno 
Hrvaško.' Leta 1822 sta bila od Primorskega gu
bernija ločena območje Reke z ogrskim Primorjem 
in civilna Hrvaška; vrnjena sta bila Ogrski. 

Pristojnosti Tržaškega gubernija so segale na 
področje politične uprave, delno tudi finančne in 
sodne uprave v deželi. Imel je vodilno oblast v 
pomorskih zadevah in bil posvetovalni organ za 
vse avstrijsko obalno območje - od meje z Bene
čijo do Albanije.4 Upravljal ga je provincijski guver
ner. Tržaški gubernij so ukinili 1. oktobra 1849. 
Sprva je bil razdeljen na tri oziroma štiri okrožne 
urade (KreiJamt, Capitanato circolare): Istrskega s sede
žem v Trstu, Reškega in Goriškega, leta 1813 so 
dodali še Karlovško okrožje.5 Po letu 1822 so iz 
ostankov reškega okrožja ustanovili Pazmsko. Leta 
1825 je Tržaški gubernij imel le še dva okrožna 
urada: Istrskega s sedežem v Pazinu in Goriškega s 
sedežem v Gorici. Trst in njegovo območje sta bila 
izvzeta iz okrožne uprave ter sta predstavljala ne
posredno upravno enoto zase.6 Okrožja so bila 
pristojna za vso politično upravo ter nekatere fi
nančne ter vojaške zadeve; vodili so jih okrožni gla
varji (Kreishatlptmann). 

Leta 1814 so kot upravna oblastva na najnižji 
stopnji ustanovili okrajne komisariate (BeiJrk KomiJ
san'at, Commissan'ato distrettua!e). Vodili so jih okrajni 

2 

3 

4 

5 

6 

o nastanku naziva Primorje in ,)oove« dežele več v: Cer
vani: !llitorale allJtnaCO, Trst 1979; Dorsi: II lJ/orale nel 
proceSIo di f1Iodemi:::x.ai!olle. 
Guida geJlerale degli archivi di Stato Ita/ialli, str. 768. 
Pn'ročniki in karle o orgallizacijski strokIuri, str. 79. 

Guida gel/erale degli archivi di Stato Italial/i, srr. 768. 
Vlada je dekret o razdelitvi izdala 9. oktobra 1814 skupaj z 
resolucijo o ustanovitvi ] 'cžaškega gubemija. 
Priročniki in karle, str. 79. 

komisarji.? Ti so bili organi (politične) uprave in 
sodni organi. Istrsko okrožje je obsegalo okraje Be
laj , Buzet, Buje, Cres, Kastav, Koper, Krk, Labin, 
Lošinj, Lovran, Motovun, Pazin, Piran, Podgrad, 
Poreč, Pulj, Rovinj, Vodnjan, Volosko.8 Med vla
davino cesarja Ferdinanda 1. je Goriško okrožje ob
segalo okraje Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Červin
jan (Cervignano), Gorica mesto, Gorica okolica, 
Gradišče (Gradisea), Komen, Krmin (Cormons), 
Sežana, Tolmin in Tržič. 9 

Občino kot prvostopenjsko oblast so v Ilirskih 
provincah leta 1810 uvedli Francozi in jo naslonili 
na že obstoječe jožefinske katastrske občine. Več 
katastrskih občin so potem združili v najnižjo upra
vo enoto, komuno ali merijo.tO Avstrijska oblast je 
delno prevzela francoski sistem občin. Z novim 
Pokrajinskim pravilnikom (13. septembra 1814 iz
šel v Ljubljani) je bil vsak okrajni komisariat raz
deljen na nekaj glavnih občin (Hauptgemeinde), za 
nekoliko večja krajevna območja (nekdanje fran
coske upravne občine). Njim so jim bile podrejene 
podobčine (Unter;gemeinde, nekdanje jožefinske obči
ne) za manjša krajevna območja. ll Na čelu glavnih 
občin so bili višji rihtarji (Oberrichter, podestd, v slo
venski literaturi župani ali nadžupani), na čelu pod
občin pa ribtarji (Richter, agente comunale, podžupani 
ali župani). Rihtarji so bili izvršilni organ okrajnih 
komisariatov, ki so imeli tudi nadzor nad poslo
vanjem in upravljanjem občinskih dohodkov, nji
hovo delovno področje pa ni bilo natančno dolo
čeno. 12 Občinsko upravo je po tem pravilniku se
stavljalo občinsko zastopstvo: rihtar in dva (volje
na) odbornika ter občinski svet. Odbornika je voW 
občinski svet izmed svojih članov, in to za tri leta. 
Njihova naloga je bil nadzor nad izvrševanjem za
konov in ukazov o javnem redu.13 Občinski svet so 
volili na splošnih zborih prebivalcev, razporejenih 
v več razredov. 14 Zbore je skliceval in jim predse-

7 

8 

9 

Le-ti so nastali iz okrajnih gosposk, ki so leta 1825 tudi 
uradno postale okrajni komisariati. V Primorju so že od 
začetka namesto okrajnih gosposk postavljali okrajne ko
misariate. Priročniki in karte, str. 88. 
C. k. !stanko okmfje II Pat!lIu182S- 1860, Pazin 1990. 
Bezlaj-Krevd: Upravna razdelitev Primorske, str. 37; Be-
nussi, Pola ocllc sue istituzioni, str. 49, 55- 56. 

tO Polce: Uvedba občin na Kranjskem, str. 687. 

11 Benussi, Pola oe1le sue istituzioni, str. 49- 50; Bezlaj-Kre
vel: Upravna razdelitev Primorske, str. 37; Marin: Upravna 
in teritorialna razdelitev, str. 142. 

12 Vilfan: Soscske in druge podeželske skupnosti, str. 49. 
13 Benussi: Pola nclle sue istiruzioni, str. 49-50; Bezlaj-Kre

vel: Upravna razdelitev Primorske, str. 37; Marin: Upravna 
in tnitorialna razdelitev, str. 142. 

14 Benussi: Pola neUe sue istituzioni, str. Sl. 
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doval okrajn.i komisar. Občinski svet je upravljal 
občino na dveh rednih letnih sejah, možne o bile 
rudi izredne seje. Vsako odločitev občinskega sveta 
je morala potrditi višja oblast. Pravilnik je začel ve
ljati 1. decembra 1814 in z začetkom veljavnosti 
avstrijskih zakonov so prenehali veljati vsi mestni 
statuti nekdanjib beneškib komunov, ki so stoletja 
urejali javno življenje in upravo beneških mest. IS 

Mesti Trst (od leta 1825) in Gorica (od leta 1838) 
sta obdržali avtonomijo zunaj svojega okrožja. Leta 
1838 sta dobili svoj statut, ustanovljena sta bila 
mestna sveta, vendar le kot posvetovalna ·organa. 
Sestajala sta se na eni redni seji na leto; skliceval jo 
je predsednik sveta. Njuna »posvetovalna« narava 
in neredno sestajanje nista puščala prostora nobeni 
pravi mestni avtonomiji,16 zato se po ničemer nista 
razlikovala od drugih avstrijskih občin v istem času. 

Občina kot samoupravno telo ima svojo avto
nomijo, ko v okviru zakona, na podlagi lastnih pra
vil ureja svoje upravne zadeve in so organi njene 
uprave voljeni, njihovo delovanje pa javno. Država 
ima pravico do nadzora nad samoupravo, saj ta ne 
sme nasprotovati namenom in interesom države.17 
Po restavraciji avstrijske oblasti leta 1813 je Avstrija 
v nekdanjib Ilirskib provincah vzdrževala štiristo
penjski sistem upravljanja javnih zadev na področju 
uprave pokrajine: občina - okrajni komisariat -
okrožje (okrožni urad) - pokrajinska vlada.1B Tak
šen razvejen birokratski in strogo centralističen sis
tem se je ves čas upiral sodobnim spremembam. 

Razvejen štiristopenjski sistem uprave, v kate
rem je bil vsak podrejeni organ odvisen in je de
loval po navodilih višje instance, sistem, v katerem 
so bili organi uprave praviloma imenovani in ne 
voljeni in v katerem jc delovanje organa potekalo 
mimo javnosti, ni dovoljeval nobene samouprave. 
Do leta 1849 v avstrijski monarhiji n.i bilo zakona, 
ki bi urejal občinsko upravo, obstajal jc le omenjeni 
pravilnik, ki je občinske zadeve urejal zelo splošno. 

Prvi poskusi urejanja občinskib zadev v obliki 
samouprave so bili prav na območju Tržaškega gu
bernija; tam je bil leta 1841 za guvernerja imenovan 
grof Franc Stadion. 19 Pomanjkanje zakona o obči-

15 Prav tam, str. 53. 
16 Cervani: lIIi/orale aIlJ/riato, str. 60-61. 

17 Valenčič: Občina in samouprava, str. 79. 

18 StuUi: Islorsko okm:fje, str. 16. 

19 Stadion, Prane (Dunaj, 27. 7. 1806- 8. 6. 1853), politik in 
pravnik. V letih 1841-1847 je bil guverner Primorja, 1847-
1848 Galicije. Novembra 1848 je postal notranji minister v 
vladi kneza F. Schwar'tcnberga in bil nekaj časa tudi pro
svetni minister. Bil jc izobražen jožefinski razsvetljenec, ki 
je v Primorju skrbel nc Ic za občinski red, ampak tudi za 
razvoj gospodarstva, zlasti pomorstva. Kot notranji mini-

nah in njegove izkušnje z uvedbo avtonomnih ob
čin na območju Tržaškega gubernija od leta 1843 
so mu omogočile, da je kot avstrijski notranji mini
ster postal duhovn.i oče novega, 17. marca 1849 
izdanega provizoričnega zakona O občinah. Zato 
korenine omenjenega zakona lahko iščemo v avs
trijskem Primorju, tej obrobni avstrijski deželi, ki je 
imela v avstrijski državi, predvsem zaradi tržaškega 
pristanišča, posebno strateško mesto. 

II. Začetek urejanja občinskih. zadev20 

1, Stanje v občinah od leta 1814 dalje2l 

Pomemben dejavnik, ki je grofu Stadionu omo
gočil izvedbo nove organizacije občinskih zadev, je 
bila upravna struktura Primorja; bila je povsem 
brez vpliva gosposkib in patrimon.ialn.ih elemen
tov.22 Občine v Primorju niso bile podrejene zem
ljiškim gospostvom, pač pa državni upravi. Vendar 
je v deželah, ki so tedaj sestavljale avstrijsko Pri
morje, občinska organizacija imela različne zgodo
vinske korenine. Tukaj so se prepletali beneški in 
avstrijski sistemi s francoskim. Beneška mesta so 
imela dolgo tradicijo urejanja občinskib zadev s po
močjo mestnih statutov in mestnih svetov. Na ob
močjih, ki so nekoč pripadala Kranjski, so se ohra
nile različne oblike vaške samouprave: v Istri so 
vaške skupnosti vodile skupine devetih (ali dvanaj
stih) sodnikov na t. i. bankah, na Krasu so se ohra
nili sestanki starost, povsod so obstajali tudi splošni 
zbori prebivalcev, ki niso bili zakonsko dovoljen.i in 
na katerib so odločali o vseh pomembnejših zade
vah občinske uprave. 

ster je zagovarjallibecalno in ustavno smcr, izdal zakon o 
občinah in pripravljal marčno ustavo. Prim. SlolImski bio
grqfski leksikon, str. 435 z navedeno literaturo; Rozman: 
Stadion, str. 256. 

20 Za razpravo je večinoma uporabljeno arhivsko gradivo 
fonda Gubernij v Trstu, posneto na mikrofilm. Državni 
arhiv v Trstu (DATS), ki hrani originalno gradivo, je na 
podlag] sporazuma med Italijo in Jugoslavijo (septembra 
1961) izročil,\rhivu Republike Slovenije CARS) 379 škatel 
arbivskega gradiva, posnetih na mikrofilm, ki se nanaša na 
slovensko ozemlje. Gradivo je bilo v ARS uvrščeno v 
Zbirko dopolnilnih mikrofilmov (AS 1087). 

21 Kot mejnik je opredeljeno leto 1814, ker so bili tega leta 
vpeljani okrajni komisarjati in nekatere občine. Predpisa 
organizacijske dvorne komore z dne 30. avgusta in 20. no
vembra vsebujeta predpise za dele dežele, ki so sestavljale 
avstrijsko-ilirsko Primorje. in smernice za vpeljevanje 
novih občinskih zadev. A.RS, AS 1087, mikroftImski kolut 
št. 99, leto 1845, '[(,laški &rubemij, predsedniški spisi, 
posnetki od 7 do 14; Koncept dopisa iz gubernijske pisar
ne, 31. marec 1845. 

22 Merville: La crisi della signoria, str. 203. 
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Kakšno je bilo stanje uprave v primorskih obči

nah ob prihodu grofa Stadiona na položaj guver
nerja Tržaškega gubernija, izvemo več iz njegovega 
dopisa cesarju Ferdinandu L, ki ga je poslal ob od
hodu s položaja.23 Grof Stadion se je lotil urejanja 
občinskih zadev več ali manj na lastno pest.24 Ko je 
leta 1847 odhajal na drugo dolžnost, se je delo z 
organizacijo nove občinske uprave komaj začelo. 

Zato je hotel sam obvestiti cesarja o svojih priza
devanjih, da bi se začeto delo lahko nadaljevalo. 

V urejanju občinskih zadev je grof Stadion videl 
izziv in menil, da je prav zaradi slabega vodenja 
občinskih zadev gospodarstvo dežele v težavnem 
položaju.25 K temu so pripomogli tudi slabo opre
deljeni predpisi za občinsko upravo. To so bila le 
splošna navodila, ki niso določala načinov izpeljave 
in priprav občinske organizacije.26 Tako je bilo npr. 
v Pokrajinskem pravilniku določeno, da je treba 
izvoliti dva odbornika iz občinskih vrst, vendar 
brez določil, kdo lahko voli, kdo je lahko izvoljen 
tcr o načinu izvrševanja volitev. Odbomikoma, ki 
naj bi predstavljala občino, predpisi niso določali 
meje predstavništva, trajanje teh pravic in načina 

izvedbe.27 

V času svojega službovanja je grof Stadion več

krat potoval po deželi in se poskušal seznaniti z 
njenimi zapleten.imi razmerami.2B Na čelu občinske 
uprave je najpogosteje našel neprimerne osebe brez 

23 ARS, AS 1087, mikroft.lmski kolut št. lOt , leto 1847, 
Tržaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 164 do 
165, 203 do 209, Koncept dopisa grofa Stactiona cesarju 
Ferdinandu I., Trst, 26. april 1847. 

24 Grof Stadion je v političnih uradih vidci misleče organe 
vlade, ki sicer morajo upoštevati ukaze višjih oblasti, ven
dar v okviru svojih pristojnosti in posebej tam, kjer je čutiti 
pomanjkanje ustreznih zakonskih predpisov, smejo in celo 
morajo poskušati urejati zadeve na tak način, da bo 
prebivalstvu olajšano in bo izboljšano njegovo materialno 
in duhovno življenje. ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 
99, leto 1845, Tr-Laški gubernij, predsedniški spisi, posne
tck 7, Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, 31. marec 
1845. 

25 ARS, AS 1087, mikrofLlmski kolut lOt,leto 1847, Tržaški 
gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 164 do 165 in od 
203 do 209, Koncept dopisa grofa Stadiona cesarju Ferdi
nandu l. , Trst, 26. april 1847. 

26 ARS, AS 1087, mikrofLlmski kolut št. 99,Ieto 1845, Tdaš
ki gubernij, predsedniški spisi. Koncept dopisa iz guber
nijske pisarne, 31. marec 1845. 

27 Prav tam. 

28 V svojem pismu cesarju grof Stadion očita svoj im pred
hodnikom slabo poznavanje dežele in njenih običajev. V 
istem pismu trdi, da vsi višji uradniki gubernija deželo 
poznajo le na papirju in iz svojih pisarn. ARS, AS 1087, 
mikrofilmski kolut št. 101 Qcto 1847), Triaški gubernij, 
predsedniški spisi, posnetek 165, Koncept dopisa grofa 
Stadiona cesarju Ferdinandu L, Trst, 26. april 1847. 

avtoritete in brez osnovnega poznavanja nalog, 
sposobni in izobraženi ljudje pa so se občinski 

upravi izogibali.29 V večini občin je našel zapuščene 
šole, nepreskrbljene reveže, občinsko premoženje 
je bilo razdeljeno med posameznike. Posebej se mu 
je zdelo pomembno poudariti negotovi položaj čla
nov občinske uprave v njihovem odnosu do nad
rejenih oblasti in prebivalcev občine. Na eni strani 
so bili preveč odvisni od razsodbe okrajnih urad
nikov, na drugi strani je to zbujalo sume občanov, 

v zakonih pa ni bilo pravil za njihovo delovanje.30 

Razne oblike vaške samouprave na območjih, ki so 
nekoč pripadala Kranjski, so bile po njegovem 
mnenju kljub njihovi demokratičnosti prepuščene 
hujskačem, tako da so v svojih rokah imeli vodstvo 
občinskih zadev, ter silile najbolj izobražene člane 
skupnosti ostajati ob strani)l Posebno težavo je 
predstavljalo dejstvo, da so imele občine malo ali 
nič lastnega premoženja)2 Ker je bilo občinsko 
premoženje obravnavano kot konglomerat lastnine 
vseh članov skupnosti in ne občine kot upravnega 
telesa ter je vse delovalo po merkantilističnem prin
cipu, po katerem lahko uspe le tisto, kar jc v za
sebnih rokah, so si le maloštevilni želeli močno ob
čino. Revni prebivalci so na račun občinskih nepre
mičnin izpolnjevali svoje trenutne fizične potrebe, 
bogatejši so jih razdeljevali in z njimi špekulirali, in 
to predvsem na račun revnejših. Tisti, ki so občino 
upravljali, so z razdeljevanjem njenega premoženja 
zmanjševali osebno odgovornost v občinskih zade
vah, zato je občinsko premoženje prehajalo v last 
posameznikov.33 Davkov na odtujeno premoženje 
niso plačevali posamezniki, ki so ga uporabljali, 
ampak so ostajali v breme občini.34 Grof Stadion 
se je tudi zavedal razlik v pokrajini, ki jo je uprav
ljal, in ni videl smisla v splošnem urejanju zadev, 
tako da bi bile na enak način obravnavane italijan
ske, nemške in slovanske občine)5 Izobraženo 
mestno prebivalstvo po njegovem ni imelo enakih 
potreb kot prebivalstvo majhnih, v glavnem revnih 
slovanskih občin)6 

29 Prav tam. 

30 Prav tam. 
31 Prav tam. 

32 O stanju na terenu jc guverner poroča] okrožnima glavar
jema. DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, fase. 47, 
Koncept dopisa št. 1648, (frst), 8. junij 1843. 

33 Pmv tam. 

34 Prav tam. 

3S ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut Št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, Dopis iz gubernijske pi
sarne, št. 920, 31. marec 1845. 

36 Prav tam. 
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Stanje v deželi je guverner želel izboljšati z novo 
uravnava občinslcih zadev; za izdelavo je najprej iz
dal splošne smernice. Te je razdeW po deželi kot 
osnovo za izdelavo predlogov v občinah, okrajih in 
okrožjih. Pri tem naj ne bi šlo za izdajo novega 
zakona37 ali spreminjanje določil, ki jih je urejal 
pravilnik iz leta 1814. Potrebno je bilo le doseči, da 
bi obstoječi predpisi postali uresničljivi .38 V dopisu 
istrskemu in goriškemu okrožnemu glavarju se je 
oprl na obstoječe predpise in zakonodaj0 39 in se 
hkrati zavzel za novost: občinski uradniki naj ne bi 
bili več le orodje oblasti v najmanjši upravni enoti, 
ki so bili imenovani le zato, da bi izvrševali ukaze 
višjih oblasti.40 Posebej pri izbiri županov4! naj bi 
bilo v večji meri upoštevano mnenje občine, saj bi 
se župan moral spoznati na občinske zadeve ter 
uživati zaupanje skupnosti in ne le oblasti.42 Potr
ditev izbire župana bi bilo treba naložiti okrajnim 
uradom, ti pa bi pri tem upoštevali želje občine. Pri 
tem je guverner posebej poudaril, da je tudi pra
vilnik iz leta 1814 občinsko upravo obravnaval kot 
verižni člen politične uprave in zastopnika občin
skega premoženja.43 Za opravljanje bolj samostoj
nega dela so občinski uslužbenci potrebovali na
tančnejša navodila o načinu opravljanja nalog in 
posebej o upravljanju občinskega premoženja. To 
je bil cilj, zaradi katerega se je grof Stadion zavzel 
za natančno preučitev odnosov v vsaki občini, da 
bi pri izdelavi splošne regulative lahko upoštevali 
vse krajevne posebnosti.44 

2. Smernice za organizacijo občinske uprave 

Po opravljenih pogovorih z obema okrožnima 
glavarjema je guverner svoj predlog za organizacijo 
občinske uprave 20. februarja 1843 poslal vsem 
okrajnim komlsanatom.45 

To so bile okvirne smernice, razdeljene na 60 
paragrafov in tri glavna poglavja: Občinski zbor 

37 Prav tam. 

38 Prav tam. 

39 DATS, T ržaški gubernij, predsedniški spisi, fase. 47, Kon
cept dopisa iz pisarne gubernija, Trst, 20. februar 1843. 

40 DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, fase . 47, Dopis 
z dne 20. februar 1843. 

41 Gre za višje rihtarje (Oberrichter). Zanje je v besedilu upo
rabljen izraz župani, za načelnike podobčin, rihtarjc (Rich
tcr) pa podžupan. 

42 Prav tam. 

43 Prav tam. 

44 Prav tam. Na cni strani gre za posebnosti nekdanjih be
neških, na drugi pa avstrijskih občin. 

4S DATS, T ržaški gubernij, predsedniški spisi, fasc . 47. Ohra
nil se je prepis uredbe z dne 28. junija 1843. 

(paragrafi od 1 do 16), Občinski odbor (paragrafi 
od 17 do 36) in Upravljanje občinskega premoženja 
(paragrafi od 37 do 60).46 

Smernice so prinesle nekaj novosti, ki so bile 
pomembne za razvoj občinske samouprave, še na
prej pa je ostalo močno v veljavi nadziranje višjil, 
oblasti. V glavnih točkah so bile novosti, ki jih je v 
smernicah poskušal uveljaviti grof Stadion: 

del občinskih funkcionarjev bi neposredno volili 
člani občine, razporejeni po posameznih (davč

nih) razredih; pravico do sodelovanja na volit
vah bi imeli tudi občani, ki niso plačevali nepo
srednih davkov; 
izvoljeni predstavniki občine bi imeli pravico in 
dolžnost nadzorovati delo občinske uprave 
predvsem v finančnih zadevah - volivci bi tako 
dobili možnost posrednega vpliva na občinsko 
premoženje in upravljanje le-tega; 
imenovani člani občinske uprave bi pri svojem 
delu morali upoštevati smernice ter sklepe izvo
ljenega občinskega odbora; 
poskus uvedbe javnega vpogleda v delo držav
nih uradnikov. 
Zaradi boljšega sodelovanja in povezovanja 

glavne občine s podobčinami, so smernice predvi
devale skupne sestanke predstavnikov glavne obči

ne in njenih podobčin.47 Enkrat na leto bi se zbrali 
vsi delegati podobčin v okrajih. Ob tej priložnosti 
bi razpravljali o zadevah glavne občine, potrjevali 
bi proračune in zaključne račune, ki so zadevali ves 
okraj, ter pod predsedstvom enega odposlanca ok
rajnega urada volili dva delegata za glavno občino. 

3. Prispeli predlogi utavnave za urejanje občin
skih zadev 

Istrsko okrožje 

Istrski okrožni urad je smernice za urejanje ob
činskih zadev posredoval okrajnim komisarjem v 
Koper, Podgrad, na Cres, v Buje, Poreč, Motovun 
in Pazin.48 Okrajni komisarji so izdelali svoje pred
loge, vendar je istrski okrožni glavar menil, da so 

46 Prav tam. 

47 Prav tam, paragrafa 58, 59. 
48 DATS. Tržaški gubernij, predscdniški spisi, fase . 47, Ent

wu[f von Instruktion fur die Podestane und Gemeinde
ann er, dano fur Gcmeinde Beamten und Dieoncr im 
Kusteniande, Koper, 24. maj 1843; Podgrad, 20. april 
1843; Cres, 28. april 1843; Buje, 14. maj 1843; Progetto di 
una lstfUzione per rutti gl'lndividui oceupati nei diversi 
rami dcll'amministrazione comunale, Porcč, 10. maj 1843; 
Dopis prvega istrskega okrožnch)'3 komisarja Ivana pI. 
Bosizia deželnemu predsedstvu, Pazin, 24. junij 1843. 
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vsa besedila obšla duha splošnih smernic. Bila naj 
bi le posamezne, med seboj nepovezane inštrukcije 
za določanje delovnega področja posameznih ob
činskih uradnikov49 Zaradi velikega pomena, ki ga 
je pripisoval ureditvi zanemarjenih občinskih za
dev, se je odločil, da bo za izdelavo tehtnejšega na
črta k sodelovanju povabiJ nekaj istrskih izobra
žencev in pravnih svetovalcev. Načrt uravnave, ki 
so ga izdelali Ivan pI. Bosizio, s sodelavci,50 se je 
zdelo resno in tehtno delo tudi guvernerju same
mu. Pri svojem delu se je Bosizieva komisija oprla 
na obstoječe predpise, organizacijske uredbe in 
davčno-pravni sistem ter jih poskušala upoštevati, 
po drugi strani je želela občini ponuditi malo več 
samostojnosti pri gospodarjenju z njenim lastnim 
premoženjem, pripeljati na čelo sposobnega in 
avtoritativnega načelnika, omogočiti boljši nadzor 
nad dobrodelnimi občinskimi skladi, vpeljati sode
lovanje med oblastjo in občinami ter na zadovoljiv 
način urediti skrb za javni red in mir v vsaki ob
čini.51 

Načrt občinske uravnave je vseboval 132 
paragrafov ter bij razdelien na uvod in šest poglavij: 
Občina in zastopstva, Clani občine, Občinsko na
čelstvo, Občinski zbor, Upravljanje občinskega 

premoženja ter Posebne občinske zadeve.52 

V uvodu je biJa občina opredeljena kot stano
vitna in pod zaščito države »stoječa« zveza oseb, ki 
so imele v določenem kraju ali delu dežele stalno 
prebivališče ali posest ter so pod vodstvom izvolje
nega načelnika (Vorsteher) uresničevale skupne gos
podarske interese.53 Po tem načrtu so občino se
stavljali občani (Gemeindeglieder), prebivalci (Insassen), 
gostje (Inwohnen) in osebe, ki so na območju občine 
uživale posest, v njej pa niso prebivale. Pravice in 
dolžnosti, ki so jih opredeljevali meščanski zakoni, 

49 Prav tam. 

SO DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, fasc. 47, Poro
čilo istrskega okrožnega komisarja Ivana pI. Bosizia jn 
predlog inštrukcije za občinsko upravo, Pazin, 26. junij 
1843. Pri izdelavi načrta uravnave so sodelovali še okrajna 
komisarja Ivan Edler pI. Schiwizhoffen iz Podgrada, Ma
rija Ferdinand pI. F6dransperg iz Buj, okrajni sodnik lvan 
Anton Cam:iani iz Pazina, okrajni aktuar Pompej pI. Desi
mon iz Motovuna, župan Poreča Franc Corner in župan 
Motovuna Andrea Paulini. 

51 Prav tam, uvod h predlobIll načrta uravnave za urejanje 
občinskih zadev. 

52 DATS, Tržaški !,,>ubernij, predsedniški spisi, fasc. 47, Načrt 
inštrukcije o urejanju občinskih zadev z ozirom na orga
nizacijski predpis iz leta 1814, Pazin, 26. junij 1843. 

S3 Prav tam. Poudarek jc seveda na skupnih gospodarskih 
interesih. Potek urejanja občinskih zadev govori o resnično 
žgoči problematiki določanja občinskega premoženja in 
upravljanja le-tega. 

je imela le skupnost članov občine in prebivalcev in 
oni so sestavljali t. i. moralno osebo. V zvezi s tem 
so imeli drug do drugega in do skupnosti pravice in 
dolžnosti, ki so se nanašale na »prave« občinske 
zadeve: na občinsko premoženje in podporo le-te
mu, uživanje skupnih pravic ter na red in mir v 
občini.54 

Občine bi bije še naprej razdeljene na glavne 
občine in podobčine z župani oziroma podžupani 
na čelu. Poleg načelnikov bi občinsko upravo se
stavljali izvoljeni občinski svet in dva občinska 

odbornika. Občinski svet bi bij tisti organ, ki bi bil 
posrednik med občinsko upravo in prebivalstvom. 
Vse omenjene službe bi bile neplačane. 

Prebivalci občine so bili v načrtu razdeljeni na 
tiste s pravico do glasovanja (StimmJiihrende), na pre
bivajoče ter goste. Pravico do glasovanja bi imela 
vsaka v občini nastanjena oseba, ki je plačevala 

davke. Oseb, ki so imele v občini nepremičnine, 
vendar v njej niso prebivale, niso šteli za člane ob
čine. Če pa bi bila taka oseba v občini upravnik 
njegovega zemljišča, zakupnik ali kolon, bi biJa ob
ravnavana kot občinski ·član s pravico do glaso
vanja. V pristojnost občine bi sodile skrb za notra
njo varnost, deželno gospodarstvo (poljedelstvo), 
dobrodelne ustanove, šolstvo, občinsko redarstvo, 
zdravstveno ozaveščenost, vzdrževanje občinskih 
poti, mostov ter poljska in druga straža. Člani ob
čine bi imeli pravico voliti občinske odbornike in 
sočlane občinskega sveta na zboru članov občine. 

Po načrtu so bili župani pomožni organi okraj
nih komisariatov in skupaj z občinskim odborom 
neposredni upraVljavci občinskega premoženja. 
Zupanc bi iz vrst vodilnih članov občine na pred
log občinskega sveta imenovali okrajni komisariati, 
in sicer za tri leta.55 V pristojnosti županov bi bile t. 

i. politične zadeve (objave zakonov, predpisov in 
ukazov, nižje redarstvo v najširšem pomenu be
sede, nadzor nad šolskimi zadevami, skrb za vo
jaška opravila, varovanje prebivalcev pred stiskami 
in samovoljo oblastnikov), gospodarske zadeve 
(skrb za obdelovanje zapuščenih zemljišč, pustot in 
pašnikov, skrb za gozdove ter postavitev gozdnih 
in poljskih čuvajev) ter informativno-službene za
deve (vodenje urada). Župani ne bi neposredno 
skrbeli za oskrbo revežev, špitalov, občinskih 

zdravnikov, lekarn, pokopališč in vojašnic, vendar 

54 Prav tam. 

55 Sestavljavci načrta Inštrukcije so se držali guvernerjevih 
smernic in niso nadaljevali dotedanje prakse in upoštevali 
predpisov, saj je bilo v osnovi določeno sodelovanje ob
čine pri imenovanju njenega načelnika, ker je bil ta nepo
sredni upravljavcc občinskega premoženja. 
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bi jih lahko nadzirali. Župani bi neposredno 
upravljali občinsko premoženje glavne občine in 
nadzirali ravnanje s premoženjem podobčin. Pri 
tem delu bi županom pomagala občinska odbor
nika. Vsi trije bi bili tako solidarno odgovorni za 
ravnanje s premoženjem glavne občine. Ž.upani bi 
nadzirali tucli upravljanje premoženja v podobči

nah. Skrbeti bi morali tudi 2a vzdrževanje cest, po
ci, mostov, vodovoda, cistern in napajališč, občin
skih stavb in trgov tako v glavni občini kot tucli v 

. podobčinah. 
Načelnike podobčin bi imenovali okrajni komi

sarji na predlog župana glavne občine in ob pred
hodnem posvetu z občinskim svetom podobčine. 

Dolžnosti podžupanov so sestavljavci razdelili na 
politične in gospodarske. Pri političnih zadevah bi 
v podobčinah imeli enaka pooblastila kot župani v 
.glavnih občinah, vendar bi bili načeloma podrejeni 
županu in njemu odgovorni za svoja dejanja. Gos
podarske zadeve bi podžupani vodili skupaj z dve
ma odbomikoma in bi bili neposredni in solidarni 
zastopniki premoženja podobčine. 

Občinska odbornika (delegali comuna/i, AlIsschiijle) 
bi člani občine volili na občinskem zboru z večino 
glasov (za tri leta). Izbiro odbornikov bi potrjeval 
okrajni komisariat. Odbornika bi bila organ celotne 
občine, občina bi jima zaupala vse skupne posle in 
prek njiju izražala svoje poglede na upravljanje 
občinskega premoženja. Posebno vlogo bi imela pri 
upravljanju občinskega premoženja, saj bi bila sku
paj z župani ali podžupani solidarno in neposredno 
odgovorna upravljavca tega premoženja. 

V načrtu Bosizieve komisije je bila občinskemu 
svetu namenjena gospodarska funkcija posvetoval
nega organa, organa za posvetovanja med občin
skimi člani (volivci) in občinsko upravo. Člani sveta 
bi bili tucli voljeni na občinskem zboru (z večino 
glasov navzočih). Člani sveta bi lahko postali le 
člani občine s pravico do glasovanja, ki so plačevali 
vsaj 3 golclinarje letnega neposrednega davka. So
razmerno s številom občinskih prebivalcev bi imel 
občinski svet od 4 do 20 članov, sklicati bi ga smel 
okrajni komisar ali župan - in sicer za potrditev 
letnega računa občine, ob morebitnih odtujitvah, 
spremembah , zamenjavah občinskih nepremičnin , 

ob sprejemanju novih članov občine, predlaganju 
novega župana, ko bi se županu ali oblastnikom 
zdelo pomembno slišati želje in voljo občine ter 
kadar bi bilo treba izpodbijati izdatke, ki niso bili 
navedeni v finančnem proračunu občine. Šlo naj bi 
torej izključno za gospodarsko posvetovalno telo. 

Občina bi imela pravico zaposlovati uslužbence, 
a na občinsko upravo ne bi imeli nobenega vpliva. 
Imenoval bi jih okrajni komisariat ali župan, njima 

pa bi bili tucli odgovorni. Takšni uslužbenci bi bili 
zdravstveno osebje, občinski blagajnik, občinski 

uslužbenec, redarji, občinska straža, poljski čuvaji. 
Občinski zbor56 (Gemeindeversam/ung, vicinia) je bil 

po tem načrtu srečanje članov občine s pravico do 
glasovanja (volivcev). Sklicevala bi ga okrajni ko
misar in župan. O vsaki zadevi bi na zboru odločala 
večina glasov navzočih, glasove bi zbirali s krog
lami različnih barv (t. i. balotaža). 

Načrt je predvideval tucli načine upravljanja ob
činskega premoženja.s7 To so sestavljavci načrta 

razdelili na premoženje v ožjem pomenu (res uni
versilaliJ) in na skupne dobrine (Gemeinglll). V prvo 
skupino bi sodili občinski prihodki, določeni za 
plačevanje stroškov za potrebe občine in te bi rudi 
redno obračunavali. Splošne dobrine bi bile last 
vseh ali pa bi bile pridržane za določen razred ob
činskih članov, zato bi imela občinska uprava Ic 
pravico nadziranja pravilne uporabe.58 Celotno ob
činsko premoženje bi vodili v inventarni knjigi; se
stavljali bi ga nepremična posestva, pravice, javni 
dolgovi in privatne obligacije, blago in gotovina. 
Glede na splošno letno porabo bi župan in odbor
nika s pomočjo nasvetov občinskega sveta sestavili 
občinski proračun za prihodnje upravno leto. Na 
podlagi proračuna bi bil izdelan letni občinski ra
čun. Okrajni komisar bi ga po pregledu posredoval 
okrožnemu uradu. Vodili bi blagajniški dnevnik o 
prejemkib in izdatkih občine. 

V načrtu so bile kot posebne občinske zadeves9 
predstavljene sk-upne zadeve več občin istega okra
ja (npr. okraj ne ceste) ter skupne zadeve celotnega 
okrožja. Za laŽjo izpeljavo takih zadev je načrt 

predvideval ustanovitev posvetovalnega organa 
vseh občin enega okraja, t. i. okraj nega sveta (13e
'(jrksralh), ter posvetovalnega organa celotnega ok
rožja ali t. i. okrožnega sveta. Okrajni svet bi 
sestavljali vsi župani v okraju ter določeno število 
občinskih odbornikov. Izvoljen bi bil za tri leta. 
Člani okrajnega sveta bi bili tucli voljeni, voW bi jih 
zbor vseh občinskih delegatov glavne občine in njej 
pripadajočih podobčin, izvoljene odbornike pa bi 
moral potrcliti okrožni urad. Okrožni svet<'O bi se
stavljali izbrani župani okrožja in en odbornik, 
izvoljen izmed občinskib delegatov, ki bi delovali v 

56 DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, rase. 47, Načrt 
Inštrukcije, Pazin, 26. junij 1843, paragrafi od 98 do 102. 

57 Prav tam, paragrafi od 103 du 120. 
58 Miselnost tOrej, da je občinsko premoženje last članov 

občine in ne občine kot moralnega telesa. 
59 DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, fasc. 47, načrt 

Inštrukcije , Pazin, 26. junij 1843, paragrafi od 121 do 132. 
GO Prav tam, paragrafi od 127 do \32. 
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okrajnem svetu. Člane okrožnega sveta bi volili 
člani okrajnega sveta. 

Goriško okrožje 

Tržaški guverner je želel, da bi na smernice za 
boljšo organizacijo občinske uprave z dne 31. mar
ca 1843 okrožja odgovorila do konca maja istega 
leta. Kot lahko izvemo iz gubernijskega dopisa z 
dne 20. julija 1843,61 goriški glavar zaradi zasede
nosti ni izdelal .svojega predloga. Guverner ga je 
zato prosil, naj mu svoj predlog pošlje vsaj do 
konca julija. Državni arhiv v Gorici hrani rokopisni 
predlog načrta za občinsko upravo, ki ga je 15. 
maja 1843 izdelal določeni Sedmach.62 Po tem 
predlogu naj bi občinsko vodstvo sestavljali župan, 
občinski zastopnik, dva odbornika, pisar in občin

ski odbornik ali policijski nadzornik. V podobčinah 
bi upravo sestavljali zastopnik (agent), dva odbor
nika in en ali dva poljska čuvaja. Občinsko upravo 
bi sestavljali župan, zastopnik in dva odbornika, za 
službo ne bi dobili plačila, trajala bi vsaj tri leta; 
župan brez kolizije ne bi mogel opravljati poslov 
upravljavca občine in občinskih dohodkov. Bil bi 
rudi posrednik pri izvrševanju odredb višjih oblasti 
v podobčinah ter posredoval zadeve podobčin viš
jim oblastem. Nadzor nad gospodarskim poslova
njem in upravljanjem občinskih dohodkov bi imel 
okrajni komisariat. Zastopniki podobčin bi bili ne
posredno podrejeni županu glavne občine; njihove 
naloge bi bile nadzor nad redom v podobčinah in 
(skupaj z dvema odbornikoma) upravljanje občin
skega premoženja. Občinska odbornika bi bila od
visna od župana oziroma zastopnika in bi bila 
hkrati občinska blagajnika. Skupaj z županom bi 
sestavljala proračun občine ter izdelala obračun 

prejemkov in izdatkov. Predlog je omenjal imeno
vanje župana kot izključno pristojnost okrajnega 
komisariata, vendar je pri .imenovanju zastopnika 
podobčine uvajal rudi soglasje občanov.63 Občin
ske pristojnosti naj bi bile skrb za javni red in mir, 
skrb za občinske ceste, nadzor nad utežmi in me
rami, prodajo živil, pijač, cenami teh izdelkov, skrb 
za občinska kmetijska zemljišča, vzdrževanje bol
nih, ubožnih in sirot. Občinska zastopstva naj bi 
tudi nadzirala izobraževalne ustanove in bila soude
ležena pri oblikovanju letnega cerkvenega računa. 

61 DATS, Tržaški gubernij, predsedniški spisi, fasc. 47, Kon
cept dopisa iz gubernijske pisarne, naslovljen na goriškega 
okrožnega glavarja grofa Gleisbacha, Trst, 20. julij 1843. 

62 Be:liaj-Krevel: Upravna razdelitev Primorske, str. 37-41. 
63 Prav tam, str. 37- 38. 

Ohranili so se načrti uravnav za Goriško okrož
je, ki jih je goriški okrožni urad izdal za nekatere 
občine v letu 1844. Načrt uravnave za upravljanje 
občinskega premoženja mesta in občine TržičG4 je 
bil razdeljen na štiri poglavja: Volitve odposlancev, 
Načini upravljanja občinskega premoženja, Občin
ski zbor (convoca/o), Pristojnost občinskih zastopni
kov in uslužbencev ter je vseboval skupno 77 
paragrafov. V prvem poglavju je bilo opredeljeno 
občinsko zastopstvo; predstavljali naj bi ga občin

ski zastopnik (agent)6S in dva odbornika.66 Občin
skega zastopnika bi imenoval okrajni komisariat. Ta 
bi bil vodja občinskega zastopstva in imel 
odločujoč glas na sejah. Občinski člani bi najprej na 
splošnem zboru (radunanza, vicinia) volili 12 odpo
slancev (delegati) in 6 njihovih namestnikov, izvo
ljeni bi potem iz svojih vrst izvolili dva odbornika, 
člana občinskega zastopstva. Volitve odposlancev 
in namestnikov bi opravljali trije razredi volivcev, 
razporejeni po višini plačanega letnega neposred
nega davka.67 V tre~em razredu so bili uvrščeni 
rudi pol-koloni, podložniki in dninarji, vendar bi 
volili lahko le glave družine. Glasovanje naj bi bilo 
tajno, potekalo bi z balotažo, če bi bili na zboru 
zbrani vsaj dve tretjini povabljenih. Zbor bi vodil 
okrajni komisar ali njegov pooblaščenec. Izvoljene 
odposlance in namestnike bi oskrbeli s formalnim 
opolnomočjem volivcev, da bi lahko predstavljali 
občino, sklepali kupoprodajne pogodbe, utrjevali in 
investirali aktivni kapital občine in spremembe vna
šali v javne knjige, urejali civilne zadeve, se do
govarjali, imenovali oskrbnike, določali delovne 
projekte, plače občinskih funkcionarjev ter vsote za 
redne in izredne izdatke in odločali o vseh tistih 
zadevah, ki bi zadevale občino. Poleg izvoljenih 
predstavnikov naj bi občina imela rudi plačane 

uslužbence: blagajnika, pisarja, redarja ali policij
skega nadzornika ter poljske čuvaje. Občinski za
stopnik, odbornika in vsi občinski uslužbenci naj bi 
prisegli pred okrajnim komisarjem. 

V drugem poglavju so bili za upravljavce ob
činskega premoženja določeni občinski zastopnik, 
dva odbornika in blagajnik. Inventar občinskega 
premoženja bi bil osnova za delo tega organa ob-

64 ARS, AS 1087, mikrofumski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 97 do 122, 
lnštrukcija za občino Tržič, podpisan kapetanat okrožja 
Gorica, 7 . oktober 1844. 

65 To je župan ali podžupan, oziroma občinski načelnik. 
66 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš

ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 97 do 122, 
Inštrukcija za občino Tržič, paragra.f2. 

67 Prav tam, paragrafi od 3 do 13. 
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činske uprave v najožjem pomenu/i8 Zastopnika bi 
imenoval okrajni komisariat, odbornika bi volili 
odposlanci in namestniki iz svojih vrst, izvolitev pa 
bi potrjeval okrajni komisariat. Preostale občinske 
uslužbence bi imenovalo občinsko zastopstvo na 
rednih sejah, imenovanje pa bi moral tudi v tcm 
primeru potrditi okrajni komisariat. 

Tretje poglavje je govorilo o občinskem zbo
ru.u<J Sestajal bi se dvakrat na leto na rednih sejah, 
sicer pa vsakič, ko bi ga sklical okrajni komisar. Na 
prvem sklicu (spomladi) bi potrdili zaključni račun, 
na drugem (poleti) bi volili odbornika, izdelali 
proračun občine za prihodnje leto tcr imenovali 
revizorjc računov tekočega upravnega leta. Zbor bi 
vodil okrajni komisar ali njegov namestrtik. Odlo
čujoč glas na zboru bi imeli občinski zastopnik in 
oba odbornika, razen v zadevah, ki bi se nanašale 
na njihovo upravljanje občine. Na zboru bi odločali 
s tajnim glasovanjem z balotažo, a Ic, če bi bili na
vzoči vsaj dve tretjini odposlancev iz vsakega raz
reda. Prihod na zbor bi bil obvezen. Ob neza
dostnem številu navzočih bi zbor ponovili, če pa se 
odposlanci šc drugič ne bi odzvali v dovolj velikem 
številu, bi okrajni komisariat lahko uradno določil 
nujne stroške in jih razdelil na novo, člane sklica pa 
kaznoval. Vsak odposlanec bi imel na zboru en 
glas. Zbor bi se lahko ukvarjal le z zadevami no
tranje občinske uprave, če pa bi prekoračil poob
lastila, bi ga okrajni komisar lahko razpustil. Zbori 
bi bili zaprti za javnost, vendar hi imel vsak ob
činski član pravico dati pripombe in izpraševati o 
letnem proračunu ter podati pisno svoja opazo
vanja. O zboru bi se vodil zapisnik. 

Četrto poglavje je govorilo o pristojnostih ob
činskih uslužbenccy70 in določala, da je občinski 
zastopnik politični vodja in predstavnik okrajnega 
komisariata v občini ter hkrati vodja občinskega 

zastopstva in uprave.? 1 Kot politični predstavnik 
oblasti bi bedel nad javnim redom in mirom, 
izvrševal ukaze okraj nega komisariata, nadzoroval 
swnljive osebe, pazil na moralo svojih uslužbencev, 
naznanjalokrajnemu komisariatu vsakršne izredne 
dogodke (poplave, požari, ... ) in sprejemal ukrepe 
za preprečevanje posledic, nadzoroval javno zdrav
stveno stanje ljudi in živali, obveščal o držav
ljanskih nepokorščinah, nadziral gostilne, prepreče

val nerede, skrbel za nočne straže, za nadzor nad 
merami in utežmi ter čistočo prodajaln hrane, 

68 Prav tam, paragraf 21 . 

69 Prav tam, paragrafi od 41 do 56. 

70 Prav tam, paragrafi od 57 do 77. 

71 T.~ko kot jc tudi določeno v smernicah Tržaškega gubcr
OlJa . 

javnih površin, za javne ceste, pospeševal obisko
vanje šol, poskrbel za prenočevanje vojakov. Kot 
vodja občinskega zastopstva in uprave bi vodil ob
činski urad, upravljal občinsko premoženje, ohra
njal in varoval občinski arhiv,72 zbiral člane za
stopstva na rednih in izrednih sejah po ukazih 
pristojnih oblasti, opravljal službo vodje občin

skega zastopstva, dajal iniciative v upravnih zade
vah in na sejah imel odločujoči glas, nadziral up
ravljanje cerkvenega premoženja. Občinski zastop
nik naj bi imel tudi posebne pravi~e, saj naj hi imel 
v okviru javnih funkcij občine posebno mesto; vsi 
člani občine bi morali poslušati njegove ukaze. Bil 
bi tudi vodja občinskih uslužbencev. Zastopniku ne 
bi bilo treba plačevati nekaterih davkov, oproščen 
bi bil cest.nih tlak, vojske in nočnega stražarjenja, ki 
so ga morali sicer opravljati vsi člani občine, sicer 
pa bi bila njegova služba neplačana. 

V tem poglavju so bile določene tudi naloge 
odposlancev in odbornikov, ki naj bi skupaj z za
stopnikom urejali zadeve občinske uprave. Službe 
odposlanca ali odbornika ni bilo mogoče zavrniti, 
saj bi v tem primeru sledila kazen. Odbornika bi po 
tem predlogu sodelovala z občinskim zastopnikom 
pri vseh njegovih nalogah. Člani občine bi se s svo
jimi vprašanji, ki bi se nanašala na občino ali po
samezne razrede prebivalstva, lahko obrnili na od
bornika. Ta dva bi morala sprejeti v vednost vsa 
takšna vprašanja in jih po lastrti presoji posredovati 
oblastem. Odbornika in občinski zastopnik bi mo
rali vsako leto s predložitvijo blagajniških računov 
opravičevati svoje delo in hkrati predlagati prora
čun za prihodnje leto. Občinski blagajnik bi pobiral 
občinske rente, izvrševal plačila na račun občine. 
vodil blagajniške regis tre, hranil en ključ občinske 
blagajne.73 Pisar bi bil neposredno podrejen ob
činskemu zastopniku in odbornikoma, izdeloval bi 
uradne dokumente po ukazu nadrejenih, vodil 
vložni protokol. Policijski nadzornik bi bil vodja 
redarstva v glavnih občinah, občinski redar !janle 
comllna!e) pa v podobčinah. Oba bi upoštevala 
ukaze občinskega zastopstva, skrbela za pošto, ob
javo predpisov, izvrševala ukaze političnih oblasti 
na občinskem ozemlju, nadzorovala nočne stražar
je, delovni čas gostiln ter trgovin. Poljski čuvaji bi 
skrbeli za varnost na poljih. 

72 Shranjen v občinski blagajni. 
73 Preostala dva ključa hranita občinski z:;).$topnik in eden od 

odbornikov. 
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III. Inštrukcija za ustrezno upravljanje občin
skega premoženja74 

Ni mogoče ugotoviti, kdaj je izšlo besedilo 
Inštrukcije za ustrezno upravljanje občinskega pre
moženja, saj so bili vsi natisnjeni primerki name
noma brez datuma izstavitve.75 V literaturi je mo
goče najti leti 184376 in 1845.77 Iz ohranjenega gra
diva Tržaškega gubernija bi lahko rekonstruirali do
godke v zvezi z urejanjem občinskih zadev na tak 
način: 

tržaški guverner je na svojih potovanjih po de
želi ugotovil, da je stanje občinskih zadev neza
dovoljivo; ker je bilo to povezano s slabim 
gospodarskim stanjem v deželi, se je odločil 

preurediti občinske zadeve (leti 1841, 1842); 
po posvetovanjih z okrožruma glavarjema in 
okrožnimi kot1usarji tcr preučitvi zakonitosti jc 
predlagal splošne smernice za urejanje občin
skih zadev ter jih posredoval obema okrožnima 
glavarjema (leti 1842, 1843); 
okrožna glavarja sta smernice razposlala na ok
tajne komisariate, ti pa so izdelali svoje videnje 
ureditve občinskih zadev (leto 1843); goriški 
okrožni glavar je izdal besedilo načrta občinske 
uravnave za nekatere večje občine v svojem 
okrožju (leto 1844); istrski okrožni glavar je na 
posvetib z izbranimi možmi izdelal svoj predlog 
načrta uravnave za urejanje občinskih zadev Oe
to 1943); 
na osnovi prispelih predlogov je guverner s 
svojimi svetovalci izdelal prvi načrt Inštrukcije 
za občinske volitve in ustrezno upravljanje ob
činskega premoženja in predlagal izdelavo urav
nave za vsako občino posebej; pri tem naj bi se 
upoštevale krajevne posebnosti (poslano okrož
nima glavarjema 8. novembra 1844); 

74 V nadaljnjem besedilu Inštrukcija. Besedilo pravzaprav ni
ma naslova, pač pa uvodoma Ic pojasnjuje, da na osnovi 
zakona, po katerem ima vsaka občina pravico upravljati 
lastno premoženje, okrožni urad zaradi izvršitve rega 
določila izstavlja navodilo, kako je treba izvajati občinske 
pravice, določene z zakonom. ARS, AS 1087, mikrofilmski 
kolut št. 99, leto 1845, Tr..laški gubemij, predsedniški spisi, 
posnetek 94. 

75 V Inštrukciji so puščen.i tudi drugi ))bianc{)«( prostori: za 
naziv vsake posamezne občine, za katero je izdana inštruk
cija, za število članov občinskega sveta idr. 

76 Marin: Upravna in teritoriaina razdelitev, str. 143; Prirolniki 
in korIt, str. 90. 

77 Nusdorfer-Vuksanovič: Občinska središča, str. 4; Polce: 
Uvedb:"! občin, str. 688; Valenčič: Občina in samouprava, 
str. 77. 

po prejetju prvega predloga občinske uravnave 
sta okrožna glavarja na posvetih izdelala svoje 
pripombe in videnja ter predlagala dopolnitve 
glede na krajevne posebnosti (leti 1844, 1845). 
na osnovi pripomb okrožnih glavarjev je guver
ner s svetovalci izdal dokončno tiskano besedilo 
Inštrukcije za ustrezno upravljanje občinskega 
premoženja in poleg tega še dva dodatna pra
vilnika: Predpis o občinskem svetu in Navodilo 
za upravljanje občinskega premoženja (leto 
1845, 1. junija 1845 je guverner dobil prve tis
kane izvode Inštrukcije); 
okrožna glavarja sta na posameznih posvetih Z 

okrožnimi komisarji izdelala pripombe k Pred
pisu o občinskem sveru in Navodilo za uprav
ljanje občinskega premoženja (leti 1846, 1847). 
Inštrukcija 78 je bila razdeljena na tri poglavja: 

Sestava občinske uprave (paragrafi od 1 do 14), 
Ravnanje pri upravljanju občinskih zadev (paragrafi 
od 15 do 41) ter Uprava občinskega premoženja 
(paragrafi od 42 do 72). Nekatere naloge občine so 
bile določene zelo natančno, druge pa le splošne 
smernice; natančneje so bile opredeljene v dveh 
nekaj pozneje izdanih pravilnikih. Inštrukcija je do
ločala, da občinsko upravo sestavljajo župan, ki ga 
imenuje politična oblast, ter dva odbornika, ki ju je 
voW občinski svet. Občinski svet je bil sestavljen iz 
določenega števila odposlancev (Abgeordnele) in nji
hovih namestnikov, ki jih je voW zbor članov ob
čine. Občinski svet je iz svojih vrst voW dva od
bornika. Oba sta morala imeti v občini stalno pre
bivališče, dolžnost sta opravljala tri leta. Izbrana 
odbornik. je potrjeval okrajni komisariat. Zbor 
občanov je skliceval okrajni komisariat s splošnim 
razglasom. Volilno pravico je imel vsak družinski 
starešina, ki je pripadal enemu izmed volilnih raz
redovJ9 Lastnikom nerazdeljenega premoženja, so
lastnikom ali sovlagatelj em v trgovska, industrijska 
ali obrtna podje~a je pripadal le en glas. Zbora se 
osebno niso mogli udeleževati vdove, mladoletniki 
in osebe v varstvu ali rutorstvu, vendar so na zbor 
lahko poslali svojega zakonitega zastopnika. Voli
vec, ki se zbora osebno ni mogel udeležiti, je lahko 
imenoval svojega pooblaščenca. Za odposlance ali 
namestnike niso mogli biti izvoljeni državni urad
niki, aktivne vojaške osebe, uslužbenci občine, žen
ske, mladoletniki, cerkve, korporacije, zakonsko 

78 ARS, AS 1087, mikroft1mski koJut št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij , prcdsednjški spisi, posnetki od S6 do 73. 

79 Določeni so trije splošni volilni razredi, v Goriškem ok
rožju pa zaradi lokalnih posebnosti štirje volilni razredi. 
Glej poglavje Problemi pri rcševanju posameznih vprašanj, 
str. 28. 
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Prva strall italijalIskega besedila IlIštmkcije za tlStrez"o upravljanje občillskega premoŽellJa in volitv, občinskih 
predstavnikov p4RS, AS 1087, Zbirka dopolnilIlih mikrofilmov, Trža!ki gibemij, mikrofilmski kolut 97, posIIetki 
239-250). 
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razglašeni zapravljivci, osebe, katerih premoženje je 
bilo v stečaju, cerh."'Vcne osebe v občinah, v katerih 
so opravljali dušno pastirsko službo, Uljci, občinski 
dolžniki, osebe, ki so bile z občino v sporu, osebe, 
ki niso oddale svojih poročil o upravljanju občine 
tcr osebe v kazenskem postopku. Namesto žensk, 
mladoletnikov, cerkva in korporacij so bili lahko 
izvoljeni njihovi zakoniti zastopniki. Zbor članov 
občine je vodil okrajni komisar ali njegov namest
nik. Volitve v občinski svet so bile tajne in so 
potekale s pomočjo krogel dveh različnih barv. VO
hlo se je po posameznih razredih in izvoljeni so bili 
tisti, ki so dobili več kot polovico glasov navzočih. 
O volitvah se je vodil zapisnik. 

Inštrukcija je določala tudi, da so občinsko pre
moženje upravljali župan in odbornika. Pri svojem 
delu so bili vezani na sklepe občinskega sveta, ki so 
jih potrjevale politične oblasti. Torej so bili nekak
šna izvršilna oblast in zakoniti upravniki občin

skega premoženja (Gemeindevermogenheil) ter so ob
čino zastopali na zunaj.BO Župan je imel pravico 
imenovati občinske uslužbence, razen blagajnika in 
projektanta, imenovani pa so potrebovali potrditev 
okrožnega urada. Občinska u12rava je nadzorovala 
delo občinskih uslužbencev. Zupan in odbornika 
so morali vsako leto opravičiti svoje upravljanje 
občinskega premoženja s predložitvijo blagajniš
kega računa in sestaviti proračun občine za pri
hodnje leto. Služba članov uprave ni biJa plačana, 
imeli so pa pravico do odškodnine za službene 
poti, ki so jih opravili zaradi občinskih zadev. 

Občinski svet se je po Inštrukciji zbiral na va
bilo okraj nega komisariata, predsedoval mu okrajni 
komisar ali njegov namestnik. V občinskem svetu 
so imeli župan in odbornika odločujoč glas in prvo 
besedo v vseh zadevah, ki so se obravnavale na 
sejah. Občinski svet je imel dve redni seji na leto. 
Na februarski seji se je posvetoval o vseh zadevah 
občinske uprave v preteklem letu na podlagi revi
zorskega poročila o zaključnem računu občinske 
uprave. Na drugem zasedanju (v maju) se je se
stavljal proračun prihodkov in izdatkov občine za 
prihodnje upravno leto, izbiralo se je revizorje ra
čunov za tekoče leto ter se posvetovalo O zadevah 
občinske uprave, ki so se zgodile do razpisane seje. 
Svet se je lahko zbiral tudi na izrednih sejah; tudi te 
je sklicevala okrajna oblast. Člani sveta so bili 
dolžni prisostvovati sejam, sicer so bili lahko kaz
novani. Občinski svet je odločal o vseh zadevah 
občine, posebej pa o letnem proračunu občine, o 

letnem računu občinskega računovodstva, o vsa
kem izrednem izdatku, ki ni bil predviden v pro
računu , o zadevah, kot so bile prodaje občinskih 
zemljišč, sklenitve zakupnih pogodb, naložitve ka
pitala, sprejemanje posojil, začetki pravd, sklepanje 
poravnav, imenovanja sodnega zagovornika, posve
ti ° načrtovanih občinskih zgradbah, o vseh na ob
čino naslovljenih predlogih, nastavitvi in odpustitvi 
občinskega blagajnika, vprašanjih povečevanja ali 
zmanjševanja števila občinskih uslužbencev in nji
hovih prejemkih, predlogih duhovnih nadarbin, če 
je občini pripadala zavemiška pravica. Kot posebna 
naloga občinskega sveta je bila predvidena skrb za 
vodenje preglednega stanja občinskega premoženja; 
zato je biJo treba vsako leto potrditi inventar.81 

Občinski svet je moral tudi skrbeti za donosno 
porabo občinskega premoženja, svetoval pri usta
novitvah občinskih zavodov in občinskih zidavah. 
Na občinskem svetu se je glasovalo javno, razen ko 
se je glasovalo o osebnih zadevah. Vsak član sveta 
je imel en glas. Na sejah sveta se je posvetovalo le o 
zadevah notranje uprave občine; te so morale biti 
omenjene v razpisu seje.82 Ob prekoračitvi teh po
oblastil je imel okrajni komisar pravico in dolžnost 
občinski svet poklicati na odgovornost in ustaviti 
posvetovanje. Čeprav je imel le občinski svet pra
vico sklepati v občinskih zadevah, je Inštrukcija 
vsakemu občinskemu članu dajala pravico do pre
soje in vpogleda v občinski zaključni račun;83 prav 
zato se ga je izobesilo v občinski pisarni, na mestu, 
dostopnem vsem občinskim članom. Pripombe čla
nov občine je moral občinski svet obravnavati na 
svojih sejah. 

Inštrukcija je v tretjem poglavju določala sploš
na praviJa za upravljanje občinskega premoženja. 
Občinska uprava se je opirala na občinski inventar, 
ta je moral biti pregleden, ter na proračun pri
hodkov in izdatkov občine. 84 Občinsko premo
ženje so varovale politične oblasti, ki so morale 
odobriti vsak ukrep v zvezi z njim, splošni namen 
pa je bil povečanje občinskih dohodkov. Vsak 
predlog o zamenjavi ali prodaji občinskih zemljišč 
je bil odvisen od dovoljenja okrožnega urada; ob
činsko premoženje se je smelo prodajati le na jav
nih dražbah in nikoli pod cenilno vrednostjo. Če so 
bili potrebni izredni izdatki ali dodatni prispevki, se 
je zahtevalo dovoljenje okrožnega urada. Občina se 
brez pooblastila pristojnih oblasti ni smela zadol-

81 Prav tam, paragraf 20. 
82 Prav tam, paragraf 30. 

80 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tr- 83 Prav tam , paragraf 32. 
žaš ki gubernij, predsedniški spisi, Inštrukcija, paragraf 35. 84 Prav tam, paragraf 42. 
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ževati. Občinska uprava je lahko izvrševala izplačila 
zneskov, ki so bili predvideni v občinskem prora
čunu. Ko jih je izčrpala, jih je izplačevala le po 
predhodni odobritvi pristojnih oblasti. Občinske 

zidave in druga dela so se smela izvrševati le po 
izdelanem načrtu ter proračunu stroškov in izda
nem dovoljenju okrožnega urada. Občinski denar 
se je hranil v posebni blagajni, ki se je zaklepala s 
tremi ključi: enega je hranil župan, drugega kateri 
od odbornikov, tretjega blagajnik. Poleg denarja so 
bile v občinski blagajni javne in privatne listine in 
vsi pomembni občinski dokumenti. V proračunu 
občine je bilo treba razčleniti vse prihodke in iz
datke občine, račun za minulo leto pa je moral biti 
podlaga za izdelavo proračuna. Prav tako je bilo 
vsako leto treba izdelati zaključni račun, pri tem pa 
je bilo treba podpreti vse dohodke in izdatke ter 
navesti stanje blagajne ob koncu leta. 

Občinski blagajnik je izterjeval občinske dohod
ke in opravljal izplačila občinskih računov, natanč
no je vodil blagajniške knjige (glavno knjigo, dnev
nik prihodkov in izdatkov, dnevnik in beležnico za 
dodatne prispevke); hranil jih je v preglednem sta
nju. Za vsa vplačila in izplačila je blagajnik izdajal 
potrdila. Odgovoren je bil za vse zaostanke, ki so 
nastali zaradi njegove malomarnosti. Odgovornost 
je trajala še dve leti po končani službi. Vsako leto 
konec oktobra je bilo treba dnevnik in glavno knji
go tekočega leta zaključiti, do konca decembra pa je 
moral blagajnik sestaviti zaključni račun in ga izro
čiti občinski upravi. Uprava je račun posredovala 
revizorjem računa. 

IV. Predpis o občinsekm svetu 

Predpis o občinskem svetuHS Je natančno do
ločal naloge in pristojnosti občinskega sveta. Raz
deljen je bil na tri poglavja: Sklic občinskega sveta 
(paragrafi od 1 do 35), Zasedanja občinskega sveta 
(paragrafi od 36 do 75) in Ravnanje občinskega 
sveta pri posameznih upravnih zadevah (paragrafi 
od 76 do 136). 

Po Predpisu so občinski svet sestavljali župan, 
dva občinska odbornika ter določeno število odpo
slancevoziroma njihovih namestnikov. Vsak na
mestnik je smel nadomeščati le tistega odsotnega 
člana sveta, ki je pripadal njegovemu razredu. Se
stajal se je na dveh rednih sejah na leto, navadno 
ob volitvah občinskih odbornikov, nastavitvi ali 

HS ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tr
žaški !,,>ubcrnij, predsedniški spisi, posne tki od 38 do 47, 
Vorschrift fur den Gemcinderath, b. d. 

odpustitvi občinskega blagajnika, pri razpravah o 
povečanju ali zmanjševanju števila občinskih usluž
bencev in o predlogih za občinskega dušnega pas
tirja ali učitelja ter kadar je šlo za zadeve, za katere 
je izdal naročilo okrožni urad ter po potrebi tudi na 
izrednih sejah. Seznam zadev, ki so jih obravnavali 
na posameznih sejah, je morala izdelati občinska 
uprava in ga poslati v potrditev okrajnemu komi
sariatu. Na občinskem svetu ni bilo mogoče raz
pravljati o zadevah čisto politične narave ter uka": 
zih, ki so se nanašali na zadeve občinske uprave, ki 
so imele podlago v obstoječih zakonskih predpi
sih.86 Občinski svet se ni smel sestati brez pred
hodnega pisnega sklica ali razpisa okraj nega ko
misariata. 

Občinski svet je bil zakonito konstituiran, če je 
bilo navzoče z Inštrukcijo določeno število članov 
sveta ali njihovih namestnikov in če je okrajni ko
misar ali njegov namestnik kot zakonit predse
dujoči razglasil sejo občinskega sveta za odprto.87 

Seje občinskega sveta so trajale tako dolgo, dokler 
se člani niso posvetovali o vseh zadevah, vsebo
vanih v razpisu seje. Vsi povabljeni so se bili dolžni 
udeleževati sej in na njih ostati do konca, sicer so 
bili kaznovani. Če je bila zaradi neupravičene od
sotnosti članov seja občinskega sveta nesklepčna, 
so morali tisti, ki so bili neupravičeno odsotni, v 
občinsko blagajno plačati vse stroške, ki so nastali 
zaradi sklica. 

Zadeve je bilo treba obravnavati po vrstnem 
redu, kot so bile navedene v razpisu seje. Na seji 
sveta je bilo obvezno obravnavati tiste zadeve, ki 
jih je naročil okrožni urad, a ni bilo potrebno, da so 
bile navedene v razpisu seje. Če je želel okrajni ko
misar ali z dovoljenjem predstojnik občinske upra
ve dati novo zadevo v posvet, je to lahko naredil, le 
če je v to privoWa večina članov občinskega sveta. 
Člane sveta je lahko nagovoril župan ali kateri iz
med odbornikov. O zadevah, ki jih je naročil ok
rožni urad, je imel pravico govoriti predsedujoči. 
Razprave so bile ustne, po razpravah so o zadevi 
glasovali. Glasovali so Z »da« ali >me«, in sicer tako, 
da je tisti, ki je bil za predlog, vstal, tisti, ki je bil 
proti, pa sedel. Če kdo ni želel glasovati za sklep, 
ampak je predlagal popravno dopolnilo, so se o 
njem svetniki lahko izjasnili in so o njem glasovali, 
če je bilo potrebno. O ukazih in zadevah višjih ob
lasti niso razpravljali, ampak jih je predsedujoči 

članom sveta razložil, potem so o njih glasovali. 

86 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spis, Predpis o občinskem svetu, 
paragraf 7. 

87 Prav tam, paragraf 16. 
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Prvi član sveta, ki se je izrekel proti kakemu pred
logu ali sklepu, je moral razložiti svojo odločitev. O 
osebnih zadevah so glasovali tajno. Občinska upra
va je izmed uslužbencev občine predlagala aktuarja, 
da je vodil zapisnik88 seje občinskega sveta. Zapis
nik so podpisali vsi navzoči člani sveta, predse
dujoči in aktuar. Prepis zapisnika je bilo treba 
po'slati v overovitev na okrajni komisariat. 

Paragrafi od 76 do 136 so določali postopke 
ravnanja občinskega sveta pri posameznih upravnih 
zadevah, kot so naložitev občinskega kapitala, od
dajanje občinskih nepremičnin, razpisi dražb, po
daja občinskih dobrin, revizije občinskih računov, 
imenovanja različnih komisij in podobno. Občinski 
svet se ni ukvarjal s sklenitvami J:ogodb, vpisi v 
javne knjige in izplačili denarja. Ce so občinske 
nepremičnine dajali v zakup ali najem z javno draž
bo, je moral dražbene pogoje odobriti občinski 

svet. Za razpis in vodenje dražbe ni bil pristojen 
občinski svet. 

Predpis je določal način in roke za izdelavo 
zaključnega računa občine; občinsk~ uprava ga je 
morala narediti do konca decembra iztekajočega se 
leta. Od 2. do 9. januarja so ga izobesili vpisami 
občinske uprave, da bi si ga lahko ogledali vsi člani 
občine; svoje pripombe so morali pripraviti v pisni 
obliki. 10. januarja je morala občinska uprava iz
ročiti zaključni račun revizorjem računa, da so ga 
pregledali in s pripombami in poročilom o reviziji 
vrnili občinski upravi. Do konca januarja je morala 
občinska uprava poročati okrajnemu komisariatu, 
ta pa je potem razpisal sejo. Okrajni komisariat in 
okrožni urad sta pregledala račun in ga do konca 
marca potrdila. 15. aprila je morala občinska uprava 
predložiti utemeljen in dokumentiran proračun 

občine za naslednje upravno leto; ta je do 25. aprila 
ostal v pisarni občinske uprave na vpogled odpo
slancem in namestnikom. Okrajni komisariat je 
moral do konca aprila sklicati sejo občinskega sve
ta. Občinska uprava je v svoji pisami razgrnila na 
vpogled članom občinskega sveta račune o upravi 
občinskih zavodov, saj je imel občinski svet pravico 
nadzora nad njimi.89 Po poteku osemdnevnega ro
ka je bilo treba račune oddati revizorjem. Isti po
stopek je veljal za račune cerkva, ki so bile pod 
patronatom ali odvetništvom občine. 

Po Predpisu o občinskem svetu so bile posebne 
pravice občinskega sveta imenovanja raznih komi-

88 Prav tam, paragraf 71. Ta določa, kaj mora zapisnik vsebo
vati. 

89 Prav tam, paragraf 110. Glej tudi Navodila za ustrezno 
upravljanje občinskega premoženja, paragraf 158. 

sij. Komisijo sta sestavljali vsaj dve osebi. Predpis 
je posebej govoril o imenovanju komisije za nadzor 
gradenj, če je občina naročila gradnjo objekta, ka
terega stroške je deloma ali popolnoma poknvala 
sama. Občinski svet je določal tudi člane komisije 
za nadzor nad delom občinskih zavodov. Izbirali so 
jih vsako leto. Člani komisije so morali enkrat ne 
leto poročati občinskemu svetu o stanju zavodov. 
Vsako leto do konca februarja je moral občinski 
svet sestaviti obširno poročilo o vseh zadevah, ki 
so se zgodile v občini v preteklem letu. To poročilo 
je šlo prek okraj nega in okrožnega urada v rešitev 

. na deželno predsedstvo. 

V. Navodilo za upravljanje občinskega premo
ženja 

Razdeljeno je bilo na pet poglavij: Delitev ob
činske lastnine, O občinskem premoženju, O ob
činskih dobrinah, O občinskih gozdovih, O odmer
jenem občinskem premoženju. Vseboval skupno 
172 paragrafov. 

V Navodilu je bila vsa občinska lastnina razde
ljena na občinsko premoženje (Gemeindevermogen) in 
občinske dobrine (Gemeindegttl)' Občinsko premože
nje so sestavljali zemljišča in druge nepremičnine, 
pravice, kapital in premičnine .90 Zemljišča so ob
činski blagajni zagotavljala trden vir dohodkov, za
to je bila odtujitev teh v pravilu nedopustna. Zaradi 
enakega razloga zemljišč v celoti ali po posameznih 
delih ni bilo dovoljeno deliti med posamezne ob
činske člane. Občina je morala skrbeti, da bila ne
obdelana kmetijska zemljišča (vinogradi, oljčni na
sadi, njive, travniki in gozdovi) obdelana. Občina jc 
sama upravljala le gozdove, preostala zemljišča je 
dajala v časovni zakup na javni dražbi. 

Ker je bilo v večjem delu Primorja poljedelstvo 
slabo razvito, prebivalstvo pa večinoma kmečki 
proletariat, je Navodilo predvidela številne olaj
šave, s katerimi bi izboljšali takšno stanje. Občina, 
ki je živela le od donosa kmetijskih zemljišč in v 
kateri je bila zaradi dotoka kmečkega proletariata 
zakupnina tako visoka, da so se morali zakupniki 
zadolževati, je smela spodbujati nove zakupnike91 z 
minimalnimi zakupninami. Pomembno je bilo le, 
da so bile redno plačane, takšni zakupniki pa so 
smeli pridelovali le tisto kulturo, v kateri je občina 

90 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Navodilo za upravljanje 
občinskega premoženja. O občinskem premoženju govo
rijo paragrafi od 3 do 44. 

91 Ti so morali biti prebivalci občine. 
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Prva stran italijanskega besedila Inštrukcije za upravljanje občinskega premoženja (ARS, AS 1087, Zbirka dopolnilnih 
mikro filmov, Trtafki gllbemij, mikrofilmki kolIIt 99, posnetki 23-27). 
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našla svoj gospodarski interes.92 Če je občini pri
manjkovalo poljedeljskih delavcev in je bilo polje
delstvo slabo razvito, je smela občinska uprava za 
neobdelana zeniljišča pritegniti zakupnike iz polJe
deljsko bolj razvitih občin ter se z njimi spora
zumeti o ugodnejši zakupnini v zameno za izbolj
šavo zemljišč. V tem primeru so zemljišča lahko 
dajali tudi v dolgoročni zakup. Odtujevanja občin

skih zeniljišč so bila možna le v izjemnih primerih 
(npr. če je bilo zeniljišče obdano z zasebnimi zem
ljišči in ga nobeden izmed mejašev ni hotel sprejeti 
v zakup), vendar je bilo treba za prodano zeniljišče 
dobiti ustrezno nadomestitev. Odtujitev raztresenih 
zeniljišč je bila dovoljena le na osnovi dokazil, da 
bo to skupnosti prineslo večjo trajno korist. Občin
ska zemljišča je bilo dovoljeno odtujevati brez de
narnega nadomestila, le če so bila predvidena za 
potrebe cele občine ali za ustanovitev in ohranitev 
katerega izmed občinskih zavodov.93 Navodilo je 
določalo tudi zemljišča, ki so bila primerna za dru
ge zvrsti dejavnosti: za pogozdovanje, kamnolome, 
apnenice in opekarne. Če občinsko zemljišče ni 
bilo primerno za drugo uporabo kot za pašo, so 
morali uporabniki tega zeniljišča občini plačevati 

odgovarjajoče povračilo. Občinske stavbe so bile 
določene za občinske namene (pisarne, občinski za
vodi) ali za zakup. 

V občinsko premoženje je sodila tudi lovska 
pravica; občina jo je izkoriščala prek lovskega pa
tenta. Enaki pogoji so veljali za ribolov.94 Izterjavo 
urbarialnih dajatev in činža je občina izvrševala z 
zakupom, izterjavo denarnih dajatev pa neposred
no občinska uprava.9S Ves presežni občinski denar 
je bilo dovoljeno naložiti pri zasebnikih, z naku
pom državnih obveznic ali v hranilnicah.% 

Občinske dobrine97 so bile opredeljene kot ob
čini pripadajoči objekti, ki po svoji naravi in na
menu niso mogli biti izključno v uporabi občine: 
občinske poti in mostovi, vodnjaki, vodni zbi.ralniki 
in izviri pitne vode. Uporaba je bila po pravilu do
voljena vsem, način uporabe pa je bil urejen z 
redarstvenirni predpisi. Takšni objekti po pravilu 
občini niso prinašali dobička, vendar je lahko ob-

92 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Navodilo za upravljanje 
občinskega premoženja, paragraf 15. 

93 Prav tam, paragraf 25. 
94 Prav tam, paragrafi od 33 do 36. 
95 Prav tam, paragraf 37. 

9G Prav tam, paragrafi od 39 do 44. 

97 Prav tam. Poglavje o občinskih dobrinah obsega paragrafe 
od 45 do 86. 

čina, ki je naročila izdelavo objekta in tudi pokrila 
stroške zanj, zahtevala za uporabo simbolično pla
čilo. Izterjava takšnih pristojbin je bila v obliki da
janja objektov v zakup; pritekajoči denar so upo
rabljali za vzdrževanje samega objekta. V občinske 
dobrine so lahko sodili tudi občinski travniki, paš
niki in gozdovi in so jih uporabljali občinski član za 
kritje hišnih potreb. Posebno pomemben je bil 
paragraf, ki je določal načine uporabe občinskih 
dobrin: te so bile last občine kot moralnega telesa, 
določena so bila za uporabo vsem, tudi bodočim 
članom občine, zato člani občine niso mogli upo
rabljati jedra teh dobrin.98 Občinske dobrine so bile 
last skupnosti, zato jih niso smeli prodajati, upo
rabljali pa so jih na določen in urejen način. Tako je 
bilo prepovedano deliti dobrine med posamezne 
občinske člane, dokler je bil tak prenos povezan s 
prenosom lastniške pravice.99 Navodilo je določalo, 
da občinske dobrine ne more uporabljati sam en 
občinski član; to bi bilo kaznivo in protizakonito. 
Zemljišča, ki niso bila primerna za skupno upora
bo, niso sodila v občinske dobrine, temveč v ob
činsko premoženje. tOO Če so občinske dobrine pre
segale potrebe članov občine, je imel občinski svet 
pravico in dolžnost uporabiti odvečna zemljišča v 
interesu skupnosti, njihov donos pa nameniti dolo
čenemu občinskemu zavodu ali ga priskrbeti ob
činski blagajni. Tako dobljeni prihranki so se pre
levili v občinsko premoženje, sama zemljišča pa so 
ostala občinske dobrine in so jih takoj, ko se je za 
to pokazala potreba, spet uporabljali na prvotni na
~. 101 on. 

Za pašnike je bilo mogoče določiti le tista kme
tijska zeniljišča, ki so bila slabše kvalitete in niso 
bila primerna za drug način gospodarjenja. Navo
dilo je določalo načine skupne paše in pogoje za
ojo.102 Od vsake glave živine, ki se je pasla na 
občinski dobrini, je občina pobirala denarni prispe
vek. V ravnini ležeči kosi pašnikov so bili določeni 
za travnike. Zaradi pospeševanja pridelovanja krme 
so dele zemljišč prepuščali posameznim občinskim 

98 Prav tam, paragrafa 51 in 52. 

99 S tem se je želelo preprečiti ))izgubljanje,( občinskih zem
ljišč in prenos pravic do njihove uporabe na fizične osebe, 
kar se jc po pravilu redno dObldjalo. 

tOO ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leco 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Navodilo za upravljanje 
občinskega premoženja, paragraf 53. 

101 S tem je tudi zagotovljeno ohranjanje občinskega zemljiš
kega fundusa. 

102 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Navodilo za upravljanje ob
činskega premoženja, paragrafi od 59 do 67. 
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članom za določeno število let, in to po načrtu 
uporabe. Takšno razdeljevanje je morala potrditi 
dežeIna oblast, uporabniki pa so plačevali občinski 
blagajni prispevek za uporabo. 

Preostala občinska zemljišča, ki niso bila pri
merna za drugo rabo, so pogozdovali. Občina je na 
delu občinskih dobrin primernega obsega morala 
priskrbeti drevesnice; iz nje bi članom občine zago
tavljali sadike murv. 

Gozdovi so imeli poseben pomen, ker je z njimi 
prebivalstvo pokrivalo svoje potrebe po lesu, ob
čini pa so dajali varen letni pridelek. Način ravnanja 
z občinskimi gozdovi je določalo celo 69 para
grafovlO3 V se občinske gozdove so upravljali ne
posredno člani občinske uprave na osnovi karte 
občinskih gozdov in zemljišč, določenih za pogoz
ditev. Načrte gospodarjenja z gozdovi je bilo treba 
predložiti v potrditev okrožnemu uradu, njegovo 
dovoljenje so potrebovali tudi za spremembo na
črta. 104 Stroške za vzdrževanje, nadzor in gospo
darjenje z gozdovi je priskrbela občmska blagajna. 
Gozdnih površin brez dovoljenja višjih oblasti ni 
bilo dovoljeno krčiti ali uporabljati za drugo kul
turo tal. Gozdne čuvaje je postavljala občina. 

Gozdne poti in ograje so člani občine izdelovali s 
dako. IOS Navodilo je naročalo tudi pogozdova
nje106 površin za zaščito pred zemeljskimi plazovi, 
poplavami, pogozdovanje posek, ki so nastale za
radi gozdnih požarov, pogozdovanje gozdnih seno
žeti, ki niso bila v uporabi ter izsuševanje v moč
virju ležečih gozdov s postavitvijo odtočnih kana
lov. 

Paša živine v občinskih gozdovih je bila po pra
vilu prepovedana. 107 Nabiranje in odstranjevanje 
listja za steljo ter nabiranje želoda108 so bili pre
povedani v gozdovih, ki so ležali na strmih po
bočjih. Drugod je bilo dovoljeno za plačilo v ob
činsko blagajno. Izrecno je bilo prepovedano nasil
no lupljenje hrastov za pridobivanje skotje. Revni 
prebivalci so v občinskih gozdovih smeli nabirati 
suhljad za kurjavo za lastne potrebe in nikoli za 
trgovanje. V načrtu za gospodarjenje z gozdovi je 
bilo treba tudi natančno določiti prostore za žganje 
oglja in območja, na katerih bi v ta namen sekali 
leslo9 Drugod je bilo kurjenje v gozdovih prepo-

103 Prav tam, paragrafi od 87 do 156. 

104 Prav tam, paragrafi od 90 do 92. 

lOS Prav tam, paragrafi od 93 do 98. 

106 Prav tam, paragrafi od 103 do 106. 

107 Prav tam, paragrafi od 110 do 119. 

108 Prav tam, paragrafi od 120 do 125. 
109 Prav tam, paragraf 131. 

vedano. Les za sečnjo so prodajali v kladah. Občina 
je določala čas za sečnjo in odvoz drv iz gozda. Če 
je bila materialna stiska velika in veliko brezpo
selnih, je občina smela dovoliti sečnjo za plačilo 

dnine, posekani les pa potem prodala na dražbi; 
brez posebnega dovoljenja višjih oblasti lesa ni 
smela prodajati vnaprej. Zaradi razdelitve skupnih 
gozdov za sečnjoIlO posameznim občinskim čla

nom, je vsaka v občini nastanjena družina izdelala 
izkaz svojih potreb po kurilnem lesu; potrdil ga je 
občinski svet. Sečnjo za pokrivanje hišnih potreb 
članov občine je bilo treba opraviti naenkrat, in to 
pod vodstvom občinskega načelstva. Posekani les 
so razdelili za določen prispevek za občinsko bla
gajno. Za stavbni les je bilo treba plačati njegovo 
polno vrednost. 

Zanimiva so bila tudi določila o grmovju ruja, ki 
so ga izkoriščali za gospodarske namene. Grmovje 
ruja je bilo treba posebej negovati, ker je bilo listje 
iskana na trgu za čreslovino, drva pa so se pro
dajala za izdelavo barvil. II I Listje ruja so vsako leto 
prodajali na dražbi, pobiranje pa je bilo prepuščeno 
kupcu. 

Odmerjeno občinsko premoženje112 je bilo do
ločeno za vzdrževanje občinskih zavodov ali za 
kakšne druge skupne namene. Občina je morala 
skrbeti za vodenje zavodov in nadzirati upravljanje 
njihovega premoženja. Občinski svet je imenoval 
upravnike zavodov; potrjevale so jih višje oblasti. 
Iz uprave zavodov so bili izločeni župan in oba 
odbornika. Če je bila občina zaščitnik kakšne cerk
ve, je občinski svet nadzoroval gospodarjenje z nje
nim premoženjem. Če je pripadala občini pravica 
do odvetščine, je občinski svet imenoval odvetniš
kega komisarja kot člana uprave za upravljanje 
cerkvenega premoženja. 

Z novimi predpisi so poskušali rešiti nekaj 
osnovnih problemov, ki so zaradi nedorečenosti 

Pokrajinskega pravilnika iz leta 1814 povzročili 

precej škode: z določanjem načina volitev bi občine 
dobile svoje legalno zastopstvo, v katerem bi bili 
zastopani vsi razredi prebivalcev in vsi bi dobili 
pravico do urejanja občinskih zadev Cv sicer zelo 
omejenem obsegu); z urejenimi blagajniškimi zade
vami io inveotarizacijo premoženja bi ustvarili te
melj za dobro upravljanje občinskega premoženja 
in onemogočili odtujevanje. Od ustanovitve občin
skih svetov so pričakovali največ: onemogočili naj 
bi ljudska zborovanja po številnih slovanskih ob-

110 Prav tam, paragrafi od 145 do 153. 

111 Prav tam, paragrafi od 154 do 156. 

112 Prav tam, paragrafi od 157 do 172. 
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činah v Istri in na Krasu; premoč bogatejših in 
izobraženih svenllkov bi omogočila dober dialog z 
višjimi oblastmi in učinkovito izvrševanje ukazov, 
sistem voWnih razredov pa kljub temu ne bi iz
ključil najrevnejših in omogočil zastopanje različnih 
interesov članov občine. 

Prve natisnjene izvode Inštrukcije je guverner 
posredoval obema okrožnima glavarjema. Vsaka 
občina naj bi dobila po dva primerka: enega za 
uporabo občinskemu vodstvu, drugega za občinski 
svet. Goriški okrožni glavar je prejel 200 izvodov 
Inštrukcije v italijanskem jeziku,113 a s tem" številom 
ni bil zadovoljen, saj je po svojih izračunih potre
boval vsaj 1950 izvodov!!l4 Poleg Inštrukcije so bili 
natisnjeni tudi blagajniški formularji: finančni pro
račun prihodkov in izdatkov, računska knjiga, glav
na knjiga, dnevnik blagajne in tedenski pregled bla
gaJne. 

VI. Problemi pri reševanju posameznih vpra
šanj 

Ko so bila besedila predpisov, ki so urejala 
občinske posle, več ali manj izoblikovana, je prišlo 
obdobje, v katerem sta okrožna glavarja s sodelavci 
ugotavljala, ali so, glede na posamezne lokalne ra
zmere, ki so se izoblikovale v obeh okrožjih, ures
ničljiva v praksi. Težave so se pojavljale pri raz
poreditvi volivcev v volilne razrede, določanju sta
tusa volivcev, opredelitvi števila volilnih razredov, 
določanju števila odposlancev, ki bi jih voW vsak 
volilni razred, načinu izvajanja volitev z balotažo 
ter pri ustanovitvi občinskih svetov v majhnih 
kmečkih občinah. Razprave in dogovarjanja v zvezi 
z urejanjem občinskih zadev so se vrstili še dolgo 
po izidu besedila Inštrukcije in obeh dodatnih pra
vilnikov. Zato se uvedba novega občinskega reda in 
problemi pri reševanju nekaterih pomembnejših 
vprašanj kronološko ne ujemajo. Kot si je zamisW 

113 ARS, AS 1087, mikrofilm~ki kolut št. 99, leto 1845, TrLaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 20 do 22, 
Koncept dopisa iz b'1lbernijske pisarne goriškemu okrožne
mu glavarju, Tr~t, 1. junij 1845. 

114 Po izračunih goriškega okrožnega glavarja bi besedilo in
štrukcije potrebovali po en izvod okrožni urad, okrajni ko
misariat, oba odbornika, župan občine in vsak član ob
činskega sveta ter vsaka občina še dva izvoda. Za 53 občin 
okrajev Gradišče, Krmin, Červinjan in Tržič bi bilo tako 
potrebnih 1.113 izvodov. Za 30-40 občin okraja Kojsko, 
okolica Gorice in Rihemberk bi potrebovali še 620-840 
izvodov, torej skupaj okrog 1.950 izvodov. ARS, AS 1087, 
mikroftImski kolut št. 99, leto 1845, Tržaški gubernij, pred
sedniški spisi, posnetki od 204 do 208, Dopis goriškega 
okrožnega glavarja, Gorica, 3. marec 1845. 

sam grof Stadion, besedilo Inštrukcije in obeh pra
vilnikov ob tiskanju ni bilo dokončno - pozneje naj 
bi se vnašale manjše spremembe, odvisno od po
sebnih lokalnih razmer. 

1. Pripombe k besedilu inštrukcije za uprav
ljanje občinskega premoženja in izbire njenih 
predstavnikov 

Istrsko okrožje 

Istrsko okrožje je izdalo drugi načrt občinske 
uravnave oktobra leta 1844. ll5 To se je vsebinsko 
nekoliko razlikovalo od prvega, ki ga je isto okrožje 
izdelalo leta 1843. ll6 V novem predlogu so bili med 
drugim natančneje opredeljeni trije razredi voliv
cev, ki bi volili svoje predstavnike v občinski svet, 
ter način izvrševanja volitev z balotažo po posa
meznih razredih. Občinski svet se je v novem pred
logu imenoval občinski odbor (Gemeinde Ausschuss), 
natančneje je bilo določeno tudi število njegovih 
članov (sorazmerno s številom prebivalcev občine; 
npr. občina z manj kot 1.000 prebivalcev naj bi 
imela odbor sestavljen 12 8 članov ln 4 
namestnikov). Občinski odbor bi izmed svojih 
članov izvoW dva občinska odbornika. t 17 Sicer je 
bil tako kot v prvem načrtu opredeljen kot 
gospodarsko-posvetovalni organ na katerega bi se 
moralo obrniti občinsko vodstvo pri izvajanju 
svojih nalog, upravljanju občinskega premoženja. 

Novembra 1844 je istrski okrožni urad prejel 
besedilo Inštrukcije za upravljanje občinskega pre
moženja, ki ga je pripravil guverner s svojimi so
delavci. V zvezi s tem besedilom so se v Pazinu 
sestali istrski okrožni glavar in istrski okrožni ko
misarji. llS Sodelujoči so svoje pripombe - te so se 
nanašale predvsem na izpeljavo !lačrta občinske 

uravnave v Istri - posredovali guvemerju. 119 Stri-

115 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 173 do 208, 
Istrski okrožni glavar pošilja načrt občinskega reda, 12. ok
tober 1844. 

116 Glej poglavje: Prispeli predlogi uravoave, l~trsko okrožje. 

117 ARS, AS 1087, mikroftImski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij , predsedniški spisi, Istrski okrožni glavar pošilja 
načrt občinskega reda, 12. oktober 1844. Prej je bilo pred
videno, da odbornike voli zbor občanov. 

118 ARS, AS 1087, mikroft.lmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 215 do 216, 
Dopis barona Grimschitza grofu Stadionu, Pazin, 30. nov
ember 1844. 

119 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij, predsedniški ~pjsi, posnetki od 217 do 230, 
Promemoria: opažanja o načrtu inštrukcije za občinske 

volitve in upravo občinskega premoženja, b . d. (30. no-
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njali so se, da so v materialnem pomenu zelo po
trebni in dobrodošli določila o načinu pridobivanja 
in izgubljanja občinskega članstva ter določilo o 
vzajemnih pravicah in dolžnostih med občino in 
njenimi člani, v formalnem smislu pa določila o 
učinkovitosti dela občinskega vodstva, stopnji sa
mostojnosti občine v odnosu do nadrejenih oblasti, 
aktivni in pasivni voWni pravici, načinu volitev ter 
načinu postavitve blagajniških in računskih zadev. 
Kljub pozitivnim odzivom so menili, da so neka
tera določila Inštrukcije prekoračila uradne pravice 
okrožnega urada, so neuporabna in razmeroma 
neuglašena z zakoni, nekatera je bilo objektivno ne
mogoče izpeljati, nekatera pa je bilo treba spreme
niti. JlO Prekoračitev pristojnosti okrožnih uradov je 
bila uvedba voWnega cenzusa. Določilo, ki je bilo 
povsem neusklajeno z zakoni, je bila vpeljava ob
čin skih prispevkov. Ti so bili v Istri zelo potrebni, 
saj je zato, ker ni bilo uredbe o občinskih pri
spevkih, spodletel marsikateri poskus izboljšave, če 
so bili s tem povezani kakršni koli stroški. V Istri 
namreč več kot polovica občin ni premogla nobe
nega lastnega donosnega premoženja. Vendar v In
štrukciji predlagane občinske prispevke po mnenju 
okrožnih komisarjev ne bi mogel odobravati okrož
ni urad, ker dovoljenja za to ruso našli v nobenem 
zakonu. 121 Odobritev periodično ponavljajočih se 
prispevkov bi morale dovoljevati višje oblasti: tako 
naj bi bilo urejeno tudi v Italiji in na Tirolskem. Za 
določila, ki so bila objektivno neizvedljiva, so 
okrožni komisarji poudarili vpeljavo občinskega 

sveta in izvedbo balotaže. 122 Problem istrskih ob
čin so videli v njihovi številnosti, majhnosti in 
načinu preživljanja prebivalstva. V Istri je bilo 520 
občin. Med njimi je bilo največ takill (215) z 200 
prebivalci, v 193 občinah je živelo 200-500 prebi
valcev. Samo tri istrske občine so premogle 5-
10.000 prebivalcev. Prebivalstvo se je v glavnem 
preživljalo s kmetovanjem (193.337 izmed 218.472 
prebivalcev), manjši del je živel od morja (25.135 
prebivalcev). Samo v 26 krajih sta bila dva razreda 
prebivalcev, drugod so bile to izključno kmečke 

občine. l 23 V takšnih okoliščinah naj bi bilo vpraš
ljivo vpeljati občins ki svet v majhni občini, v kateri 

vember 1844), podpisani istrski okrožni komisarji '1'oggen
burg, Basdli, Codelli, Ilcin . 

120 Prav tam. 
12! Prav tam. 

!22 Prav tam, posnetki od 231 do 237. 
123 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš

ki b'Ubernij , predsedniški spisi, Promemoria: opažanja o 
načrtu inštrukcije za občinske volitve in upravo občinskega 
premoženja, b. d. (30. november 1844). 

je živelo le neizobraženo kmečko prebivalstvo, se
staviti občinski svet ter določiti število njegovih 
članov, da bi bilo njegovo zastopstvo sorazmerno z 
velikos tjo občinskega sveta v velikih občinah . 

Dvomljivo bi bilo tudi delovanje občinskega sveta 
v občinah, v katerih je bilo skoraj nemogoče dobiti 
pismenega človeka, ki bi se spoznal na uradne 
zadeve. Okrožni komisarji so zato sklenili, da je 
Inštitucija potrebna in dobrodošla v vseh večjih 
istrskih občinah, neprimerna pa za manjše ob
čine. 1 24 Med neizvedljive postopke po določilih 

Inštrukcije je po mnenju okrožnih komisarjev sodi
la tudi balotaža pri občinskih volitvah, predvsem 
zaradi dolgotrajnosti postopka, saj bi moral vsak 
volivec oddati glas (kroglo) za vsakega kandida
ta. 12S Predlagali so, da bi v občinah z večinoma 
nepismenim prebivalstvom tajno glasovanje pri 
občinskih volitvah opustili in da bi bilo glasovanje 
še naprej javno. Med določila, ki bi jih bilo po
trebno spremeniti, so uvrstili blagajniške in račun 

ske zadeve.126 Te bi bilo treba pri majhnih občinah 
zmanjšati: nepotrebno naj bi bilo vodenje blagaj
niškega dnevnika, glavne knjige in skupnih izraču
nov. 

Pripombe istrskih okrožnih komisarjev so se 
torej nanašale na uvedbo občinskega sveta v 21 
večjih istrskih občinah in vpeljavo občinskih pri
spevkov kot nadomestnega sredstva za pokrivanje 
občinskih stroškov s predpostavko, da bi periodič

no odobritev teh prepustili okrožnemu uradu ali 
deželnemu glavarstvu, vpeljavo voWnega cenzusa, 
balotažo pri občinskih volitvah in ustanavljanje 
občinskih svetov v 499 majhnih istrskih občinah . 

Tržaški guverner je bil zaradi pripomb presenečen , 

124 Prav tam. Med večje občine so prištevali Koper, Piran , po
reč , Rovinj , Pulj, Vodnjan , C res, Veli Lošinj, Mali Lošinj , 
Krk, Baško, Labin, Pazin, Zminj, Motovun, Oprtalj, Buje, 
Milje, h olo, Umag in Pičen . 

125 ARS, AS 1087, mikroftimski kolut št 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij , predsedniški spisi, posnetki od 231 do 237, 
Dodarek k pripombam o vpeljavi balota1:c pri občinskih 
volitvah. Okrožni komisarji so navedli primer občine , v 
kateri je živelo 1.000 prebivalcev. Če bi bilo število voliv
cev s pasivno voWno pravico enako številu voljvcev z ak 
tivno volilno pravico, potem bi 250 volivcev voWo 250 
kandidatov, ali 62.500 glasovanj . S predpostavko, da vsa ka 
balotaža traja 20 sekund in se glasovanje izvršuje 6 de
lovnih ur, bi glasovanje trajalo 347 ur ali 58 dni! Glaso
vanje v občini Rovinj bi v tem primem trajalo 16 Ict. Če bi 
se občine razdelilo na več volilnih okrajev, bi se čas 

zmanjšal za 1/ 5, kar je Še vedno preveč. 
126 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš

ki gubernij , predsedniški spisi, Promemoria: opažanja O 

načrtu in štrukcije za občinske voli tve in upravo občinskega 
prcmo~.enja, b. d. (30. november 1844). 
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saj se je o predlogu večkrat pogovarjal z istrskim 
okrožnim glavarjem baranam Grimschitzcm, ki je 
guvernerja podpiral.127 Guverner je zato ponovno 
odpotoval v Pazin, da bi z istrskim okrožnim gla
varjem pregledala besedilo Inštrukcije, razjasnila 
njeno zakonsko podlago in možnosti izvedbe. 128 

Guverner ni predvidel toliko težav pri določitvi 
voWncga cenzusa. Problem je nastal predvsem, ker 
je imela skoraj vsaka občina drugačno razmerje v 
zvezi Z višino neposrednih davkov in številom vo
hlnih upravičencev v vsakem voWnem razredu. 
Istrski okrožni glavar je v zvezi z dogovorom O 

splošnih pogojih za določitev volilnega cenzusa v 
istrskem okrožju oktobra 1845 v Pazinu sklical no
vi sestanek okrožnih komisarjev. 129 Po mnenju 
zbranih sta bila elementa voWne pravice prebival
stvo in posest;130 elementa, ki ju je bilo treba 
upoštevati kot enakopravna voWna dejavnika ter 
voWno pravico urediti po njunem kombiniranem 
razmerju. V občinskem svetu eden izmed ome
njenih dveh elementov ne bi smel bistveno pre
vladovati nad drugim. Enakost pti postavitvi stop
nje volilne pravice je bila pomembna za trajno 
ravnotežje med različnimi sestavinami občinskih 

zadev in njihov močni razvoj, prav ta enakost pa 
naj bi priklicala v življenje novo uravnava občin

skih zadev. 131 Občinska bremena so se sicer res 
plačevala po davčnem goldinarju in to je omogo
čalo večjo volilno pravico posesti. Inštrukcija pa je 
priznavala občinskemu svetu določanje razdelit
venega merila za občinske prispevke, ki so jill 
plačevali tudi revnejši prebivalci. Zato so komisarji 
menili, da občinski svet ne more biti le svet bo
gatih, ampak bi morali v njem sedeti tudi manj 
bogati, voWni cenzus pa že sam po sebi izključuje 
proletariat. 132 Okrožni komisarji so se zavedali, da 
je bilo po pravilu res, da je inteligenca pripadala 
bogatejšim slojem prebivalcev, vendar so bili 

127 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubt:rnij, predsedniški spisi, posnetki od 213 do 214, 
Koncept dopisa grofa Stadiona baronu Grimschitzu, Trst, 
14. december 1844. 

128 Prav tam. 

129 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 99, leto 1845, 'J'r'i.aŠ
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 244 do 250; 
Zapisnik o dogovorih O vodilnih o~llovah za določanje vo
lilnega cenzusa pri razdelitvi na razrede pri občinskih volit
vah, Pazin, 22. oktober 1845. Navzoči so bili okrožni gla
var baron Grum;chitz in okrožni komisarji vitez Toggen
burg, baron BasclIi in grof Wilczek. 

130 Prav tam. 

131 Prav tam. 

132 Prav tam. 

mnenja, da bi si tudi nižji razredi lahko prizadevali 
pripeljati v občinski svet razumne in vplivne može, 
ki bi jim zaupali. Če bi v občinski svet prišel kakšen 
razgrajač, naj ne bi bilo to nobena nesreča, ampak 
najboljša pot, da se takšne ljudi onemogoči, kot so 
kazale tudi dotedanje izkušnje. Najbolj potrebni 
lokalni zavodim so bili tisti, pri katerih sta bila 
udeležba in interes odvisna od prebivalstva in ne 
od posesti. Bogatim pa so se take ustanove v 
glavnem zdele nepotrebno breme. Če bi želeli vo
Wne razrede ustanoviti iz treh enakih delov davč

nega kapitala, bi v večini občin 3/4 prebivalcev 
sodilo v tretji volilni razred. Revnejši bi takoj opa
zili iluzornost takšne voWne pravice, to pa bi pov
zročilo večje nezaupanje. Zato so komisarji menili, 
da bi bilo dobro, da bi se človek iz nižjega, torej 
številnejšega razreda zavedal veljave v lastni občini. 
Na teh osnovah so okrožni komisarji »)iznašli« for
mulo, po kateri bi volilne razrede formirali tako, da 
bi bila prebivalstvo in posest izražena v odstotkih. 
V vseh treh volilnih razredih bi moralo biti raz
merje med odstotkom prebivalstva in odstotkom 
posesti enak, in sicer 33 1/3 ali: v vsakem razredu 
bi seštevek odstotka prebivalcev in odstotka posesti 
moral biti natančno 66 2/3.134 Takšno formulo so 
uporabili v občinah Piran, Izola in Pulj. 

Primer za občino Piran: 

Volilni Volilni Stevilo Davek 
razred cenzus davčnih 

zavezancev 
1. 12 gld. 135 199 5.256 gld. 

ali več 
2. pod 12 gld. 589 3.484 gld. 

ali najmanj 
3 gld. 

3. pod 3 gld. 1.011 1.241 gld. 
seštevek 1.799 10.081 gld. 

133 Tukaj so mišljene sirotišnice, uuožnice in podobni zavodi, 
v katerih se je skrbelo za revnejšc prebivalce. 

134 ARS, AS 1087, mikmf!lmski kolut Št. 99 , Ieto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi. posnetki od 244 do 250; 
Zapisnik o dogovorih o vodilnih osnovah za določanje vo
Wnega cenzusa pri razdelitvi na razrede pri občinskih volit
vah, Pazin, 22. oktober 1845. 

\35 Oznaka za goldinar. 
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Zgornji rezultat izražen v odstotkih: 

Volilni razred % prebivalcev % posesti seštevek 
1. 11 52 63 
2. 33 35 68 
3. 56 13 69 
seštevek 100 100 200 

Guverner se je popolnoma strinjal z načinom 
določanja volilnega cenzusa, kot so ga na sestanku 
v Pazinu določili okrožni komisarji. 137 

Goriško okrožje 

Tudi v Goriškem okrožju so se vneto pri
pravljali na uvedbo novega občinskega reda, vendar 
je tamkajšnji okrožni glavar ubral drugačno pot. Na 
osnovi Inštrukcije jc okrožni glavar, po pogovorih 
s sodelavci in nekaterih manjših poskusih,138 izdelal 
besedila občinskih uravnav za posamezne večje 

občine. Pri tem so bile izbrane nekatere majhne in 
večje občine v okrajih Krmin, Červinjan in Tr
žič. 139 Ze 7. oktobra 1844 so izdelali Inštrukcijo za 
volitve občinskih odposlancev za upravljanje pre
moženja mesta in občine Tržičl40 tex načrt Zapis
nika zbora članov občine za isto občino.141 V letu 
1845 pa so izdali še nekoliko spremenjene inštruk
cije142 za občine Krmin, Šentlovrenc pri Moši (S. 
Lorenzo di Mossa), Oglej, Červinjan, Tržič in Pi
eris.143 

\36 Gre za mala odstopanja od natančnosti formule, ker se pri 
določanju volilnega cenzusa niso hoteli spuščati na računa
nje ulomkov in delitev višine cenzusa na krajcarje. 

\37 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 241 do 242: 
Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, Trst, 6. november 
1845. 

\38 ARS, AS 1087, mi.krof!.lmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 204 do 208: 
Dopis goriškega okrožnega glavarja Wenzla G leisbacha tr
žaškemu guvernerju, Corica, 3. marec 1845. 

139 Prav tam. 

140 ARS, AS 1087, mikrof!.lmski kolut št. 97, leto 1844, 
Tržaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 97 do 
122: lnštrukcija za volitve odposlancev in za upravljanje 
premoženja mesta in občine Tdič, Gorica 7. oktober 
1844. 

141 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 97, leto 1844, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 91 do 96: Za
pisnik zbora v Tržiču za volitve 12 odposlancev, ki bodo 
volili odborn ike mesta in občine Tržič, b. d. 

142 Spremenjene na tak način, da so te upoštevale krajevna 
razmerja, število članov občine in druge postavkI..:, ki jih jc 
bilo možno spremeniti pri vsaki občini. 

143 ARS, AS 1087, mikrofIlmski kolut št. 99, leto 1845, "J"ržaš-

prerez zgrešitev 136 v dobro zgrešitev v slabo 
313/6 15/6 -

34 - 4/6 
343/6 - 7/6 

100 1 5/6 15/6 

Načrt nove občinske uravnave so v Goriškem 
okrožju kmalu začel uspešno izvajati. Tamkajšnji 
problemi so bili drugačne narave. Slo je predvsem 
za problem kolonatskega sistema, ki je obstajal na 
območjih, ki so bila nekoč pod beneško oblastjo. 
Besedilo Inštrukcije je predvidevalo razdelitev vo
livcev na tri volilne razrede. Po prvotnem načrtu so 
bili v drugi voWni razred razporejeni tudi koloni. 
Goriški okrožni glavar se s tem ni strinjal,l44 ker je 
menil, da bi s tem nastala velika škoda visoko in 
višje obdavčenim. V sak visoko obdavčeni posa
meznik, ki je v svojem razredu imel pravico oddati 
samo en voWni glas, je imel tudi do 30 kolonov. 
V sak izmed teh kolonov pa je imel pravico gla
sovati v drugem volilnem razredu. Na takšen način 
bi tudi v drugem volilnem razredu prevladali manj 
obdavčeni (revnejši).14S S pripombo okrožnega 
glavarja se je strinjal tudi guvernerl,," in predlagal, 
naj kolone brišejo iz drugega ter jih, skupaj s pol
koloni uvrstijo v tretji volilni razred. Goriški okrož
ni glavar se je pozneje odločil za nekoliko spre
menjeno različico. V Inštrukcijo za upravljanje ob
činskega premoženja občine Krmin je vnesel četrti 
razred volivcev in vanj uvrstil kolone in pol-ko
lone. 147 Zavedal se je namreč, da koloni ponekod 
predstavljajo večji del prebivalstva in je z ustano
vitvijo četrtega razreda želel omogočiti zastopanost 

ki gubernij, predsedniški spisi, posnetek 204: Dopis goriš
kega okrožnega glavarja grofa Wenzla Glcisbacha trLaš
kemu guvernerju, Gorica, 3. marce 1845. 

144 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 97. leto 1844, Triaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 211 do 212: 
Dopis grofa Gleisbascha, Gorica, 12. november 1844. 

145 Prav tam. 

146 A RS, AS 1087, mikrof!.lmski kolut št. 97, leto 1844, 
Tr-Laški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 209 do 
214: Koncept dopisa iz !,'1.1bcrnijskc pisarne, Trst, 14. no
vember 1844. 

147 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št 99, lem 1845, Tržaš
ki b'1.Jbernij, predsedniški spisi, posnetki od 208 do 250: 
Inšrrukcija za volitve odposlancev in upravljanje občinske

ga premoženja za občino Krmin s skupino Povier in Ber
gnano, Gorica, 20. december 1844. 
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njihovih interesov. 148 Sestava voWnih razredov za 
omenjeno občino je bila urejena na ta način: v prvi 
razred so bili razporejeni najbolj obdavčeni (s pla
čilom več kot 120 gld. neposrednega letnega dav
ka), v drugega tisti, ki so plačevali od 20 do 120 gld. 
neposrednega letnega davka, v tretjega pa tisti, ki so 
plačevali manj kot 20 goldinarjev neposrednega 
letnega davka (razen kolonov, ki so imeli nepre
mičnine ter so p lačevali manj kot 2 goldinarja dav
ka); v četrti razred so bili uvrščeni koloni in poI-ko
loni (cosid,tti m,z,?! coloni), ki niso plačevali nepo
srednih davkov, ter tisti, ki so imeli nepremičnine 
in plačevali manj kot 2 goldinarja neposrednega 
letnega davka.149 Okrožni glavar je sprva želel v 
četrti razred razporediti vse osebe. ki niso plačevale 
neposrednih davkov, vendar je ugotovil, da je takih 
oseb izredno malo tudi med koloni in pol-koloni. 
Zato se je odločil, da vseh tistih, katerih edini vir 
preživljanja je bila njihova obdelana kolonija (Kolo
ni,), ne razvrsti kot zemljiške posestnike (Gmnd
besi/zer), temveč kot kolone. 150 Tako so v četrtem 
razredu pristali skupaj neobdavčeni prebivalci in vsi 
tisti koloni, ki so plačevali manj kot 2 goldinarja 
neposrednega davka. 

Naslednja težava, ki je zahtevala manjšo spre
membo v besedilu Inštrukcije, je bila neenakomerna 
porazdeljenost posesti v furlanskih občinah, v ka
terih je veliko posestnikov živelo zunaj občin. v 
katerih so imeli zemljišča. Problem so rešili tako, da 
so v besedi.lo Inštrukcije vnesli določilo, s katerim 
so zemljiški posestniJti lahko izbrali svojega, v dolo
čenem kraju živečega oskrbnika ali zastopnika, ki bi 
jih v občini zastopal in voW. 151 

Zaradi določanja volilnega cenzusa pri občin
skih volitvah je tudi goriški okrožni glavar sklical 
posvet okrožnih komisarjev. Udeležili so se ga 
okrožni glavar grof Wenzel Gleisbach in goriški 
okrožni komisarji grof Coronini, vitez Bosizio in 
pI. Tordis.152 Posebnost goriških občin so bila ve-

148 AnS, AS 1087, mikrof.tlmski kolut št. 99,lelO 1845, Tržaš
ki gubcrnij, prcdsedniški spisi, posnetki od 204 do 208: 
Dopis grofa Gleisbacha tržaškemu guvernerju, Gorica, 3. 
marce 1945. 

149 AnS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 99, leto 1845, Tr/.aš
ki gubernij, predsedniški spisi, Inštrukcija za volitve odpo
slancev in upravljanje občinskega premoženja za občino 
Krmin S skupino Povier in Bcrgnano, Gorica 20. decem
ber 1844, paragraf 2. 

150 Prav tam, paragraf 11. 

151 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99,leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Dopis grofa Glcisbacha 
tržaškemu guvernerju, Gorica, 3. marce 1945. 

152 ARS, AS 1087, mikroftimski kolut št. 99,leto 1845, Tržaš
ki b'ubernij, predsedniški spisi, posnetki od 242 do 243: 
Dopis grofa Glcisbacha, Gorica, 31. oktober 1845; ARS, 

lika posestva. Okrožni komisarji so ugotovili, da z 
manjšimi izjemami 66% davkov v občinah plačuje 
približno le 6 do 10 oseb. V nobeni občini se še ni 
zgodi.lo, da bi v prvi razred volivcev pritegnili več 
kot 20 oseb.IS3 Posledica določitve načela istrskega 
okrožnega urada, da bi pri volitvah upoštevali le 
dva elementa (število prebivalcev in davčno k~oto 
ali posest), naj bi zato v Goriškem okrožju bila 
dejstvo, da bi v prvem razredu 4, 5 do največ 10 
oseb lahko voWo le 2 do 3 odposlance in prav 
toliko namestnikov. Poleg tega večina teh oseb po 
določbah Inštrukcije ni imela pravice biti izvoljena 
v občinski svet deloma zato, ker so bili z občino v 
sporu, niso oddali svojih poročil o delovanju v 
občinski upravi ali pa so zaradi kakšnega drugega 
tehtnega razloga odklanjali izvolitev. IS4 Naslednji 
problem, ki so ga poudarili komisarji, je bil četrti 
razred volivcev. Zaracli tega razreda bi postale na
pake pri izračunih voWnega cenzusa pravilo in ne 
tako kot v Istri izjema. Okrožni glavarji Goriškega 
okrožja so predlagali, da bi pri določanju voWnega 
cenzusa upoštevali tri elemente: poleg prebivalstva 
in davka tucli osebno sposobnost za zastopanje ob
čine v vsakem razredu volivcev. 1S5 Vsem trem ele
mentom je bilo treba dati enako težo in jih pri
peljati do najvišjega možnega ravnotežja. Okrožni 
komisarji so se strinjali, da bi načelo razdelitve v 
razrede, ki ga je izdelal istrski okrožni urad, upo
števali tudi v Goriškem okrožju. Tam, kjer je bila 
posest enakomerno razdeljena, bi upoštevali dva 
voWna elementa, drugod bi bilo treba upoštevati 
primerne odmike, da bi volitve sploh lahko iz
vedli. IS6 Določitev voWnega cenzusa so goriški 
okrožni komisarji želeli prepustiti okrajnim komi
sarjem, ki bi lahko intervenirali tudi pri presoji 
osebne sposobnosti za zastopanje občine, vsako 
tretje leto pregledovali stanje pri določanju voW
nega cenzusa in ga po potrebi spreminjali Priprava 
voWnega cenzusa za vsako izmed 250 občin Go
riškega okrožja se je komisarjem zdela prevelika 
obremenitev za okrožni urad. 157 

AS 1087, mikrofilmski kolU[ št. 100, leto 1845- 1846, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki 1 in 2: Protokol 
O posvetu okrožnih komisarjev Goriškega okrožja, Gorica, 
30. oktober 1845. 

153 Prav tam. 
154 Pra v tam. 
155 Prav tam. 
156 Prav tam. 
157 Prav tam. 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Članki in razprave 203 
Danijela Juričic Cargo: Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubcrnija pred letom 1849, str. 181 - 214 

2. Nekatere ponujene rešitve 

Rešitev problema majhnih, predvsem slovan
skih občin, je tržaški guverner predstavil obema ok
rožnima glavarjema leta 1847. 158 Predlagal je dva 
načina rešitve. Po prvem predlogu, Ici ga je izobli
koval že v letu 1845,159 bi bile dve ali več občin 
združene v enotno upravno telo (za več majhnih 
občin bi sestavili eno občinsko vodstvo in postavili 
enega župana). Po drugem predlogul60 bi župan 
glavne občine skrbel za posle uprave premoženja in 
korespondenco vseh tistih podobčin, v katerih ne 
bi bilo mogoče najti pismenega upravitelja. Za to 
delo bi podobčine plačevale primeren prispevek za 
občinskega blagajnika in preostale uradnike. Na ta 
način bi podobčinam ostale neok.rnjene osnovne 
pravice, ki jim jih je določala nova občinska urav
nava, lahko bi razpolagale z občinsko lastnino, va
rovale svoje interese, izključen pa bi bil vpliv ob
činskega sveta upravljajoče občine. Vsaka podob
čina bi lahko imela svojega župana, odbornika ter 
občinslci svet, če ne bi bila tako majhna, da bi 
zadostovali le župan in odbornika. Občinslci sveti 
bi se lahko redno in izredno sestajali v glavnem 
mestu glavne občine, le da župan glavne občine kot 
upravnik občinskega premoženja podobčine ne bi 
mogel predsedovati tem zasedanjem. 161 Zato bi 
bilo potrebno imenovati enega i:lmed uradnikov 
okraj nega urada. Ker so imele majhne občine v 
pravilu zelo skope dohodke, varovanje njihovih 
interesov ne bi zahtevalo veliko razpravljanja. Gu
verner je zato predlagal, da bi isti dan v glavnem 
mestu glavne občine imelo seje občinskih svetov 
več podobčin, to pa tudi za okrajni komisariat 
predstavljalo manjše materialno breme. Na koncu 
je povabil oba okrožna urada, da se izrečeta o tem 
predlogu in predstavita svoje pripombe o izvedlji
vosti projekta. 

Goriški okrožni glavar se ni strinjal z zamislijo, 
da bi dve ali več občin združili v eno upravno telo 
predvsem zaradi različnih interesov občin in ljubo
sumnosti slovanskih občin na njihovo neodvis-

158 ARS, AS 1087, mi.krofumski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 11 do 13: 
Koncept dopisa iz gubernijske pisarne. naslovljen na oba 
okrožna urada, Trst, 28. februar 1847. 

159 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetka 20, 21: Koncept 
dopisa iz gubernijske pisarne, št. 1665, Trst, 1. junij 1845. 

160 A RS, AS 1087, mikroft.lmsk.i kolut š t. 101 , Jcra 1847, Tr
žaški gubcrnij, predsedniški spisi, posnetki od 11 do 13: 
Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, naslovljen na oba 
okrožna urada, Trst, 28. februar 1847. 

161 Prav tam. 

nost.1 62 To naj bi bilo manj primerno za razvoj 
občinske miselnosti kot ustanovitev neodvisnih ob
činskih svetov v vsaki občini. Drug predlog se mu 
je zdel bolj sprejemljiv. Guvernerju je še pojasnil, 
da so bili župani (oz. nadžupani) v slovanslcih ob
činah zgolj politični organi in niso sodelovali pri 
upravljanju občinskega premoženja. Hkrati pa so v 
krajih, v katerih so bili sedeži občin, pomagali pri 
delu lastnih (Ijudslcih) županov, Ici so skupaj z 
dvema odbomikoma predstavljali občinsko upravo. 
Ti župani (oz. nadžupani) niso bili člani občinskega 
sveta, razen če so bili izvoljeni za odposlance ali na
mestnike.163 

Za prenos poslov uprave občinskega premože
nja in korespondence s podobčine na glavno ob
čino tam, kjer ni bilo pismenih, ni našel nobenega 
zadržka. Vsaka še tako majhna občina je imela po 
njegovem mnenju pravico do lastnega neodvisnega 
občinskega sveta in župani (oz. nadžupani) bi lahko 
predsedovali zasedanjem občinskega sveta, če jim 
ne bi dodelili odločilnega glasu (in to bi se lahko 
zgodilo, če bi bili v podobčini izvoljeni za odpo
slance ali namestnike). Župani bi se skupaj z bla
gaj nikom in aktuarjem (nastavljenima za več pod
občin) ul.:varjali s sestavljanjem zapisnikov sej in jih 
pošiljali okrajnim komisariatom. Okrožni glavar je 
to nalogo županov razumel kot nalogo vmesnega 
organa med podobčino z maloštevilno inteligenco 
in okrajnim komisariatom, katerega naloga bi bila 
to voditi, ne da bi nanjo imel neposreden vpliv, Ici 
bi omejeval delovno področje občinskega župana 
in odbornikov. IG4 Vsaka drugačna omejitev polo
bja župana (oz. nadžupan.) bi bila nasprotna orga
nizacijskemu pravilniku iz leta 1814 ter bi lahko 
pripeljala do nezadovoljstva slovanslcih občin, ki so 
bile zelo občutljive na svoje pravice in samostojno 
upravo.1(j5 Goriški okrožni glavar ni pozabil ome
niti, da vsi župani (oz. nadžupani) niso bili pis
meni,l66 vendar za to nalogo ne bi bilo niti možno 
dobiti primernejše osebe. V takšnih primerih bi za 
več majhnih občin nastavili enega tajnika in enega 
blagajnika, Ici bi vodila korcspondenco in posle 
uprave. Lahko bi sodelovala na sejah sveta, vendar 
ne bi smela biti predsedujoča, temveč bi za to 
nalogo okrajni komisariat moral poslati svojega 

162 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. t01, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 159 do 161: 
Dopis Goriškega okrožnega urnda, Gorica, 17. april 1847. 

163 Prav tam. 
164 Prav tam. 

165 Prav tam. 

166 Prav tam. Omenja okraje Devin, okolico Gorice, Bovec in 
Ajdovščino. 
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uradnika. Ti mali občinski sveti bi se lahko na do
ločen dan zbrali v glavnem mestu okraja ter bi drug 
za drugim imeli svoja zasedanja. IG7 

Tržaški guverner je bil s poročilom sicer zado
voljen, je pa goriškemu okrožnemu glavarju odgo
voril, da s svojimi napotki zadeve ni hotel po
sploševati na vse občine, saj je bilo po njegovem 
mnenju tudi v tem primeru ključno poznavanje 
posebnih krajevnih razmer. t68 Svoje napotke v zve
zi s tem je razumel kot najširši obris ter omenil, da 
naj okrožni urad prek svojih okrožnih komisarjev 
zadevo predstavi na okrajih, naj se o teh zadevah 
pogajajo in na osnovi opazovanj in izkušenj potem 
načrtujejo potrebna določila za izpeljavo tega pro
jekta.l69 

3. Pripombe k besedilu navodila za ustrezno 
upravljanje občinskega premoženja 

Istrsko okrožje 

Istrski okrožni glavar je po prejetju Navodila za 
ustrezno upravljanje občinskega premoženja170 v 
Pazinu sklical sestanek okrožnih komisarjev; ti so 
svoje pripombe poslali deželnemu predsedstvu. 171 

Za komisarje ni bilo sporno samo določilo, da so 
občinsko premoženje in občinske dobrine last ob
čine kot političnega (moralnega) telesa in ne po
sameznih članov občine. Ta določba se jim je zdela 
resnično koristen miselni preobrat, s katerim so 
občinsko dobrino postavili kot dobrino družbe. 
Sklepi, izhajajoči iz tega določila (nedopustnost 
delitve jedra občinskih dobrin med občinske člane 
ter omejitev uporabe občinskih dobrin upoštevaje 
hišne potrebe posameznih članov občine), pa so se 
jim zdeli neuresničljivi, saj je bilo to v popolnem 
naspro~u z dotedanjim razmišljanjem o občinski 

lastnini. V Istri je prevladovalo mnenje, da so ob
činske dobrine last njenih prebivalcev, zato so se 

167 ARS, AS 1087, mikrofIlmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 159 do 161: 
Dopis goriškega okrožnega urada, Gorica, 17. april 1847. 

lG8 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsednjški spisi, posnetek 161: Koncept 
dopisa iz gubernijske: pisarne, naslovljen na goriški okrožni 
urad, Trst, 22. apTil1847. 

169 Prav tam. 

170 Okrožni glavar jc omenje:no besedilo prejel s prczidijalno 
uredbo z dne 26. oktobra 1845. 

171 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 100, leto 1845, 1846, 
Tržaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 4 do 12: 
Poročilo istrskega okrožnega glavarja ter prilo7.en zapisnik 
dogovora o načrtu navodila za ustrezno upravljanje občin
skega premoženja, Pazin, 30. november 1845. 

obnašali kot solastniki, ki jih je združevalo le 50-

lastniško razmerje in noben drug skupni cilj.172 po
sledica je bila, da so občinski prebivalci zahtevali 
uporabo občinskih dobrin, tudi če je to presegalo 
njihove hišne potrebe. Čeprav so komisarji takš
nemu ravnanju pripisovali glavno krivdo za slabo 
stanje občinske ekonomije, so se bali nasprotovanja 
najnižjih slojev prebivalstva.173 

Komisarji so se tudi strinjali z določbami o na
činu uporabe kultiviranih in za kultiviranje pri
mernih zemljišč s pripombo, da so v Istri da 
pogosto zelo skalnata in da bi to na začetku za
htevalo veliko dela: zemljišča bi bilo treba dajati v 
zakup za dolga obdobja in zelo majhne zakupne 
dajatve. V tem primeru v prvem desetletju trajanja 
zakupa ne bi bilo mogoče pričakovati pomemb
nejše materialne koristi.174 Ugotovili so tudi, da so 
se določila o prigonu živine nanašala le na rogato 
živino. V Istri so v glavnem vzgajali ovce, teh pa 
navadno niso krmili v hlevih. Predlagali so, da bi 
prigon ovac uredili po kakem drugem, primer
nejšem merilu. Odločno so nasprotovali določilu, 
da kazni za gozdne in pašniške prekrške določajo 
občinska načelstva, saj so bili tako izpostavljeni jezi 
domačega prebivaIstva. 175 Opozorili so, da bi bilo 
treba gospodarjenje z grmovjem ruja razširiti tudi 
na grmovje lovora. Lovorovi listi bi bili v Istri 
lahko vir dohodkov za občine, saj so ga do tedaj 
neredno izkoriščali sami občinski prebivalci. Na 
koncu so se komisarji strinjali, da je treba lokalne 
zavode postaviti pod nadzor občine, vendar se jim 
je zdelo nepotrebno zahtevati, da so občinski na
čeulik in odbornika brezpogojno izključeni iz upra
ve zavodov, ki ruso bili pod neposredno občinsko 
upravo, posebej zato, ker v majhnih občinah ni bilo 
veliko ljudi, ki bi se spoznali na upravo. Zato so 
predlagali, da bi bila izbira upravnih organov pre
puščena občinskemu svetu brez teh omejitev. 17G 

4. Pripombe k besedilu predpisa o občinskem 
svetu 

Istrsko okrožje 

V zvezi s Predpisom o občinskem svetu so se 
uradniki Istrskega okrožja sestali 23. februarja 

172 Prav tam. 

173 Prav tam. 
174 Prav tam. 

175 Prav tam. 
176 Prav tam. 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Članki in razprave 205 
Danijela JUfičic Cargo: Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubcrnija pred letom 1849, str. 181 - 214 

1847.177 Njihove pripombe so se nanašale na dolo
čitev terminov sej občinskega sveta, vsebine raz
prav in pristojnosti sveta v zadevah politične na
rave, predhodne sestanke okrajnih predstojnikov z 
občinskim načelnikom ter na pravico do preda
vanja v občinskem svetu. Posebej so se zavzeli za 
spremembo 7. paragrafa, ki je prepovedoval razpra
ve v »zaclevah politične naravc«, to je razprave o 
vseh zadevah, ki niso sodile k upravljanju občin
skega premoženja. Komisarji so se zavedali, da je 
natančna določitev meja delovanja občinskega sve
ta potrebna, vendar so menili, da )zadeve politične 
naravc« niso tako natančen izraz, s katerim bi bilo 
mogoče določiti prav vse zadeve, ki jih ne bi smeli 
obravnavati v občinskem svetu. Težko je bilo tudi 
poiskati drug primeren izraz. Predlagali so, da to 
določilo opustijo, oziroma natančneje določijo za
deve, o katerih občinski svet ne bi smel razpravljati. 
Iz prakse so namreč vedeli, da so bile občine več
krat v takem položaju, da so prosile za stvari, ki so 
bilc zunaj področja upravljanja lastnega premože
nja, vendar so zadevale splošno blaginjo, za katero 
so bile obvezne skrbeti: postavitev dušnopastirske 
postaje, ustanovitve študijskih zavodov in drugo. l78 

Istra v tistem času tudi še ni imela lastnega stano
vskega zastopstva, prek katerega bi se posredovale 
prošnje in želje prebivalcev cesarju - na ta način 

napisan paragraf bi občine v Istri v vsakdanjem živ
ljenju močno oviral. Na koncu so guvernerju pred
lagali, naj se odpre 8. paragraf, ki je določal, da ima 
okrajni komisariat pravico posredovati okrožnemu 
uradu tiste zadeve, ki so se mu na sejah občinskega 
sveta zdele sporne. Nata način so želeli tudi pre
nesti odgovornost z okrajnih na okrožne komisa
riate. Pripomb sta bila deležna tudi paragrafa 18 in 
19, v katerih je bilo določeno, da okraj nega pred
stojnika na sejah občinskih svetov v podobčinah 
zastopa župan glavne občine. V Istri po mnenju 
zbranih uradnikov ni bilo nobene notranje pove
zave med glavno občino in podobčinami, razen 
tiste formalne, ki je določala podložnost podžu
panov županu glavne občine in se je omejevala na 
politične zadeve. Poleg tega so bile sosednje občine 
po pravilu sp rte zaradi zadev, katerih vzrok v šte
vilnih primerih ni bil znan ali pa je tičal v nenehnih 

177 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101 , leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 77 do 90: 
Dopis istrskega okrožOl:ga glavarja z dne 25. februarja 
1847 in priloga s pripombami k besedilu Predpisa O občin
skem svetu, Pazin, 23. februar 1847. 

178 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 77 do 90: 
Pripombe k besedilu Predpisa o občinskem svetu, Pazin, 
23. fcbnlar 1847. 

pritožbah zaradi lastništva zemljišč in rivalstvu pri 
prodaji proizvodov ali izvrševanju pravic. Glavna 
pripomba pa je zadevala nepoklicanost župana. da 
bi zastopal položaj deželnoknežjega komisarja, kot 
so razumeli funkcijo okraj nega uradnika pri zaseda
njih občinskega sveta, saj številni župani niso imeli 
znanja, potrebnega za vodenje razprav v smislu 
nove uravnave. številni župani pa niso imeli po
trebne avtoritete, ki je bila najbolj potrebna prav v 
podobčinah, v katerih so bili občinski sveti sestav
ljeni iz neizobraženih Ijudi. 179 To določilo naj bi se 
zato opustila. 

Po 42. paragrafu Predpisa o občinskem svero je 
bila odbornikoma odvzeta pravica do tega, da ima 
govor na sejah občinskega sveta; to je bilo v na
sprotju z 31. paragrafom Inštrukcije, ki je to pra
vico dajal županu in obema odbornikoma. Zato so 
predlagali, da bi se to določilo spremenilo tako, da 
bi imel govor v občinskem svetu lahko župan ali 
kateri od odbornikov. 180 Na koncu so predlagali, 
naj bodo v Predpisu o občinskem svetu določene 
kazni181 za občinske uradnike zmanjšane ali pa 
omejene na redke primere, saj bi po njihovem mne
nju visoke kazni v začetku uvajanja novih občin
skih predpisov predvsem neizobražene dele prebi
valstva od nje odvrnilo: župan, odbornika ali odpo
slanci naj bi svojo službo opravljali brezplačno, 

hkrati pa bi jim grozile visoke kazni. l82 Namesto 
tako strogih določil so predlagali, da bi v primerih, 
ko bi občinski zastopniki neposredno ali posredno 
občini povzročili škodo, občini dali pravico, da 
povzročitelj povrne škodo in to povračilo bi bilo 
neke vrste kazen. 

Goriško okrožje 

Tudi goriški okrožni glavar je v zveZ1 z novun 
Predpisom o občinskem svetu sklical sestanek. 183 

Uradniki Goriškega okrožja so imeli podobne pri
pombe k besedilu Predpisa kot istrski. Glede ter
minov rednih sej so menili, da sta si prvo in drugo 
zasedanje sledila prehitro, med dnlgim zasedanjem 
venem letu in prvim v naslednjem pa je minilo 

179 Prav tam. 
180 Prav tam. 

181 V pamgrnr.h 9, 10, 24 , 29 , 30, 31, 32, 33 in 34. 

182 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 77 do 90; 
Pripombe na besedilo Predpisa o občinskem svetu, Pazin, 
23. februar 1847. 

183 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 107 do 108, 
128 do 129: Dopis goriškega okrožnega urada, Gorica 19. 
marec 1847. 
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prevec casa in to je povečevalo število izrednih 
zasedanj. Predlagali so, naj bo seja, na kateri so se 
potrjevali računi, preložena na februar, seja, na 
kateri so potrjevali ptedračune, pa na avgust. 184 Iz
raz »zadeve politične naravc« se jim je zdel preveč 
nedoločen. Določba bi se motala glasiti tako, da za
deve, ki so imele osnovo v že določenih zakonskih 
predpisih ali pa so imele pravno veljavo, niso bile 
podložne nadaljnji meritorni razpravi. Če bi občin
ska uprava predlagala razpravo v zadevah, ki niso 
bile primerne za obravnavo v občinskem svetu, bi 
jih imel okrajni komisar pravico izločiti z dnevnega 
reda seje tcr občinski upravi razložiti osnove za to 
izločitcv. 185 Tudi goriški uradniki so se zavzeli, da 
bi bilo treba javni nastop v občinskem svetu do
voliti ne le predsedujočemu in županu, ampak tudi 
kakšnemu drugemu članu občinskega sveta. 

Guverner je v končnem besedilu Predpisa o 
občinskem svetu uporabil pripombe obeh okrožnih 
uradov v tolikšni meri, kot je menil, da je bilo pri
merno za cilje celotne uravnave. 186 Dal je spre
meniti 7. paragraf v duhu pripomb istrskih okrož
nih komisarjev. Osnove za omejevanje zasedanj 
občinskega sveta na strogo področje zadev občin

skega premoženja naj ne bi obstajale, hkrati pa bi 
bilo nedopustno dati občinskemu svetu poobla
stilo, da s področja lokalnih interesov preide na 
področje politike in razpravlja o zadevah, za katere 
so pristojni višji organi. 187 Guverner je prav tako 
izločil večino kazni zaradi izostanka s sej sveta ter 
se omejil le na primere, pri katerih je lahko računal 
na povračila stroškov. Terminov za obe redni seji 
sveta se mu ni zdelo primerno prestavljati, ker je 
želel oblastem pustiti dovolj časa, da bi občinskemu 
gospodarstvu za prihodnje leto zagotovile pravo
časno pokritje stroškov. 

VII. Začetek uvajanja inštrukcije v posameznih 
občinah tržaškega gubernija 

Začetki uvajanja novega občinskega reda, po
možnih predpisov tcr razprav o izvedljivosti se ča

sovno ne ujemajo. Tiskana besedila vseh treh novih 
predpisov so pošiljali okrožnim uradom še spo
mladi leta 1847. 188 Poleg načelnih so nastajali tudi 
problemi tehnične narave, kot je bila na primer 

184 Prav tam. 

185 Prav tam. 

186 J\RS, AS 1087, mikrofIlmski kolut i;t. 101 , leto 1847, Tr
žaški gubernij, pn:dscdniški spisi, posnetki od 105 do 108: 

Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, Trst, 20. april 1847. 
187 Prav tam. 
188 Prav tam, 

uskladitev italijanskega in nemškega besedila In
štrukcije.189 

1. Istrsko okrožje 

Istrsko okrožje je najprej začelo izvajati občin
sko uravnavo na osnovi treh novih predpisov v 
večjih občinah. Okrožni glavar je 28. maja 1845 
izdal okrajnim korrusariatom Koper, Piran, Poreč 
in Motovun odlokl90 O boljši organizaciji občinskih 
zadev, priložil besedilo Inštrukcije za upravljanje 
občinskega premoženja in jim naročil, naj s tem 
seznani občine, v katerih je bilo treba začeti po
trebne priprave na volitve v občinske svete. Be
sedilo Inštrukcije je bilo treba obesiti v prostorih 
občinskega načelstva na vpogled, okrajni komisarji 
pa so potem izdelali sezname volivcev, ki so vse
bovali tudi podatke o s"--upnih neposrednih davčnih 
zneskih. Na tej osnovi so okrajni komisarji volivce 
še razdelili v volilne razrede in skupaj z občinskim 
vodstvom izdelali vrstni red volivcev, kot naj bi bili 
klicani na glasovanje. Potrebno je bilo izdelati še 
posebna vabila posestnikom, ki so živeli zunaj ob
čine, izdati javni razglas o dnevu in uri volitev, 
priskrbeti glasovalne posode in seveda glasovalne 
kroglice. 191 

Občina Koper 

Koprski okrajni komisairat je 16. junij 1845 
določil za dan volitev v koprski občinski svet. l92 

Volivci so bili razporejeni v tri volilne razrede, vo
lili so 12 odposlancev in 6 namestnikov. Volitve je 
vodil okrajni komisar Miloševič (Millossovich), ok
rožni komisar vitez Toggenburg je bil navzoč kot 
opazovalec. 193 Istrski okrožni glavar je dobil na 
vpogled poročilo okrožnega komisarja Toggen
burga, zapisnik volitev in vse prilogel94 ter jih po-

189 ARS, AS 1087, mikrofIlmski kolut št. 101. Trhški guber
nij, predsedniški spisi, posnetki od 11 do 13: Koncept do
pisa iz gubernijske pisarne naslovljen na oba okrožna ura
da, Trst, 28. februar 1847. 

190 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 99, leto 1845, Tri:aš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnctki od 74 do 76: Do
pis iSlrskchJa okrožnega glavarja, Pazin , 28. junij 1845 s 
prilogo (odlok, naslovljen na okrajne komisariate Koper, 
Piran , Poreč in Motovun z dne 2a. maja 1845). 

191 Prav tam. 

192 Prav lam. 
193 Prav tam. 

194 To je poimenski seznam članov občine iz treh volilnih ra
zredov, seznam navzočih, seznam prcdlaganih za odpo
slanCI; ali namestnike, izkaz o volilnih rezultatih v vsakem 
posameznem razred u volivcev, o il.vršcni balntaži in pre
jetih vabilih za volitve. 



AJU-UVI 32 (2009), št. 2 Članki in razprave 207 
Danijela Junac Caego: Urejanje občinskih zadev ml območju tr/.aškcga gubcrnija pred letom 1849, str. 181- 214 

.-

Poročilo iIlrskega okrožnega glava/ja barona GrimIchitza o prvi I'Ii novega občimkega IVeta v Koprn (AJU, AS 1087, 
Zbirka dopolnilnih mikrofilmov, T ržafki gubernij; mikrofilmIki kol III 100, pometki 34-37). 

sredoval guvernerju s prošnjo, naj mu jih vrne za 
potrebe okrajnega komisariata_ Izvoljeni občinski 

svet je pozneje izvoW še dva odbornika. t9S Guver
ner l96 je bil zadovoljen s prejetim gradivom in 
menil, da so zadevo pravilno razumeli ter da poteka 
v pravo smer. Poudaril pa je, da mora število od
poslancev (članov sveta), ki jih je treba voliti, ter 
davčno kvoto, po kateri naj bi bili volivci razpo
rejeni v volilne razrede, vedno določiti okrožni 
urad_197 Guverner je imel Ic nekaj manj pomemb
nih pripomb k samim volitvam_ V razglasu volitev 
naj bi nastala napaka pri določanju osebe, ki je 
vodila volitve (kot predsedujoči naj bi bil omenjen 
okrožni komisar, to pa je bilo v nasprotju z določili 
Inštrukcije, ki je natančno določala, da volitve vodi 

195 ARS, AS 1087, mikroftimski kolut št. 99 , lcro 1845, Tržaš
ki gubernij, predsedniški spisi, Dopis istrskega o krožnega 
glavarja, Pazin, 28. junij 1845. 

196 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99 , leto 1845, Trhš
ki gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 80 do 84: Kon
cept dopisa iz gubernijske pisarne istrskemu okrožnemu 
glavarju, baronu G rim schizu, Trst, 3. julij 1845. 

197 Prav tam. 

okrajni komisar ali njegov namestnik). Okrožnemu 
glavarju jc predlagal, naj izdela predpisan fonnula! 
razpisa volitev in določi, kaj v takšen razglas sodi in 
kaj ne, da bi se izognili napakaml98 Imel je še 
pripombe k postopku glasovanja v tretjem razredu 
volivcev_ t99 Ti naj bi glasovali tudi za nekatere 
predlagane kandidate iz drugih dveh volilnih razre
dov, a to za guvernerj~ ni bilo sporno, saj je bila ta 
možnost določena tudi v Inštrukciji. Pravica vsa
kega volivca je bila, da izbere tistega kandidata, ki 
mu je zaupal. Sporen naj bi bil način klicanja vo
livcev h glasovanju, ker se niso driali vrstnega reda, 
to pa bi lahko privedlo do neregularnosti samega 
postopka_200 Zato je predlagal, da bi okraj ne ko
misarje dobro poučili o postopkih volitev, da ne bi 
bilo izpodbijanja volilnih rezultatov_ 

Koprski občinski svet v novi sestavi se je prvič 
sestal 12_ novembra 1845_ Istrski okrožni glavar je 
na sejo sveta kot opazovalca poslal okrožnega ko-

198 Prav tam. 

199 Prav tam. 

200 Prav tam . 
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misarja Toggenburga.201 Guverner je bil s sejo ko
prskega občinskega sveta zadovoljen:202 ta naj bi 
razumel pomembnost svoje naloge in pokazal res
nično voljo za delovanje v občinsko dobro; zapis
nik seje občinskega sveta pa je moral rabiti občinski 
upravi kot podlaga za njeno delo ter poročanje o 
prošnjah in predlogih občine oblastem.203 O nad
zoru okrožnega urada nad občinskimi posli pa je 
menil, da bi bilo bolje, če okrožni urad ne bi po
trjeval zapisnikov sej občinskih svetov tcr se izrekal 
o koristnosti sprejetih sklepov. Pomembno pa se 
mu je zdelo, da je imel okrožni urad pregled nad 
obravnavami, preprečeval »splošno škodljive zade
ve« tcr dokler se okrajni komisariati in občine niso 
popolnoma znašli v zadevi, pazil, da so seje pote
kale v pravo smet. 

Občina Piran 

Volitve v občinski svet občine Piran so bile 7., 
8. in 9. julija 1845 pod predsedstvom okraj nega ko
misarja Korratuka204 in pod budnim očesom opa
zovalca, okrožnega komisarja barona Basellia. V 0-

livei, razporejeni v tri volilne razrede, so volili 18 
odposlancev in 9 namestnikov.2os V sak volilni raz
red je voW na enega izmed treh dni, določenih za 
volitve. Baron Baselli se je o volitvah izrekel pozi
tivno, ker so bili izbrani razumni možje, to pa je 
lahko potrdil tudi okrožni glavar. Volivci iz drugega 
razreda so izvolili pet odposlancev iz prvega in štiri 
iz drugega volilnega razreda. Izvoljeni odposlanci 
in namestniki, ki jih je voW tretji razred volivcev, so 
pripadali prvemu (6 oseb) ali drugemu volilnemu 
razredu (3 osebe). Med izvoljenimi odposlanci je 
okrožni glavar omenil Nikolaja Borsattija, Filipa 
Corsija, Krištofa Lanunarina, Bonofacija Ruazio
neja in Domenica Pagliaro,2D6 ki so jih izvolili vo
livci iz drugega volilnega razreda. Ker je markiz 
Fabris, stari piranski župan, rudi zaradi pritiska ok-

201 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 100, leto 1845- 1846, 
Tržaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 34 do 35: 
Poročilo istrskega okrožnega glavarja o seji občinskega 
sveta v Kopru, Pazin, 11. december 1845. 

202 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. 100, leto 1845-1846, 
Tržaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 36 do 37: 
Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, Trst, 15. december 
1845. 

203 Prav tam. 

204 ARS, AS 1087, mikroft.lmski kolut št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki 95 in 96 ter od 
100 do 103: Dopis istrskega okrožnega glavarja o volitvah 
v občinski svet Pirana, Pazin, 24. julij 1845. 

205 Prav tam. 

206 Prav tam. 

rajnega komisariata207, ponudil svoj odstop, jc ok
rožni glavar sodeloval pri imenovanju novega župa
na. 

Guverner je bil zelo zadovoljen z uvajanjem 
novega občinskega reda v Piranu.208 Strinjal se je z 
vlogo, ki jo je opravil okrožni glavar pri imeno
vanju župana, saj je bila po njegovem prepričanju 
izvolitev županov v pomembnejših občinah zaradi 
njegovih številnih nalog, ključna.209 Glede volitev 
je imel pripombe na določitev volilnega cenzusa.2 lO 

Ena temeljnih ·sprememb, ki jih je uvedel nov ob
činski red z razporeditvijo volivcev v volilne raz
rede, je bila poenostavitev občinskih zborov in 
ukinitev splošnih zborov prebivalstva. Določitev 

voWnih razredov naj bi priskrbela določen (odlo
čilen) vpliv posestnikom.211 Delitev ni želela majh
nim posestnikom povsem odvzeti vpliv na občin
ske zadeve, vendar je želela prepustiti pomembnejši 
vpliv premožnejšim prebivalcem, ki so imeli v ob
čini veliko nepremičnin. V Piranu so volilne raz
rede določili tako,212 da je vsak vo1ilni razred voW 
enako število odposlancev in namestnikov. To je 
pomenilo, da je prvi volilni razred, v katerem je 
bilo 250 volivcev, ki so plačevali 61% vseh letnih 
neposrednih davkov (ali 5.794 goldinarjev na leto) 
volil prav toliko odposlancev kot tretji voWni raz
red, v katerem je bilo sicer 720 volivcev, le da so 
oni prispevali le 6% celotne davčne kvote (ali 558 
goldinarjev na leto). Po guvernerjevem mnenju bi 
to lahko pripeljalo do tega, da bi več volivcev v 
nižjih in malo volivcev v višjih razredih povzročilo 
dvig voWnega cenzusa višjih razredov.213 Opazil je 
tudi nesorazmerje med drugim in tretjim voWnim 
razredom, v katerih je bilo približno enako število 
volivcev,214 vendar so volivci v dnJgem razredu 

207 Prav tam. Okrožni glavar je markizu Fabrisu, ki je sicer 
pokazal veliko prizadevanj za napredek splošne blaginje, 
očital veliko trmo, nespravljivost in oblastiželjnost; to naj 
bi bili vzroki za njegovo nepriljubljenost. 

208 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 96 do 100: 
Koncept dopisa iz gubernijske pisarne, 2. avgust 1845. 

209 Prav tam. 

210 Prav tam. Zapisnik zbora in priloge k zapisniku so bile 
verjetno vrnjene na okrožni komisariat, zato ni nobenih 
ohranjenih podatkov o določitvah voWnega cenzusa v po
sameznih občinah. Arhivsko gradivo Istrskega okrožOCf,'<l 
glavarstva v Pazinu, ki ga hrani Državni arhiv v Pazinu, je 
le fragmentarno ohranjeno in ne vsebuje omenjenih za
pisnikov. 

211 Prav tam. 
212 Prav tam. 

213 Prav tam. 

214 Prav tam. V drugem razredu je bilo 700, v tretjem pa 720 
volivcev. 
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plačevali za 2.423 goldinarjev več davka kot volivci 
v tretjem razredu, eni in drugi so pa volili enako 
število odbornikov in namestnikov. Naročil je ok
rožnemu glavarju, naj si ogleda inštrukciji za volitve 
v občinah Koper in Poreč, v katerih je bilo so
razmerje med premožnimi in revnimi določeno 

mnogo bolje. Še enkrat je poudaril, da je za vsako 
občino potrebno dobro preučiti stanje in ne le 
površno prepisovati besedila, ne da bi ga prej pri
lagodili stanju na terenu.2lS 

Občina Poreč 

Volitve v občinski svet občine Poreč so pote
kale pod predsedstvom okraj nega komisarja dr. 
Tomšiča (Ihomschitz).216 Volivce, ki so volili 9 
odposlancev in 6 namestnikov, so razporedili v tri 
voWne razrede. Kot opazovalec je na zbor prispel 
okrožni komisar Hein. Zapisnik občinskega zbora 
je vseboval razglas volitev v občini Poreč, seznam 
vseh članov občine, ki so bili povabljeni na zbor, 
ter seznam članov, ki se zbora ruso udeležili, se
znam članov občine, ki so bili razglašeni za osebe, 
ki jih ni mogoče voliti za odposlance ali namest
nike, ter izkaz rezultatov volitev po posameznih 
volilnih razredih. 21 7 

V prvem razredu je okrajni komisariat spora
zumno z občins!cim vodstvom predlagal 20 kan
didatov. Za odposlance so bili izvoljeni markiz 
Benedetto Polisini, Ivan Anton de Artusi, Bartol de 
Vergotini, za namestnika sta bila izvoljena Kancijan 
de Manzolili in Lorenzo de Sincich.218 V drugem 
razredu je bilo 24 predlaganih kandidatov, izmed 
njih so bili izvoljeni Peter de Filippini, Luigi de 
Salomon in Pavel de Chiuris, za namestnika pa 
Anton de Bassich in Pasquale Grimani. V tretjem 
razredu je bilo 22 predlaganih kandidatov iz tre
tjega razreda ter en kandidat iz prvega razreda. Za 
odposlance so bili izvoljeni Bartol Borri in Jožef 
Callegari iz tretjega voWnega razreda ter Andrej 
Zuliani iz prvega razreda, za namestnika pa Ivan 
Frania in Ivan Mauri, oba pripadnika tretjega voW
nega razreda.219 

215 Prav tam. 

216 ARS, AS 1087. mikrofilmski kolut št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 92 do 94: 
Dopis istrskega okrožneb"" glavarja o volitvah v občinski 
sver Poreča, Pazin, 25. julij 1845. 

217 Prav tam. 
218 Prav tam. 
219 Prav tam. 

2. Goriško okrožje 

Kot lahko izvemo iz guvernerjevega dopisa istr
skemu okrožnemu glavarju,220 se je nova občinska 
uravnava najprej začela uvajati v Goriškem okrožju, 
in sicer v občinah, v katerih je obstajal kolonatski 
sistem. Odmev v občinah je bil pozitiven. Glede na 
dober napredek je goriški okrožni glavar avgusta 
1845 začel priprave za vpeljavo nove uravnave tudi 
v nekaterih drugih občinah. Izbral je nekaj večjih 
furlanskih občin, ki so imele premoženje, ki jim v 
sistemu uprave, uveljavljenem do tedaj, ni zado
stovalo za kritje stroškov:221 Šempeter in Ronke v 
okraju Tržič; Fiumicello, Terc (ferzo di Aquileia), 
Ajello in Gradež v okraju Červinjan; Ločnik (Lu
cinico) in Medeja (Medea) v okraju Krmin ter Vil
lesse, Romans in Mariano (del Friuli) s Korono v 
okraju Gradišče222 Z zadevo pa ni hotel hiteti v 
manjših in nepremožnih občinah. Okrožni glavar je 
hotel počakati, dokler ne bi bilo jasno, ali bo iz
vedena združitev več majhnih občin pod enim za
stopstvom. V letu 1846 so novi občinski red začeli 
uvajati tudi v občinah Goriškega okrožja, ki so bile 
že prej pod avstrijsko oblastjo. 

Občini Bovec in Kobarid223 

Volitve v občinski svet občine Bovec so bile 14. 
decembra 1846, občine Kobarid pa 16. decembra 
1846. Odposlanci občine Bovec so odbornika izvo
lili 3. januarja 1847, v Kobaridu pa 28. januarja 
1847. Goriški okrožni urad je februarja 1847 po
trdil izvoljena odbornika občine Bovec Matijo Mle
kuža (Mlekuseh) in Antona Miheliča (Michellitsch) 
ter izvoljena odbornika občine Kobarid Jožefa Pa
gliaruzzija in Igoaca Genterja.224 V obeh občinah 
so se odločili zaposliti tudi blagajnika. Predlagal je 
tudi, da bi poleg blagajnika zaposlili tudi aktuarja za 
vodenje zapisnikov občinskega sveta.225 Opozoril 
jc okrajni komisariat Bovec, da mora biti v občini 

220 ARS, AS 1087. mikwfilmski kolut št. 99, leto 1845, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, Koncept dopisa iz gu
bernij ske pisarne, Trst, 31. marec 1845. Tam, kjer je več 
prebivalcev, je manjši davek in narobe. 

221 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št 99, lero 1845, 
Tr.laški gubem.ij, predsedniški spisi, posnetek 90: Dopis 
goriškega okrožnega urada, Gorica, 23 . juJ.jj 1845. 

222 Torej v furlanskih in italijanskih občinah. 
223 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr

žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetek 5. Prepis do
pisa okrožnega urada Gorica okraj nemu komisariatu Bo
vec, Gorica, 13. februar 1847. 

224 Prav tam. Ime zadnjega odbornika jc podpisano nečitljivo. 
225 Prav tam. 
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Bovec posebno pozoren na dve zadevi: da se skrb
no izdela inventar občinskega premoženja tcr da 
preveri predlog ustanovitve bovške podružnične 
prodajalne šolskih knjig iz tržaške glavne proda
jalne. Ustanovitev takšnega zavoda naj bi bila po
trebna v vsaki glavni občini, v kateri so bili šolarji. 
S tem bi zagotovili optimalno dobavo knjig v šol
skem letu. Opozoril pa je, da je ta predlog ob
činskega sveta treba najprej posredovati šolskemu 
nadzorstvu in šele potem okrožnemu uradu. Grof 
Stadion je na poročilo okrožnega urada o ome
njenih volitvah odgovoril, da pričakuje, da bo novi 
red v občinah uveden šele potem, ko bosta zago
tovljena nujno potrebna enotnost in nadzor nad 
poslovanjem okraj nega komisariata nasproti novim 
občinskim upravam.226 

Z odhodom starega in začetkom dela novega 
guvernerja227 se je v Tržaškem guberniju začelo ob
dobje pretresanja nove občinske ur3vnavc. Cesar 
Ferclinand 1. je že julija 1847 novega guvernerja 
prosil za mnenje in predloge v zvezi z novo ob
činsko upravo v Primorju,22S ta pa je zadevo po
sredovalobema okrožnima glavarjema. Guvernerja 
je predvsem zanimalo, v kolikšni meri se je uve
ljavila nova občinska uravnava, kje še ni izvedena, 
kako so bili novi predpisi sprejeti v samih občinah 
(ali je bilo nasprotovanj) in kako sta se okrožna 
urada s tem spoprijela, ali so bile koristi od novih 
predpisov in kakšne so bile ter ali v bodoče lahko 
pričakujeta koristen vpliv na splošno gospodarsko 
stanje okrožij.229 

Istrski okrožni glavar je svoje poročilo izdelal 
oktobra 1847.230 Do takrat je bila vpeljana nova 
občinska uprava na osnovi treh novih predpisov v 
teh večjih istrskih občinah: Koper in Milje (okraj 
Koper); Piran in Izola (okraj Piran); Buje, Umag, 
Novigrad, Brtonigla in Grožnjan (okraj Buje); po
reč in V rsar (okraj Poreč); Rovinj in Bale (okraj 

226 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
iaški guberruj, predsedniški spisi, posnetek 4: Koncept do
pisa iz gubernijske pisarne, (rrst), 16. februar 1847. 

227 V letu 1848 je kot tr~aški guverner omenjen grof Salm, 
DATS, Tržaški gubernij, splošru spisi, fasc . 1959. 

228 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, Dopis iz gubernijske pi
sarne, naslovljen na grofa Inzaghija, Trs(, 6. december 
1847. 

229 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101, leto 1847, Tr
žaški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 6 do 10: 
Poročilo goriškega okrožnega glavarja v zvezi z regulacijo 
občinskih zadev, Gorica, 11. oktober 1847. 

230 ARS, AS 1087, mikroftlmski kolut št. tol, leto 1847, Tr
%aški gubernij, predsedniški spisi, posnetki od 236 do 242: 
Poročilo istrskega okrožnega glavarja v zvezi z regulacijo 
občinskih zadev, Piran, 18. oktober 1847. 

Rovinj); Savičenta spodobčinami, Barban s pod
občinami, Kanfanar s SošiCi in Mrgani, Vodnjan 
(okraj Vodnjan); Pulj in Galižana (okraj Pulj), Veli 
in Mali Lošinj (okraj Lošinj); Cres (okraj Cres); 
Krk, Baška, Dobrinj, Omišalj s podobčinami (okraj 
Krk); Lovran, Mošeenice, Veprinac, Kastav, Ruka
vac s podobčinami (okraj Volosko); Labin in Plo
min (okraj Labin); Pazin, Žminj, Tinjan, Gračišce, 
Pičen (okraj Pazin); Motovun, Oprtalj, Vižinada 
(okraj Motovun) ter Buzet in Draguc (okraj Buzet). 
Začele so se tucli priprave za vpeljavo nove ob
činske uprave v nekaterih manjših občinah. V 
okraju Belaj sta se občini Boljun in Kršan pri
pravljali na ustanovitev občinskega sveta, čeprav je 
tam po besedah okrožnega glavarja sodeče živelo 
večinoma samo neizobraženo kmečko prebival
stvo.231 Težave je imel le v okraju Podgrad, kjer 69 
tamkajšnjih občin ni premoglo zadosti premoženja, 
bilo pa je tucli zelo malo pismenih ljucli.232 Okrožni 
glavar je bil na splošno zadovoljen s sprejemanjem 
nove občinske uprave, še posebej v nekdaj beneš
kih krajih: ljudstvo naj bi v novih občinskih svetih 
videlo podobnost z zelo priljubljenimi (1) mestnimi 
sveti iz časa Beneške republike. Mestni prebivalci 
naj bi se sicer tucli bolj zavedali pomembnosti no
vega načina urejanja občinskih zadev v korist 
splošni občinski blaginji233 Kar zadeva koristne 
učinke nove občinske uravnave, je okrožni glavar 
poudaril te: 

pregledno stanje in vzdrževanje občinskega pre
moženja ter vpeljava natančnih inventarjev tega 
premoženja, 
zavarovanje občinskega premoženja, 
popolna ali delna odprava občinskil, dolgov, 
zaposlitev gozdnih in poljskih čuvajev, 
ograjevanje pustih zemljišč in pogozdovanje, 
pridobivanje sredstev za ustanavljanje deš kih in 
dekliških šol, 
redno gospodarjenje z občinskimi nepremični
nami in povečanje občinskih dohodkov, 
graclitev novih in popravila starih občinskih 

cest, 
izpeljava koristnih zidav, 
odprava težav, ko so občinski prebivalci dol
govali dajatve, 
odprava zlorab, 
natančno poznavanje občinskih potreb, 
izsleditve virov za pokrivanje v proračunih na
vedenih občinskih izdatkov in urejeno računo
vodstvo, 

23 t Prav tam. 

232 Pf'J.v tam. 

233 Prav tam. 
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ustanovitve dobrodelnih zavodov S prostovolj
nimi prispevki občinskih prebivalcev, 
zbujanje občutkov lastne vrednosti posameznih 
občin in smisel za skupno blaginjo pri prebi
valcih. 
Omenjeni učinki so po njegovem mnenju ne

dvomno vplivali na kulturo celotnega Istrskega ok
rožja v vsakem pomenu.214 

Tudi goriški okrožni glavar je oddal svoje 
poročilo novemu guvernerju Tržaškega guber
nija.235 Iz njega je vidno, da je nova občinska urav
nava najprej zaživela z odlokom okrožnega urada z 
dne 5. decembra 1844 v okrajih Knnin, Červinjan 
in Tržič oziroma v italijanskih okrajih. To pa zato, 
ker so pričakovali več težav v tistih okrajih Go
riškega okrožja, v katerih je živelo večinsko slo
vensko prebivalstvo (staro avstrijsko ozemlje).236 
Ker se je okrožni glavar zavedal, da so novi 
predpisi, ki so se sicer opirali na pravilnik iz leta 
1814, v bistvu ustvarjali osnove za kak nov zakon O 

občinah, se je zadeve lotil z vso previdnostjo ter 
spremembe uvajal počasi. Zato je trajalo vse leto, 
da je bila v omenjenih treh italijanskih okrajih nova 
občinska uravnava popolnoma vpeljana. 

Novo občinsko uravnavo so v avstrijskih okra
jih Goriškega okrožja najprej začeli uvajati v 
občinah , v katerih je večina prebivalcev razumela 
italijanski jezik. Okrožni urad je prosil, naj bo be
sedilo Inštrukcije prevedeno v nemščino in tudi v 
slovenščino (Krajnerischer Sprache). Ko sta bila pre
voda23? izdelana, je bila nova občinska uravnava 
vpeljana tudi v občinah z večinskim slovenskim 
prebivalstvom. Ko je glavar poročal, ta ni bila uve
ljavljena le v občinah Tolmin in Kanal, v katerih so 
uradniki zemljiških gospostev zavračali ureditev 
občinskih zadev. Okrožni glavar je ocenil, da bo 
uvedba novega občinskega reda končana venem 
letu.238 

234 Prav tam. 

235 ARS, AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101 , leto 1847, Tr
žaški gubernij, predscdniški spisi, posnctki od 6 do 10: 
Dopis iz gubernijske pisarne grofu Inzaghiju, Trst, 6. de
cember 1847 in Poroeilo goriškega okrožnega glavarja v 
zvezi z regulacijo občinskih zadev, Gorica, 11. oktober 
1847. 

236 Prav [am. 

237 V prcglcdancm gradivu Tr"/.aškega gubcrnija ni ohranjenih 
besedil Inštrukcije v slovenščini. 

238 ARS. AS 1087, mikrofilmski kolut št. 101 , leto 1847, Tr
žaški gubernij, predscdniški spisi, PoročiJo goriškega ok
rožnega glavarja v zvezi z regulacijo občinskih zadev, Go
rica, 11 . oktober 1847. 

Nova uravnava občinskih zadev je bila povsod 
sprejeta pozitivno in goriški okrožni glavar ni do
živel nasprotovanja. Nekaj težav je bilo le v 
majhnih občinah, za katere je bilo dogovorjeno, da 
se bodo združile in voWe občinski svet za več 

občin skupaj. Okrožni glavar je prav v tem videl 
največjo pomanjkljivost nove uravnave, saj naj bi 
bila neuporabna v majhnih slovanskih hribovskih 
občinah, kjer ni bilo pismenih. Ko so se na po
svetovanjih o načrtu občinske uravnave pogovarjali 
o združitvi več občin pod enim občinskim vod
stvom, je okrožni glavar menil, da bi bilo potrebno 
združitve že takrat prepustiti izvedbenim orga
nom.239 Pozitivne učinke je goriški okrožni glavar 
videl v izboljšanju notranje občinske uprave ter 
utrjevanju položaja občine znotraj sistema oblasti, 
tudi članom občinskih svetov so prebivalci vse bolj 
zaupali. 24O Do uvedbe nove občinske uravnave so 
bili člani občinske uprave povsem izolirani: nihče 
se ni spoznal na njihovo delo, oni sami pa niso 
razumeli interesov lastne občine in je zato niso niti 
primerno zastopali. Izvolitve dobrih odbornikov na 
splošnih ljudskih zborovanjih so bile bolj odvisne 
od naključja kot od razumevajoče ali dobromiselne 
večine.241 Zato ni bilo nobenega poroštva, da bodo 
izvoljeni tudi res zastopali želje občine. Ob vsaki 
pomembnejši zadevi je bilo treba sklicati splošno 
zborovanje, na njem pa ni bilo mirnega, temeljitega 
razpravljanja, pač pa so to bila večinoma le groba 
obračunavanja s pestm.i.242 Z novo uravnavo sta 
bila odbomika izvoljena iz vrst vidnejših članov 
občine - to so bili možje, ki so uživali zaupanje 
»boljšega« (bogatejšega) dela občinskih prebivalcev. 
Poleg tega je občinskemu svetu stalo ob strani 
občinsko načelstvo. Okrožnemu glavarju se je 
zdelo, da se je začela spreminjati tudi miselnost 
ljudi, saj so začeli razmišljati o interesih občine kot 
skupnosti.243 Okrožni glavar je bil nad novo ob
činsko uravnavo tako navdušen, da je pozval dežel
no predsedstvo, naj ji zagotovi močnejšo podporo 
tako, da bi jo oblasti najprej potrdile kot provi
zorično uravnavo; po nekaj letih izvajanja in s po
trebnimi spremembami bi jo lahko sprejeli tudi kot 
zakon.244 

239 Prav tam. 
240 Prav tam. 
241 Prav tam. 
242 Prav lam. 

243 Prav tam. 

244 Prav tam. 
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VIII. Zaključek 

Ko se je tržaški guverner grof Franc Stadion lo
til preurejanja občinskih zadev v Tržaškem guber
niju, je vsekakor moral imeti dobro mero znanja in 
poguma. Potreboval je splošno znanje o občinskih 
zadevah v takratni Evropi, seznaniti se je moral z 
načinom urejanja občinskih zadev med francosko 
okupacijo, največ časa pa mu je vzelo spoznavanje 
posebnosti primorskih občin in njihovih zapletenih 
odnosov. Znanje sta mu dajali njegova široka izo
brazba in funkcija, ki jo je opravljal. Pogum je po
treboval, ker se je občinskih zadev lotil brez odob
ritve oblasti. Še najbolj pa je potreboval lojalne 
sodelavce in uradnike, ki so bili pripravljeni pri
sluhniti njegovim širokopoteznim željam in ambi
cijam ter bili bolj kot on seznanjeni z resručnuru 
težavami, saj so se ukvarjali z najbolj žgočimi 

vprašanji na kraju samem. S svojo liberalno usme
ritvijo jc sodelavce prepričal, da z načinom urejanja 
občinskih zadev, kot si ga je sam zamislil, niso 
posegali v zakonodajno oblast; določali naj bi le iz
hodišča za boljše izvajanje že obstoječih predpisov. 
Po njegovem mnenju je bilo to vsekakor mogoče, 
saj je v upravnih organih videl misleče organe in ne 
le slepo orodje za izvrševanje ukazov najvišjih ob
lasti. Majhen odpor, na katerega je naletel, je hitro 
zbledel, ker je bilo urejanje občinskih zadev res
nično žgoče vprašanje v obeh okrožjih Tržaškega 
gubernija. 

V letih od 1842. do 1847. je bilo v Tržaškem 
guberniju opravljeno veliko dela pri poenotenju 
organizacije občinske uprave. To je bila velika 
sprememba v urejanju občinskih zadev ne glede na 
status občin, njihovo velikost, zgodovinsko izročilo 
in navade. Najtežje je bilo spremeniti miselnost, da 
je lastno občinsko upravo sposobno organizirati sa
mo bogato in izobraženo mestno prebivalstvo ita
lijanskega in nemškega kulturnega kroga. Kljub ob
stoječim kmečkim občinam, ki so svojo samo
stojnost ohranile vse obdobje fevdalnega družbe
nega reda, je bilo državne uradnike težko prepričati 
o sposobnostih (v glavnem) nepismenega kmeč
kega (slovanskega) prebivalstva. 

Načela, ki so jih postavili grof Stadion in 
njegovi sodelavci, so bila jasna: občinske zadeve je 
bilo treba urediti tako, da bi bile občine sposobne 
upravljati in vzdrževati lastno donosno premo
ženje; premožnim slojem prebivalstva je bilo treba 
omogočiti prevlado v občinskih svetih, vendar ne 
op absolutni izključitvi revnega prebivalstva kot v 
Beneški republiki in njenih mestnill komunih. 
Pravico do izražanja lastnih interesov naj bi dobili 
vsi prebivalci občine. Tega načela tudi sicer ne bi 

mogli opustiti, ne da bi naleteli na nasprotovanje že 
obstoječih avtonomnih občinskih organov v šte
vilnih kmečkih občinah v Istri in na Krasu. Z 
vpeljavo občinskih svetov so želeli zagotoviti stro
kovno in sposobno občinsko vodstvo, ki bi občino 
vodilo na podlagi avtoritete in dobrega poznavanja 
dejanskih občinskih interesov. 

Da bi v občine lahko vpeljali novo ureditev 
občinskih zadev, so bili izdani trije predpisi. In
štrukcija za upravljanje občinskega premoženja je 
vsebovala organska določila o načinih volitev ob
činskih predstavnikov in vpeljevala inštitut občin
skega sveta. Pravilnik o občinskem svetu je določal 
njegovo poslovanje in delovno področje. V Navo
dilu za ustrezno upravljanje občinskega premoženja 
pa so natančno razčlenjena praktična določila o vo
denju občinskega gospodarstva. 

Glavne novosti, ki jih je določila Inštrukcija o 
upravljanju občinskega premoženja in volitev od
poslancev, so bile urejanje udeležbe občinskih pre
bivalcev na občinskih volitvah. Volitve občinskih 
predstavnikov je predvideval že organizacijski pred
pis iz leta 1814, vendar ni določal načine izvajanja, 
zato so sklicevali splošne zbore prebivalcev, na ka
terih ni moglo biti sttpnega in konstruktivnega dia
loga. Z uvedbo volitev občinskih odposlancev so 
bili ti zbori odpravljeni. V novih predpisih je bilo 
natančno določeno, kdo ima pravico biti član občin 
in kako so prebivalci na osnovi plačila davkov raz
porejeni v voWne razrede. Prevlado bogatejšim je 
omogočila določitev števila odposlancev, ki ga je 
volil vsak volilni razred, ter določilo, da imajo člani 
vsakega posameznega razreda možnost voliti pred
lagane kandidate iz drugih dveh voWnih razre
dov.24s Vključitev vseh slojev prebivalstva je dala 
tudi prebivalcem, ki niso plačevali davkov, socialno 
veljavo v občini. Z volitvami lastnih odposlancev, ki 
so postali člani občinskega sveta, so občine dobile 
legalno zastopstvo, ki je predstavljalo občino in 
občinske interese v odnosu do višjih oblasti, hkrati 
pa je bilo odgovorno obema stranema: občinskim 
članom in oblastnikom. Izvoljeni občinski svet je 
postal posvetovalno občinsko telo v gospodarskih 
zadevah, neposredno upravljanje občinskega pre
moženja (občinska izvršna oblast) pa je bilo pre
puščeno članom občinske uprave: dvema odbor
nikoma in občinskemu načelniku (županu). O kaki 
večji avtonomiji pa tukaj še ni moglo biti govora: 
oblasti so še zmeraj nadzorovale občine prek župa-

245 Logično naj bi bilo, da člani prvega voWncga razreda ne bi 
volili kandidatov iz drugega ali tretjega volilnega razreda, 
člani tre tjega volilnega razreda pa bi volili tudi kan didate iz 
prvih dveh volilnih razredov. 
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nov, ki so jih imenovali sami, četudi na predlog ob
čine; in prav ci so imeli odločujoč glas pri vseh za
devah občinske uprave. Delovno področje občin
skega sveta je bilo omejeno le na zadeve gospo
darske narave, neredno sestajanje pa mu je onemo
gočalo vsakršno resnejše reševanje kompleksnejših 
in vsakdanjih občinskih problemov. Poleg tega so 
okrajni komisariati dobili iniciativo in predsedstvo 
(ter s tem tudi nadzor) na sejah občinskih svetov. 

Z Navodilom za ustrezno upravljanje občin

skega premoženja so natančno uredili lastništvo 
občinskega premoženja - to je postalo last občine 
kot stalnega političnega in upravnega telesa (kor
poracije) in ni bilo več last vseh občinskih članov 
kot posameznikov, ki so sestavljali občino. Živeči 
člani občine so imeli na voljo pridelek občinskih 
zemljišč in ne njihovega jedra, zato občinskih zem
lji šč ni bilo dovoljeno deliti. Poseben pomen je 
imelo pri ohranjanju občinskega zemljiškega fun
dusa in upravljanju le-tega tudi določilo, ki je ob
čin sko premoženje deWo na občinsko premoženje v 
ožjem pomenu in na občinske dobrine. Razlike med 
njima so bile v načinu njune uporabe in ne v 
različnosti pravnih subjektov, ki so bili pristojni za ti 
dve obliki lastnine. 

Glede na poročila okrožnih uradov in okrajnih 
komisariatov o navdušenem spreje~u vseh treh 
novih predpisov, se je nova občinska uravnava do
taknila jedra problema in začela vpeljevati red v Že 
precej zmedene občinske zadeve. Očitkov na račun 
novega urejanja občinskih zadev ni imel niti nov 
guverner, ki je v letu 1848 oblastem poročalo 
vsebini in uvajanju nove občinske uravnave v 
občinah Tržaškega gubernija.246 
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Zusammenfassung 

REGELUNG DER GEMEINDE
ANGELEGENHElTEN IM GOUVERNE
MENTVONTRIESTVOR 1849 

Die Gemeindcangelegenheiten wurden 1m 

Osterreichischen Kusteniand seit 1814 von der 
Provinzialordnung geregclt, die die Aufgaben der 
Gemeindeorgane nicht naher definierte. Dies hatte 
eine betriichtliche Verwirrung und Willkur der Ge
meindeheamten zur Folge. Graf Stadion, der 1841 
das Amt des Gouverneurs im Verwaltungsbezirk 

von Triest iibcrnahm, sah in den ungeordneten 
Gemeindeangelegenheiten den Hauptgrund fur die 
prekare Wirtschaftslage im Land. Auf seine An
regung und in Zusammenarbeit mit dem Kreisamt 
von Istrien und Gorz wurden in der Zeit von 1845 
bis 1847 drei Gemeindevorschriften erlassen, die 
die Aufgaben der Gemcindeverwaltung, den Wir
kungshcreich ihrer Organe und vor allem die Ver
mogensverwalrung der Gemeinden genau de
finierten. 

In diesen Vorschriften sind die Anfange der 
Gemeindeautonomie mit der Einfuhrung von 
Wahlen zu flOden, an den en auch jenc Einwohner 
teilnahmen, die keine direkten Steucrn zahlten, der 
gewiihlte Gemeinderat wurde beratendes Ge
meindeorgan in wirtschaftlichen Ange1egenheiten, 
die unmittelbare Vermogensvcrwaltung der Ge-· 
meinde war den Mitgliedern der Gemeinde
verwalrung iiberlasscn: zwei gewahltcn Ausschuss
mitgliedern und dem Gemeindevorsteher (Biirger
meistcr), dessen Bestellung von der Meinung der 
Mitglieder des Gemeinderats abhangig war. Mit der 
genau geregelten Eigenriimerschaft uber das Ge
meindevermogen, das nun im Eigenrum der Gc
meinde als eine standige politische und vcr
waltungsmiillige Korperschaft stand und nicht im 
Eigentum aUer Gemeindemitglieder als Einzelne, 
die eine Gcmeinde bilden, wurde eine solide Basis 
zur V crbesserung der Gemeindewirtschaft ge
schaffen. Von einer grofieren Autonomie kann je
doch hier noch nicht die Rede sein: Die Obrigkeit 
kontrollierte noch immer die Gemeinden tiber die 
Biirgenneisrer, die bestellt wurdcn und eine 
entscheidcnde Stimme bei aUen Ange1egenheiten 
der Gemeindeverwaltung hatten. Der Wirkungs
bereich des Gemeinderats war auf Angelegenheiten 
wirtschaftlicher Nanu beschriinkt, und seine un
regelmallige Zusammcnkunft verhinderte jede 
ernsthaftere LOsung komplexerer und aUtiiglicher 
Gemeindeprobleme. 

• 
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IZVLEČEK 

V prispevku podajam pregled Slan;a na področju slalusne ureditve in dastopnosti ter uporabe arhivov obveščevalnih slu'fb 
v tistih državah Vzhodne Evrope, ki so že članice Evropske skupnostI: Tem vprafanjem so bila med letoma 2007 do 2009 
posvečena fliri mednarodna posvetOVanja. Novembra 2007 je bil v Bratislavi prvi del posvetovanja odejavnosli NKVD/ 
KGB ter njegovem sodelovanju Z dmgimi obvefčevalnimi službami v S ,..dnji in Vzhodni Evropi; dmgi del po v Pragi 2008. 
VS ofiji pa je bilo aprila 2008 prvo posvetovanje, posvečeno prvi obletnici delovanja komisije za odpiranje arhivov, dmgo
Z naslovom The ji/es of semt services - a SOllrce of historical knmvledge pa aprila 2009. Ker je bil na vseh posvetovanjIh prvi 
del posvečen arhivom obvefčevalnih sluŽb, v prispevku primeTjaIno predstavbam uredilev in uporabo arhivov nekdanjih 
obvefčevalnih sluŽb v Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem, Slovafkem, Cefkem, v Nemčiji in v Sloveniji. 

KLJUCNE BESEDE: obvefčevalne službe, arhiv državne varnosti, lustracija, ajiliacija, NKVD, KGB, nacionalni 
interes 

ABSTRACT 
IN7EUJGENCE SERVICE RECORDS - SOURCE OF HISTORICAL KNOWLEDGE 

The paper givu an overview OJ the current slalus, access lo and usage of intelligence service archives in Ihose Eastern 
European states Ihat are membm of the EU, These isstles were also the topic of four intemalional conferences held belween 
2007 and 2009. Thejirst conference on NKVD/KGB aclivilies and its rooperation with the rest of the intel/igence services 
in Central and Eastern Ellrope was held in Bratislava in November 2007. The sedmd conference with the same title took 
place in Prague in November 2008. The fol/owing two conferences were he/d in Sojia; the jirsttakingplace in April 2008 in 
ce/ebration of the jirst anniversary of the work of the rommission for the opening of the intel/igence arehives, and Ihe serond one 
held in April 2009 and litled "The Files of Secret Service - SOllrce of Historical Knowledge«, Since the jirst part of each of 
the jotlr conferences jOCJIsed on intelligence Stroja archivts, the au/hor in the article draw! a comparison between the 
arTangement and use of former intel/igence service arfhives in Bulgaria, Romania, Hungary, SIovakia, Czech Repllblic, 
Germany and Slovenia. 

KEY If"ORDS: intel/igence services, state seCllrity orehives, IlIstration, aJfiliation, NKVD, KGB, nalional interests 
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Ker sem se v zadnjih treh letih na povabilo 
organizatorjev s prispevki udeležila treh od štirih 
posvetovanj, posvečenih urejenosti, dostopnosti in 
uporabi arhivov obveščevalnih služb, je namen tega 
prispevka predstaviti urejenost teh arhivov v pri
merjavi z ureditvijo v Sloveniji. l Naj takoj v začet
ku poudarim, da je le v Sloveniji arhiv Ministrstva 
za notranje zadeve in v njegovi sestavi tudi arhiv 
nekdanje službe državne varnosti od leta 1998 
vključen v državni arhiv, to je v Arhiv Republike 
Slovenije skladno s priporočili CI1RE.2 V deset
letni praksi se je izkazalo, da je bila odločitev dobra, 
saj so bili arhivi na voljo tako znanstvenikom kot 
posameznikom, da so z njihovo pomočjo uresni
čevali svojo pravico do ))habeas ciata((, torej pravico 
vsakega posameznika do tega, da zve, kakšne in
formacije se o njem zbirajo v arhivih in da na pod
lagi tega doseže tudi javno rehabilitacijo ali ustrez
no odškodnino, da zve vse o pogrešanih sorodni
kih in uveljavi pravico do obnovitve krivičnih 

sodnih procesov, kakor določa po osamosvojitvi 
Slovenije sprejeta zakonodaja.3 

Nasprotno z ureditvijo v Sloveniji, ki je odnos s 
Sovjetsko zvezo oz. njeno obveščevalno službo 
NKVD /KGB spremenila že leta 1948 po sporu z 
Informbirojem oziroma prenehanju odvisnosti od 
njega, tako da se je SZ iz zaveznice spremenila v 
nasprotttico (čeprav je model ureditve ostal podo
ben ves čas obstoja nekdanje Jugoslavije), je v dr
žavah tako imenovanega Vzhodnega bloka, ki so 
bile tudi vojaško povezane v okviru Varšavskega 
sporazuma, obstajalo vsakodnevno komuniciranje 
z vodstvom KGB in tudi odvisnost oz. nesamo
stojnost tako imenovanih političnih, v še večji meri 
pa vojaških obveščevalnih služb od ustreznih služb 
Sovjetske zveze vse do leta 1989 oz. do padca Ber
linskega zidu in ustreznih sprememb v tranziciji 
enopartijskih ,ocialističnih državah v Vzhodni Ev
ropi v demokratično večstrankarsko politično ure
ditev. 

Namen prvih dveh posvetovanj - v Bratislavi in 
Pragi kot glavnih mestih nekdanje Češkoslovaške 
ob dvajseti obletnici zloma praške pomladi, ki jo je 
groba sila vojaških enot Varšavskega sporazuma 
leta 1968 še za dvajset let pospravila v varno za
vetje ))velikega brata« - je bil ob popolni zaprtosti in 
nedostopnosti ustreznih arhivov obveščevalnih 

služb v RUSIji, ki sedemnajst let po padcu komu
nizma še niso dostopni niti domačim niti tujim 

1 

2 

3 

NKVD/KGB 1 in NKVD/KGB II. 
Qintana: Archivcs of Security Services of Former represive 
RCl:,>1mes. 
Dornik Šubelj: Arhivi obveščevalnih služb v Sloveniji. 

raziskovalcem, pregledati, kaj je o tem ohranjeno v 
arhivih obveščevalnih služb nekdanjih držav Nem
ške demokratične republike, Češkoslovaške, Mad
žarske in Poljske.4 

Za večino vzhodnoevropskih držav je bila zgled 
ureditev arhiva nekdanje politične policije Stasi v 
Nemški demokratični republiki. Tam so neposred
no po padcu Berlinskega zidu ustanovili leta 1991 
ob prizadevanju civilne javnosti, predvsem evange
ličanske cerhe, katere pripadnika sta bila tako prvi 
direktor pastor Joachim Gauck kot sedanja direk
torica, ki je tudi katehetinja, gospa Marianne Birth
ler, poseben Inštitut za proučevanje dokumentov 
nekdanje Službe državne varnosti nekdanje Nem
ške demokratične republike.5 V inštitutu je združe
no vse gradivo bivšega Stasija od 8. maja 1945 do 
padca Berlinskega zidu 1989. Gradivo iz časa na
cizma ne spada v ta sklop, saj so ga večinoma od
peljale zavezniške sile in je ohranjeno v njihovih 
zbirkah v ZDA in Rusiji ali v drugih arhivskih 
institucijah v Nemčiji.6 Po mnenju Marianne Birth
Ier, arhivsko gradivo Stasija. če bi prešlo v državni 
arhiv, za kar se je po združitvi zavzemala javnost v 
Zahodni Nemčiji, vsaj še trideset let ne bi bilo do
stopno javnosti; k javnosti šteje tudi sredstva ob
veščanja in ne le raziskovalcev in zainteresiranih 
oseb, zato so tudi s posebno zakonodajo ustanovili 
Inštitut za preučevanje dokumentov nekdanje poli
tične policije. Na podlagi dokumentov, ki so bili 
ohranjeni, so v politično življenje v združeni Nem
čiji uvedli tudi lustracijo z zakonsko omejenim ro
kom - ta se je že iztekel. Namen lustracije je bil, da 
bi javno obveščanje o javnih osebnostih, ki so 
sodelovale s službo državne varnosti, omogočilo 
ozaveščanje javnosti in ovrednotenje kot pozitivnih 
tistih osebnosti, ki so se temu pritisku uprle, saj to 
v totalitarnem sistemu ni bilo lahko. Na Inštitutu 
so prejeli 3 milijone zahtevkov (prebivalcev NDR 
je bilo 17 miljonov) za vpogled v podatke o sebi in 
informatorju. Po petnajst let trajajočem preuče-

4 

5 

6 

NKVD / KGB 1, Deklaracija konftnnce, ki so jo sprejeli in 
podpisali v imenu zvezne komisije za dokumente državne 
varnosti nekdanje DOR Marianne Birthlcr, direktor Zgo
dovinskega arhiva madžarske službe državne varnosti 
Gyoergy Gyarmati, James Kurtkyka kot predsednik In
štituta narodnega spomina - komisije za preiskovanje zlo
činov proti poljskemu narodu,Jan Ondraš v imenu odbora 
direktorjev Inštituta narodnega spomina Slovaške in Pavel 
Žaček kot predstavnik vlade za ustanovitev Inštituta za 
študij totalitarnih režimov. 

Foerster: Der Bundesbeauftragte fur die Unterlagen in pri
spevek Birthler, Marianne: (ncpbjavljen prispevek na kon
ferenci v Sofiji leta 2008). 
Kennedy Grimsted; Hoogewoud and Katelaar: Returned 
from Russia. 
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vanju dokumentov ugotavljajo, da je le 1% prebi
valstva deloval v vlogi informatorjev Stasija in da je 
zato napačna teza, da so bili Vzhodni Nemci narod 
ovaduhov. Arhivski in nearhivski dokumenti, ki jih 
hrani Inštitut (v dolžini 172 kilometrov) skupno 
predstavljajo približno 44% vse Stasijeve dokumen
tacije.7 Posebno vprašanje, ki pa na posvetovanjih 
ni bilo načeto, je pa navzoče pri strokovni javnosti, 
so dokumenti, ki zadevajo zunanjepolitično delo
vanje Stasija in so v javnosti znani kot afera Ro
senholz, kot je pridobitev teh CD-jev CLA ime
novala ))Operacija &s,nhoIZ" Gre za 381 CD-jev Z 

imeni in podatki obveščevalcev in informatorjev 
Stasija, ki so bili nelegalno odtujeni oz. odkupljeni 
leta 1993 in preneseni v ZDA; tam so jih deset let 
preučevali in vrnili v Nemčijo šele po dolgotrajnih 
pogajanjih leta 2003. Odtlej so skupaj z drugim 
gradivom Stasija, ki pa se pretežno nanaša na no
tranjepolitične razmere in spremljanje disidentov in 
drugih nasprotnikov režima, vključeni v dokumen
tacijo arhiva Inštituta.8 

Inštitut narodnega spomina na Slovaškem je bil 
ustanovljen leta 2005 in hrani dokumente nekda
njih služb državne varnosti, nastalih med letoma 
1939 in 1989. Med drugimi nalogami so ohranitev, 
odpiranje in uporaba dokumentov varnostnih siste
mov Tretjega rajha in Sovjetske zveze. Hrani 638 
arhivskih fondov, strukturiranih v 13 enot, ki jih je 
prevzel od obveščevalne in protiobveščevalne služ-

7 

8 
Blum: References to the Soviet Secret Service, :itr. 44--49. 
Dittrich: Urcd protiv »iakiranja« bivšcg DOR-a. 

be, preiskovalnih organov in organov državne var
nosti, vojaške protiobveščevalne službe in mejnih 
enot. Posebno zbirko predstavljajo osebni dosjeji 
nekdanjih članov državne varnosti, ki se nanašajo le 
na čas komunizma.9 Inštitut je organiziral prvi kon
gres v Bratislavi po dveh letih svojega obstoja. Po 
njihovi oceni za tretjino dokumentov prej ome
njenih služb ne vedo, kje so, in le dve tretjini do
kumentov sta bili predani inštitutu. Pri odpiranju 
dokumentov oseb odpirajo le tiste dokumente, za 
katere imajo pisno izjavo o sodelovanju, saj so bili 
tik pred spremembo sistema leta 1989 uničeni vsi 
dosjeji tajnih sodelavcev. Manjkajoče strani doku
mentov so opazne zaradi renumeracije. lO 

Drugi del posvetovanja, in sicer o vplivu 
NKVD / KGB na v~hodnoevropske obveščevalne 
slUŽbe, je organiziral Inštitut za študij totalitarnih 
režimov v Pragi, ki je bil ustanovljen šele leta 2008. 
Vanj naj bi se združili arhiv varnostnih sil, ki danes 
deluje še v okviru ministrstva za notranje zadeve. 
Arhiv obsega 17.000 metrov ter nekaj kilometrov 
dokumentov na mikrofiših, raznih arhivskih poma
gal in protokolov, ki izvirajo izpred leta 1989 in so 
na voljo uporabnikom. Dokumente, ki so se nana-

9 Bukovszky: The Archivc of the Nation's Memory Institut, 
str. 24--31. 

10 Zakon o ustanovitvi inštituta narodnega spomina dovo
ljuje tudi zaprtost dokumentov o žrtvah, ki morajo dati za 
objavo pisni pristanek, da jih ne bi podvrgli ponovni vik ti
mizaciji, a odprtost dokumentov o oficirjih službe, ne pa o 
informatorjih. Tuji znanstveniki morajo za proučevanje 

zaprositi za dovoljenje 
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šali na delovanje komunistične obveščevalne službe 
za tujino, je inštitutu predala češka služba za zuna
nje zadeve in infonnacije. Druga pomembna zbiIka 
dokumentov so dokumenti vojaške obveščevalne 
službe, ki so nastali v zgodnjih petdesetih letih v 
ddavni varnosti; vključevala je tudi vojaško proti
obveščevalno enoto. Posebno skupino predstav
ljajo dokumenti obveščevalne službe generalštaba 
češke ljudske armade, ki so posebno pomembni za 
poznavanje dogodkov v zvezi z letom 1968.11 V si ti 
dokumen ti so še v arhivu notranjega ministrstva in 
še niso bili predani inštitutu. 

Inštitut narodnega spomina na Poljskem v ce
loti upravlja arhiv nekdanjega notranjega ministr
stva, vključno z gradivom javne in državne varnosti 
od leta 2000. Prevzem so končali leta 2003, deset 
let za Nemci, in kot zadnje prevzeli gradivo vojaš
kih obveščevalnih in protiobveščevalnih služb, ko
likor niso bili uničeni v obdobju tranzicije. AIhiv 
obsega šest kilometrov dosjejev, večinoma potnih 
listov in drugih dokumentov. Sem sodijo tudi do
kumenti administrativnega oddelka, tako da prevla
dujejo dokumenti javne varnosti. V fondu so tudi 
osebni dokumenti zaposlenih v obveščevalnih služ
bah, kakor tudi procesna gradiva iz obdobja po 
drugi svetovni vojni. Ker je ena od nalog inštituta 
tudi ugotavljanje zločinov proti poljskemu narodu, 
so v gradivo vključili tudi arhiv komisije za od-

11 Blažek: Oddelek arhiva varnostnih sil, str. 32- 35; Ptačni
kova: Archivc of security forccs and documcl1ts, str. 19-
21. 

krivanje zločinov proti poljskemu narodu, ki se na
naša v glavnem na zločine Nemcev med drugo sve
tovno vojno, ki so bili že v preteklosti bolj pre
učeni, zdaj pa jih dopolnjujejo tudi z zločini Rdeče 
armade, kot npr. pokol v Katynskem gozdu. V 
vojaškem delu hranijo tudi poljske dokumente, ki 
se nanašajo na delovanje Varšavskega sporazuma. 
Dokumenti obveščevalnih služb ne morejo biti 
edini viI, so pa dober ViI za primerjavo z drugimi 
viri, ki so bili že prej na voljo. Uporaba doku
mentov politične policije omogoča obnoviti ali do
polniti znanje o preteklosti. Čeprav je na Poljskem 
prej prevladovalo mnenje, da po letu 1956 politična 
policija ni bila več tako zelo pomembna, dokumen
ti dokazujejo drugače. Slabo pa je, da jih novinarji 
radi politično zlorabijo, ko odpiIajo posamezne do
kumente ne zaradi vloge posameznikov v času, ko 
so dokumenti nastali, ampak zaradi njihove vloge 
danes. 12 

Na Madžarskem je z zakonom III iz leta 2003 
nastala posebna ustanova za preučevanju dejavno
sti služb državne varnosti starega režima, Zgodo
vinski arhiv državne varnosti. l3 Prej je bilo arhiv
sko gradivo (do leta 1997) v pristojnosti ministrstva 
za notranje zadeve, potem pa Zgodovinskega ura
da. Njegova glavna naloga je bila, omogočiti ose
bam, ki so jih komunistične službe opazovale in 
preganjale, dostop do dosjejev, ki so jih zadevali. 

12 Persak: Dosjeji komunistične tajne policije kot zgodovinski 
VIr. 

13 Sipos: Arhivi na Madžarskem v obdobju tranzicije, str. 
254. 
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Vse podatke v zvezi z drugimi osebami iz dosjejev, 
tudi z agenti, je bilo po zakonu treba anonim.izirati. 
Omejitve za znanstveno raziskovanje tega gradiva 
so bile strožje kot omejitve, določene v zakonu o 
arhivih. V zadnjih letih je zgodovinski arhiv mad
žarske državne varnosti prevzel 3.843 metrov gra
diva. Več kot dve tretjini predstavljajo dokumenti, 
razvrščeni v dosjeje v raznih oblikah. Preostalo so 
dokumenti, ki govorijo o ustroju nekdanje službe 
državne varnosti. Večina dokumentov je ohranje
nih na papirju, imajo pa tudi večjo zbirko varno
stnih kopij na mikrofilmu. Dokumente zdaj raču

nalniško obdelujejo in skenirajo, tako da imajo v 
računalniški bazi imena in druge podatke za 
700.000 oseb. Dokumente, ki so največ v uporabi, 
tudi digitalizirajo. Tako so digitalizirali okrog 
600.000 strani in več kot 3.000 fotografij. Gradivo, 
ki je digitalizirano, je na voljo uporabnikom na 
računalnikih v inštitutu in na internetu. 14 

V Romuniji so ustanovili Inštitut za razisko
vanje komunističnih zločinov. V njegovi sestavi sta 
tudi dokumentacijski in raziskovalni oddelek. O 
organiziranosti arhiva ali dostopu do gradiva za 
raziskovalce za zdaj ni podatkov. Raziskovalni od
delek se v glavnem ukvarja s splošnimi vprašanji 
delovanja Securitate kot politične policije Cauce
scujevega režima. IS 

Bolgarija je leta 2007, da bi izpolnila pogoje za 
sprejem v Evropsko skupnost, ustanovila komisijo 
za odpr* arhivov in razglasitev afiliacije bolgarskih 
državljanov službi državne varnosti in obveščeval
nim službam bolgarske ljudske armade. Pojem afI
liacija, ki so ga v Bolgariji uvedli namesto lustracije, 
pomeni, da na podlagi (najmanj treh) dokumen
tarnih zapisov javno objavijo podatke o delovanju 
posameznikov, ki opravljajo javne funkcije ali kan
didirajo za posamezne politične funkcije. Objava 
nima nobenih pravnih posledic - niti kazenskega 
niti odškodninskega postopka ali izgube službe oz. 
delovnega mesta. Njen namen je doseči, da bi se 
osebe, ki so sodelovale z nekdanjo bolgarsko 
službo državne varnosti ali z obveščevalnimi služ
bami bolgarske armade, prostovoljno umaknile iz 
političnega ali javnega življenja in bi na ta način 
omogočile demokratični razvoj družbe v nasprotju 
s prejšnjim enopartijskim totalitarnim sistemom. 
Ob prvi obletnici delovanja komisije so v Sofiji 
organizirali mednarodno posvetovanje, da bi z 
izkušnjami drugih držav pri soočanju z dediščino 

14 Bcndcguz: Electronic data proccsing in {he historical ar
chives, str. 36-40 in NKVD/ KGB Il, str. 17- 19. 

15 Visan: NKVDjKGB approachcs and Party controlI; Ma
res: S telITi/ale. 

prevladujočih režimov političnih policij v nekdanji 
Vzhodni Evropi soočili svojo prakso, ki je izjemna. 
Po letu dni je bilo glavno vprašanje, s katerim so se 
ukvarjali predvsem v sredstvih javnega obveščanja 
in vrhovih obeh obveščevalnih služb, ali z objav
ljanjem imen svojih nekdanjih vohunov, tajnih 
agentov in obveščevalcev škodijo nacionalnemu in
teresu Bolgarije. Po dveh letih delovanja so na 
drugi mednarodni konferenci ugotovili, da je bilo 
njihovo delo dobro sprejeto, čeprav je bila javnost 
sprva nejeverna in da nacionalni interes ni bil ogro
žen. Po prvem letu so objavili knjigo in brošuro, 
obe s prevodom v angleščino, z imeni in podatki 
oseb, ki so jih preverili. V dveh letih je bilo takšnih 
oseb že 72.000. Druga naloga komisije pa je po
samezniku omogočiti vpogled v dokumente, ki se 
nanj nanašajo. Od 4.200 vlog so našli podatke za 
2.000 oseb. Tretja naloga komisije je ustvariti po
seben arhiv s tem gradivom, ki ga komisija pospe
šeno pridobiva od notranjega ministrstva in tudi od 
nacionalne preiskovalne službe in vojaške policije. 
Pričakujejo, da bodo tudi prostore za arhiv in delo 
komisije dobili v letu dni. Tako posodabljajo stav
bo opuščene banke v središču Sofije. V nasprotju z 
drugimi podobnimi državami so v Bolgariji najprej 
dobili gradivo od vojske; je tudi najpopolnejše. Od 
notranjega ministrstva ga še prevzemajo. IG Po za
konu o ustanovitvi je komisija pristojna rudi za 
arhivsko gradivo, ki je nastalo v bolgarski službi 
državne varnosti in obveščevalni službi bolgarske 
ljudske armade, vključno z dokumenti njenih pred
hodnikov in naslednikov med 9. septembrom 1944 
in 16. julijem 1991. Javna objava af1liacije bolgar
skih državljanov - nosilcev javnih funkcij ali izva
jalcev javnih dejavnosti je sestavni del komisije. 
Njenemu delu je namenjena rudi omenjena cen-

IG Kostadinov: Oprning Ibe (onftrrnce. 
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tralizacija arhivov.17 Zakonodaja natančno določa 
postopek, da ima vsakdo pravico zvedeti za infor
macije, zbrane o njctn ali njegovem pokojnem za
koncu ali drugih sorodnikih do drugega kolena. 
Predviden čas za vpogled v podatke na podlagi 
vloge je 30 dni. Predvideva pa tudi zelo stroge 
zaporne in materialne kazni za zlorabo podatkov, 
ki jih člani komisije pri svojem delu dobijo: od treh 
do šestih let zapora in denarno kazen 15.000 do 
30.000 bolgarskih levov. 

Za konec naj le na kratko orišem stanje v Slo
veniji. V Sloveniji smo začeli odpravljati specialne 
arhive, ki so bili deloma ali povsem zaprti in nedo
stopni javnost že zelo zgodaj, tako rekoč hkrati s 
procesom osamosvajanja in nastanka samostojne 
države. IB Ko je bil leta 1991 ustanovljen arhiv mi
nistrstva za notranje zadeve, je vanj postopoma s 
primopredajnimi zapisniki prihajalo gradivo nekda
nje Službe državne varnosti, ki ji je sledila usta
novitev Varnostno-informativne službe, preimeno
vane nato v Slovensko obveščevalno - varnostno 
agencijo. V se predano gradivo je bilo takoj na voljo 
javnosti, z enakimi pogoji domačim in tujim razis
kovalcem kot posameznikom, sodiščem in tožil
stvom, da so na podlagi po osamosvojitvi sprejete 
zakonodaje o žrtvah vojnega nasilja in popravi po
vojnih političnih krivic uresničevali svoje pravice z 
vpogledom v zbrane podatke. Leta 1998 je bil del 
arhiva vključen v Arhiv Republike Slovenije in v 
skladu s sprejeto zakonodajo sta morali tako Sova 
kot Ministrstvo za notranje zadeve Arhivu Repub
like Slovenije predati vse gradivo, ki je nastalo do 
leta 1990. Predaja je bila zaključena v letu 2008, 
torej deset let po vključitvi v Arhiv Republike 
Slovenije. Gradiva je približno 300 metrov ali tre
tjina gradiva glede na obseg gradiva, ki ga poznamo 
iz leta 1976, poleg tega pa je še prek 2 milijona 
posnetkov na mikrofllmih, na katerih je ohranjeno 
veliko gradiva, ki je bilo sicer v papirju uničeno. V 
zadnjih petnajstih letih je bilo povprečno število 
vpogledov približno po 1.000 na leto, tako da lahko 
rečemo, da je za svoje podatke zaprosilo vsaj 
15.000 ljudi in jih tudi dobilo, v kolikor so 
ohranjeni. 19 

17 www.comdos.bg 

18 Drnovšek: Uporaba partijskega gradiva nekoč in danes, str. 
85- 88; Dornik Šubelj: Arhiv Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve, str. 89- 93 . 

19 Dornik Šubelj: Varstvo osebnih podatkov, str. 417-425; 
Dornik Šubelj: Odpiranje ali zapiranje arhivov v Sloveniji. 
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Zusammenfassung 

DOKUMENTE DER NACHR1CHTEN
DIENSTE - QUELLE HISTOR1SCHEN 
WISSENS 

Die Archive der ehemaligen Nachrichtenetienste 
in den Liindem Osteuropas, etie bereits Mitglieder 

der Europaischcn Union sind, sind verschieclcn ge
regelt und auch verschieden zuganglich. Nur in 
Slowenien sind das Archiv des Innenministeriums 
und in dcssen Gefuge das Archiv des ehemaligen 
Staatssicherheitsetienstes im Archiv der Republik 
Slowenien gemafl den CITRA-Empfeblungen ein
geschlossen und sowohl einheim.ischen und aus
liinetischen Forschern als auch Einzelnen zugang
lich, etie ihr Recht auE »Habeas Data« geltend 
machen. In Deutschland wurde das Institut zur 
Erforschung der Unterlagen des ehemaligen Staats
sicherheitsetienstes der DDR gegriindet. Nach des
sen Vorbild wurden in Polen und in der Slowakei 
das Institut der nacionalen Erinnerung, m 
Tschechien das Institut zum Stuetium totalitiirer 
Regime und in Rumanien das Institut zur Er
forschung kommumstischer Verbrechen gegriindet. 
In Ungarn wurde das Historische Archiv der 
Staatssicherheit gegriindet, und in Bulgarien ist etie 
Kommission zur Člffnung der Archive und zur 
Bekanntgabe der Mitgliedschaft der bulgarischen 
Staatsburger im Staatssicherheitsdienst und in den 
Geheimetiensten der bulgarischen Volksarmee be
reits das zweite Jahr tatig. Am wenigsten ist das 
Historische Archiv des Staatssicherheitsetienstes in 
Ungarn zuganglich, auch im Institut zur Erfor
schung der kornmunistischen Verbrechen in Ru
mamen gibt es keine Angaben uber etie Zu
ganglichkeit fur Wissenschaftler. Auch im Institut 
der nationalen Erinnerung in Polen sind elie 00-
heimischen und ausHindischen Forscher n1cht 
gleichgestellt, da es fur Ausliinder bestimmte Be
schrankungen gibt. 
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IZVLEČEK 

Kljub pOjavu nove oblike arhilJJkega gradiva, zapisanega v elektronski obliki na strojno berljivih medijih, ostaja;o 
temeljna arhivska načela nespremenjena. Za n;ihovo zagotavljanje pa je palrebno poseganje arhivistov v '{godnejše faze 
'{ivljenjskega cikla gradiva, v obdobje njegovega nmla;anja. Namen teh dejavnosti je zagotovili primerno uporabnost gradiva 
po njegovem prevzeIJu varhive. Siroko uporabljan standard ISO 14721 opisnje model Odprtega arhivskega informacijskega 
sistema (OAlS), ki ponuja odgovore na Šievllna vprašanja, pove<f1na s prevzemanjem, hrambo ter uporabo arhivskega 
gradiva v elektronski obliki. Prispevek obravnava najpomembnejše aktivnosti, povezane s fazo prevzeman;a gradiva, ki na;' 
bi zagotovile primerno uporabnost elektronskega arhivskega gradiva v arhivih, kakor jih opifllje model OAlS. 

KLJUCNE BESEDE: ISO 14721, Odprt arhivski informacijski sistem (OAlS), arhivsko gradivo veleklronski 
ob/iki, prevzemi, hrambo, uporaba. 

ABSTRACT 
THE INCEST OF AND ACCESS TO E-ARCHIV AL RE(ORDS BASED 

ON THE OAlS STANDARD 

Despite Ihe facl that more and more archival records are nowadays being wrillen in eform on machine readable media, 
the basic orehival principles remain unchanged However, lo achieve mch principles the arehivists n<ed lo get involved alreat!J 
in the earliest slages of records lifecycle, i. e. in Ihe time when o particular record is created The purpose of this involvement is 
to emure usability of such records aJter Iheir ingest inlo archives. llYide!J used standard ISO 14721 : RtJerence Mode/for an 
Open Arehival Information System (OAlS) ofJerr so/ulions to numerous iJSues in the field of ingest and preseroation of e
archival records and !heir access. The paper disctlsses the most imporlant ac/ivitieI in the ingest stage 1l1hich are lo enSllre the 
usability of e-mvrds in an'hives as is deJined by the Reference Mode/ OAlS. 

KEY lIYORDS: ISO 14721, Open Arehival Information System (OAlS), e-archival records, ingest, preserootion, 
access 
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Uvod 

Že desetletja številni arhivi, med njimi tudi slo
venski javni arhivi, prevzemajo in hranijo gradivo, 
ki ga ni mogoče prebrati oziroma uporabljati brez 
pomoči različnih vrst tehničnih pripomočkov. 

Skupno iroe za to obliko gradiva je strojno berljivi 
podatki (ang. machine readable data). Namen tega 
prispevka ni obravnavati zgodovino prevzemanja 
teh oblik gradiva ali njihovo dosedanjo hrambo, 
pač pa predstaviti najpomembnejše aktivnosti in 
ukrepe ob njegovem vrednotenju in prevzemanju, 
ki bi naj zagotovile priroerno uporabnost elektron
skega arhivskega gradiva v arhivih. Pri tem se ni 
mogoče izogniti standardu ISO 14721, ki pred
stavlja model Odprtega arhivskega informacijskega 
sistema (OAIS),1 v nadaljevanju Model OAIS. To 
je široko uveljavljen standard, na katerega se opi
rajo najpomembnejše mednarodne študije in se 
uporablja kot eno od izhodišč pri oblikovanju 
arhivskih sistemov za arhiviranje gradiva v elek
tronski obliki v veliki večini držav (Avstrija, Belgija, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Madžarska, 
Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Velika Brita
nija, ZDA, ... ),' z več(deset)letnimi izkušnjami na 
tem področju, pa tudi tistih, ki so šele na začetkih 
sistematičnega obravnavanja te oblike gradiva. Na 
Slovenskem je o OAIS prvi pisal Miroslav Novak 
in sicer že v letu njegovega nastanka.3 

2 

3 

Reforma Modelfor atJ Open Archivallnfonualion Sy.rlem (OAJS). 
CCSDS 650.0-B-l , Blue Book. Washington, DC CCSDS 
Secretariat. 2002. (http://public.ccsds.org/publicacions/ 
a«hive/ 65OxOb1.pdf, 23. 10. 2009). ISO I 472L2003 
(hnpJ /www.iso.org/ 
iso/cataloguc_dctail.htm?csnumber=24683 23. 10. 2(09). 
OAI5 predlaga kot funkcionalni model najpomembnejša 
mednarodna študija s področja zagotavljanja dolgoročne 
hrambe gradiva - Projekt lntcrPARE,S2 (Dur::tnti (ur.); 
Preston (UL): ln/enw/ional IVsearch, str. 303, 314, 711, 759). 
Na Modelu OAI5 temeljijo tudi vsi pomembnejši projekti 
v številnih dr%avah. Podatke o tcm jc mogoče najti na 
straneh posameznih projektov oz. v poročilih ali pred
stavitvah projektov. (Prim. Spletna stran projekta ERA. 
Prispevki , ki so jih v publikaciji DLM konference v Tou
lousu (Acle:; dc la Ve conference du DLM-Forum) so 
prispevki, ki so jih objavili naslednji avtorji: Maric-Anne 
Chabin, Markku Nenonen, Jan Oalsten S0rensen, Bart 
Ballaux, Charlotte rabrc; Laurent SolJier in Thomas Le
doux, Elisabeth Gauticr-Desvaux in GacUe Mignot, Henk 
Harmsen, l\.{ichacl 11011man, Filip Boudrcz, Osmo Palo
nen, Carole Gragez in Edouard Vasseur. Na spletni strani 
DLM Foruma so objavljene predstavitve predavanj s 
srečanj DJ..M Foruma. Prim. Konrath, Bcrthold : Digilal 
IOl!!,-lenll. Aas, Kuldar; Ruusalcpp, Raivo: MeJ/Mdologiml 
ISJ1ItS. Moufflct, Jcan-Pran«;ois: Cbapler Zero. Todd. Mal
colm: File jortJwls jor digital preserootion. Sza tu esek, Zoltan: 
The Electronic Archiv(I projed. Ramalho, Jose Carlos: RODA. 

Novak, Miroslav: Dokument kot izziv sodobnega poslo-

Temeljna načela arhivi stike se ne spreminjajo 
glede na oblike zapisov in njihovih nosilcev, tem
več veljajo za gradivo, zapisano na pergamentu, pa
pirju, ftlmskem traku, kakor tudi tistem v elek
tronski obliki Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) med 
njimi izpostavlja načela: ohranjanja uporabnosti 
vsebine gradiva, trajnosti, celovitosti, dostopnosti 
in varstva kulturnega spomenika.4 Sam zakon sicer 
izrecno ne navaja načela proaktivnosti, ki je osnova 
za uspešno varstvo elektronskega gradiva, uvaja pa 
nekatere instrwnente, kot na primer notranja pra
vila in akreditacije, ki predstavljajo oblike proak
tivnega delovanja javne arhivske službe. Njeno os
novno poslanstvo je namreč zagotavljanje ohra
njenosti in dostopnosti arhivskega gradiva in pro
aktivno delovanje je ena od najpomembnejših poti 
za doseganje teh ciljev. Še več instrumentov proak
tivnega delovanja arhivov pa opisuje Model OAIS. 
Le-ti so preizkušeni v okoljih arhivskih služb Sever
ne in Zahodne Evrope ter Severne Amerike) Avs
tralije in Nove Zelandije, kjer imajo dvajset in več -
letne izkušnje s hrambo ter vzdrževanjem dostop
nosti in uporabnosti gradiva) ki je izvirno nastalo v 
elektronski obliki. 

ModelOAIS 

Dokument je nastal v ok-viru delovanja sveto
valnega odbora za vesoljske podatkovne sisteme 
(The Consultative Committee for Space Data Sys
tems), ki povezuje številne vesoljske agencije, in ob 
sodelovanju številnih sorodnih institucij po svetu. 5 

Temeljno vodilo avtorjev je bilo vzpostaviti model 
za oblikovanje arhiva (organizacije, zaposlenih, sis
temov)) ki bo prevzel odgovornost za ohranitev in
formacij (~. gradiva) in zagotavljanje dostopnosti 
zainteresirani javnosti.G To vodilo pa je vsebinsko 
enako poslanstvu javne arhivske službe v Sloveniji. 
Ob različnih učinkih (npr. povečanju zavedanja po
mena arhivskih načel pri zagotavljanju dolgoročne 
hrambe gradiva, omogočanju primerjave do tedaj 
znanih rešitev), ki jih je iroela priprava modela 
OAIS, je najpomembnejše povečanje soglasja o ele
mentih in procesih za zagotavljanje dolgoročne 

hrambe in uporabnosti informacij (gradiva), to pa 
je omogočilo tudi izdelavo z načeli modela OAIS 

vanja . Sislemi za "pravIJO/ge Z do/eHmenli ({Posvetovanjel 
DOK_SlS 2002, Portorož, Slo venija, 22.- 24. maj 2(02). 
Ljubljana : Media.doc, 2002, str. 56- 6(i / I11. 

4 ZVDAGA, 3.-7. člen . 

5 Model OA IS, SIT. II- IV. 
6 Prav tam, str. 1- 1. 
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skladne programske opreme. Kljub temu pa Model 
OAIS ne določa načina implementacije; ta je pre
puščena tistim, ki bodo zasnovali kak arhivski in
formacijski sistem. Opozoriti je treba še, da izraza 
»odprt« v imenu modela OAIS ne smemo povezo
vati z odprtokodnimi reširvami na področju pro
gralTIske opreme ali celo nekontroliranim dosto
pom do arhivskega gradiva. Ta izraz namreč spo
roča, da je bil dokument razvit ob uporabi odprtih 
forumov. 

Terminologija,' ki jo uporablja model OAIS, 
se nekoliko razlikuje od tiste, ki je navadno v upo
rabi v arhivskib strokovnih krogih. Ta sprememba 
pa je nujna za razumevanje in sporazumevanje o 
lastnostih, ki imajo pri elektronskem gradivu neko
liko drugačen pomen kot je pomen po vsebini so
rodnega gradiva na papirju. 

Osnovna enota obravnave v modelu OAIS je 
informacija (information). Opredeliti jo je mogoče 
kot katerokoli vrsto znanja oz. vedenja, ki ga je 
mogoče izmenjevati Infonnacija se vselej izraža 
kot neke vrste podatek. Na primer, informacije v 
tiskani knjigi so navadno izražene s črkami, te pa se 
v povezavi s poznavanjem uporabljenega jezika (to 
predstavlja bazo znanja) spremenijo v pomensko 
jasno informacijo. 

Za osebo ali informacijski sistem je mogoče tr

diti, da ima bazo znanja (Knowledge Base), ki mu 
omogoča prepoznavati prejete informacije. Primer 
take baze znanja je poznavanje slovenskega jezika. 
To omogoča osebi branje in razumevanje besedila 
v slovenščini. 

Če prejemnik informacije nima slovenščine v 
svoji bazi znanja, mora biti besedilo v slovenščini 
(podatki) opremljeno z informacijami iz slovarja 
slovenskega jezika in slovnice, ki predstavljata 
predstavitvene informacije (Representation In
formation), razumljive za prejemnikovo dotedanjo 
bazo znanja. 

Podobno je tudi z informacijami, shranjenimi 
na nosilcu, kot je CD-ROM. Datoteka je zapisana z 
biti (podatki) - ti se v povezavi s predstavirvenimi 
informacijami za te bite preoblikujejo v pomensko 
jasno informacijo. Kot primer so nam lahko biti, ki 
predstavljajo znake s kodne tabele ASCII,' s kate
rimi sta zapisani zemljepisna dolžina in širina. 

7 

8 

Za pojasnjevanje posameznih izrazov ~o uporabljene deti
nicije in nekoliko prilagojeni primeri iz poglavja 2.2. t Mo
dela OAIS, str. 2-3-2- 5. 
ASCII (kratica za anglcško American Standard (ode for 
Information lnterchange) jc ameriški standardni nabor za 
izmenjavo informacij. ASCII je 7-bitni nabor znakov, ki 
obsega 27= 128 znakov. (primerjaj: http://sl.wikipedia.org 
/wiki/ASCII, 23. 10. 2009) 

Predstavitvene informacije bi navadno vključevale 
definicijo ASCII, skupaj z opisom oblike številk in 
njihovega položaja v datoteki, njihove definicije kot 
zemljepisne dolžine in širine in definicije njihovih 
enot in stopinj. 

Na splošno bi lahko rekli, da »podatki z inter
pretacijo na temelju predstavirvenih informacij po
stanejo enota informacije,« kot prikazuje shema. 

, ,,,,,»abo 
.----., Interpretaci.iB .------i 

_,ki I n ........... '-___ -' 

Shema - Zagotavljanje informacije na temelju 
podatkov (Figure 2-2)9 

Da bi lahko uspešno ohranili enoto informacije, 
je v modelu OAIS ključno, da jasno določimo in 
popolnoma razumemo podatke skupaj s predsta
vitvenimi informacijami. 1O 

Pri preprostem dokumentu na papirju, kot so 
na primer dopis, sklep ali odločba, zapisanem v 
slovenskem jeziku, ne prepoznavama tovrstne za
hteve. Pri srednjeveški listini, ki je zapisana s pisa
vo, za razumevanje katere je potrebno poznavanje 
paleografije, jezika, abreviatur, diplomatike in ob
vladovanje podobnih veščin, pa se zdi taka zahteva 
bolj razumljiva. Še lažje jo je razumeti, če si pred
stavljamo, da mora pri strojno berljivih podarkib 
informacijski sistem v arhivu uporabniku omogo
čati pravilno informacijo oziroma interpretiranje 
podatkov na enak način, kot pri usrvarjalcu gradiva, 
pri katerem ti podatki nastanejo. 

Za razumevanje modela OAIS je potrebno 
predstaviti še en termin, to je paket informacij 
(Information Package). Ta je sestavljen iz dveh vrst 
informacij, imenovanih vsebinske informacije11 

(Content Information - CI) in informacije zahtev 
za hrambo l2 (preservation Description Informa
tion - PDI). Kot ponazarja shema, so v paket in
formacij zajete vsebinske informacije in informacije 
zahtev po hrambi. Tako oblikovan paket ima last-

9 Oznaka v oklepaju predstavlja oznako sheme v izvirnem 
besedilu modela OAIS. 

10 Model OAIS, poglavje 2.2.1, str. 2-3~2-S. 
11 Vsebinske informacije so dejanski predmet hrambe. To so 

na primer gola dejstva, a ne vsebujejo dodatkov, ki bi po
jasnili okoliščine njihovega nastanka ali vzpostavljali pove
zave z drugimi dejstvi. 

12 Informacije zahtev hrambe so tiste informacije, ki oprede
ljujejo vse, kar je nujno za ohranitev vsebinskih informacij. 
Mednje lahko uvrstimo tiste, ki se nanašajo na prove
nienco, povezave, nespremenljivost in kontekst, v katerem 
so nastale vsebinske informacije. 



226 Iz prakse za prakso ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Jože Skofljanec: Prevzem in uporaba arhivskc!,ra gradiva v elektronski obliki v skladu s standardom OAIS, str. 22}-232 

nosti, ki jih je mogoče opredeliti kot opisne infor
macije (Descriptive Information), to je tiste infor
macije, ki omogočajo uporabnikom modela OAIS 
iskanje, razvrščanje in prikaz informacij. 

r-

vsebinske informacije 

informacije zahtev za 
hrambo 

informacije o oblikovanju paketa 

Paket 1 

opisne 
informacije 
o Paketu 1 

c--

Shema 2 - Oblikovanje paketa informacij (Figure 
2-3) 

Model OAIS razlikuje - glede na to, ali so pred
met arhiviranja v modelu OAIS, sprejema v mo
delu OAIS ali dostave uporabnikom - tri oblike 
infonnacijskih paketov. 

Sprejemni informacijski paket13 (Submission 
Information Package - SIP) je tisti paket, ki ga v 
OAIS pošlje ustvarjalec. O obliki in vsebini tega 
paketa se sporazume ta ustvarjalec in upravljavec 
OAIS. Ne glede na to, da večina SIP-ov vsebuje 
tako vsebinske informacije (CI-je), kot tudi tiste 
pomembne za hrambo (pDI-je), pa bo morda 
potrebno več SIP-ov, da bi oblikovali AlP. po
samezni SIP-i pa lahko vsebujejo informacije, ki 
bodo vključene v več AIP-jev. Vselej pa so navzoče 
tudi informacije o oblikovanju paketa SIP, ki po
jasnjujejo sestavo SIP-a. 

V modelu OAIS se en SIP ali več preoblikuje v 
arhivski informacijski paket (Archival Infonna
tion Package - AIP). Temeljna lastnost AlP je, da 
vsebuje ob vsebinskih informacijah tudi celoten na
bor informacij, pomembnih za hrambo (pDI-jev) 
za povezane vsebinske informacije (CI-je). Infor
macije o oblikovanju AlP-ja morajo biti skladne z 
internimi standardi posameznega modela OAIS. 

13 Avtor je skušal pri prevajanju v Modelu OAIS uporab
ljanega izrazoslovja poiskati take rešitve, ki bi omogočale 
ohranitev kratic posameznih informacijskih paketov. Pri 
komunikaciji v mednarodnih strokovnih krogih in v pred
stavitvah se namreč zelo pogosto uporabljajo zgolj kracicc. 

Kot odgovor na poizvedbo uporabnika oblikuje 
model OAIS dostavni informacijski paket (Dis
sernination Information Package - DIP). DIP lah
ko vsebuje vsebinske informacije iz več AlP-jev in 
lahko ali pa tudi ne vsebuje paketa celotnih infor
macij, pomembnih za hrambo (pDI-jev). Ob tem 
mora DIP nujno vsebovati infonnacije o obliko
vanju paketa, da bi lahko uporabnik jasno ločil tisto 
informacijo, po kateri je poizvedoval. Glede na 
uporabnikove zahteve in nosilec, na katerem mu je 
DIP dostavljen, so lahko informacije o oblikovanju 
paketa različne. 

Spodnja shema prikazuje odnose med osebami, 
povezanimi z okoljem modela OAIS (ustvarjalec, 
uporabnik, model OAIS) in tok podatkov zunaj 
modela OAIS. 

Lecenda 

D .. el1titu'lII , .... 
in/ormaciiPl 

O·, .... 
pod"" 

-.. "tok podatkoY 

OAIS 

Shema 3 - Odnosi med osebami v OAIS (Figure 2-
4) 

Kakor je prikazano v shemi 3, se model OAIS 
ne omejuje zgolj na ožji segment arhiviranja, to bi 
pomenilo zgolj hrambo v ustreznih skladiščih po
datkov, ampak posega na ključni področji prevze
manja gradiva v arhiv in uporabe tega gradiva. Kot 
je bilo že pojasnjeno, pa je za učinkovito omo
gočanje uporabe ključno ustrezno prevzemanje gra
diva, ne zgolj vsebinskih podatkov in povezanih 
metapodatkov, ampak tudi razumevanje in popol
no obvladovanje Ic-teh. Zato navaja model OAIS 
kot obvezne naslednje zahteve:14 

pridobivanje ustreznih informacij od ustvarjalca; 
zagotavljanje zadostnih kontrol pridobljenih po
datkov, da bi bila mogoča dolgoročna hramba 
gradiva; 

14 Model OA IS, poglavja 3.1 in podrobno v poglavjih od 
3.2.1 do 3.2.6, str. 3-1-3-5. 
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samostojno ali v sodelovanju z drugimi določiti 
zainteresirane javnost, ki jo to zadeva, da bi bilo 
mogoče določiti informacije, ki jih je potrebno 
zagotavljati; 
zagotoviti zainteresirani javnosti neodvisno ra
zumevanje infonnacij brez pomoči strokovnja
kov, ki so informacije ustvarjali ; 
izvajanje dokumentiranja politik in postopkov z 
namenom, da bi bile posredovane infonnacije 
avtentične kopije izvirnika ali bi bila zagotov
ljena sledljivost njihovih sprememb; 

omogočati zainteresirani javnosti dostop do in
formacij. 

Funkcionalni model OAIS 

Najbolj znana slikovna podoba, povezana z mo
delom OAIS, je tista, ki prikazuje temelje funkcio
nalnosti in jo prikazuje shema 4. 

Preservation Planning 

~ 

p Data C 
R Management O 
O ueries N 
O result sets S 
U (~) Access orders 

U 
C I Archival M 
E I @ Storage @ E 
R I @ R 

I 

Administration 

MANAGEMENT 

Shema 4 (Figure 4-1) 

Temeljnih funkcionalnosti oziroma funkcio-
nalnih entitet OAIS je šest: 

prevzem (Ingest), 
arhivski depo (Archival Storage), 
upravljanje podatkov (Data Management), 
administracija (Administration), 
načrtovanje hrambe (preservation Planning) 
10 

uporaba (Access). 
Ob naštetih obstajajo še t. i. skupne funk

cionalnosti. Zagotavljajo delovanje operacijskega 
sistema, komunikacijske infrastrukture in varnost
nih mehanizmov. 

Začrtani okvir razprave, pa tudi njen predvideni 
obseg nam ne omogočata podrobnejše predstavitve 
vseh šestih funkcionalnosti, zato bomo natančneje 
predstavili zgolj prevzem in uporabo. Značilnost 
obeh je sodelovanje z osebami zunaj modela OAIS 
(a~hiva) in vključevanje strokovnjakov za arhivi
sUka in informatiko. 

Prevzem 1S 

Prva izmed aktivnosti, povezanih s funkcional
nostjo prevzema, je sprejemanje SIP-a od upo
rabnikov. Ne glede na način transporta in medij je 
potrebno za sprejem SIP-a zagotoviti ustrezne po
mnilniške zmogljivosti. Kadar pomeni sprejem 
SIP-a tudi prevzem odgovornosti za vsebinske in
formacije (CI), je potrebno urediti dostopne pra
vice do teh informacij. Zaključek procesa spreje
manja SIP-a predstavlja sporočilo pošiljatelju o 
uspešnem sprejemu ali ponovitvi postopka zaradi 
morebimih pomanjkljivosti ali celo napak. Na
slednja od aktivnosti je preverjanje kakovosti. To 
z različnimi mehanizmi preverjanja zagotavlja po
trditev uspešnosti prenosa SIP-a. Potem je na vrsti 
oblikovanje AIP-a. Pri tem se en SIP ali več 
preoblikuje v enega ali več AlP-jev. Pri tem lahko 
pride do preoblikovanja formatov in prikazov dato-

15 Prav tam, poglavje 4.1.1.2, str. 4-5-4-6. 
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tek ali preurejanja vsebine. Mogoče je tudi dodatno 
popisovanje, ki naj izpopolni AlP. Zaključek tega 
dela postopka je revizijski pregled nosilcev admi
nistrativnih funkcij. Naslednja od aktivnosti v ok
viru prevzema je popisovanje, Rezultat je izdelava 
pomagala, to pa je lahko tudi zapis o novi enoti 
gradiva v podatkovno zbirko o arhivskem gradivu. 
V tem postopku se iz AlP-ja preberejo dodatni 
vsebinski podatki, ki bodo v naslednjem koraku 
dopolnjeni in usklajeni s tistimi, ki že obstajajo v 
sistemu. Namen tega dela postopka je omogočiti 
najdenje in priklic AlP-ja v postopkih notranjih ali 
zunanjih poizvedb. Sledi zaključna aktivnost, po
sodobitev. Njen namen je izpeljati uskladiščenje 
AlP-ja v arhivskem depoju in opisnih informacij v 
podatkovni zbirki. Postopek poteka kontrolirano in 
dokumentirano. 

Uporaba" 

Kot je bilo prikazano, pomeni zaključek pre
vzema tudi že možnost 2a dostop do informacij 
oziroma uporabo gradiva. Za zagotavljanje te funk
cije je potrebno omogočiti dostop do informacij o 
arhivskem gradivu, ki ga hranimo. Navadno je 
omogočen dos top do z birke poda tkov o gradivu 
prek spleta ali v čitalnici arhiva. Model OAIS ločuje 
tri oblike poizvedb: poizvedbo z vprašanjem v is
kalniku, zaprosilo po pisnem odgovoru in naročilo; 
posledica tega je priprava DIP-a. Postopek se pre
nese na izvajalce administrativnih funkcij in uprav
ljavce podatkov. Oblikovanje DIP-a se začne s 
prejetjem zahtevka v arhivskem skladišču. Iz AlP-ja 
je potrebno narediti kopijo in jo preseliti v delovno 
območje. Vzporedno s tem zadolženi za uprav
ljanje podatkov pripravijo vsebinske informacije, 
potrebne za izdelavo DIP-a. Ob njenem zaključku 
se oblikuje sporočilo, namenjeno koordinaciji upo
rabe. Dostava zaključuje postopek, namenjen za
gotovitvi uporabe gradiva. Dostava lahko poteka 
on-line ali off-line. Za izvedbo je zadolžena koor
dinacija uporabe. 

Velik del opisanih opravil funkcionalnosti pre
vzema in uporabe lahko opravi ustrezna program
ska oprema. 

Implementacije modela OAIS 

Od številnih v uvodu naštetih držav se zdita po 
velikosti in tudi organiziranosti javne arhivske 
službe s Slovenijo primerljivi Portugalska in Dan-

1 G Prav tam, poglavjc 4.1.1.7, str. 4-14-4-16. 

ska. V obeh krajši ali dalj ši čas potekajo aktivnosti 
za vzpostavitev oziroma prenovo funkcij, poveza
nil, z arhiviranjem elektronskega arhivskega gradi
va. Prav tako je v obeh primerih temelj za izvajanje 
postopkov e-arhiviranja Model OAIS. 

Projekt portugalskih arhivov z imenom RO
DA,17 pri katerem so sodelovali z Univerzo Minho 
(Universidade do Minho), je imel cilj vzpostavitev 
kvalitetne storitve e-arhiviranja. Eno od izhodišč 
projekta je bilo temeljno spoznanje o "krhkosti« 
elektronskega gradiva. Za uporabnost je namreč 
potrebno zagotavljati neokrnjenost saInih zapisov, 
nepoškodovanost medijev, na katerih so informa
cije zapisane, in tudi primerno okolje, v katerem je 
mogoče »oživiti« zapise. Vodilne v projektu je do
datno usmerjala želja po enostavnosti postopkov in 
racionalnosti. Prva izmed odločitev, določena s to 
usmeritvijo, je bila omejitev na le tri temeljne sku
pine gradiva (besedila,lB mirujoče slike" in podat
kovne zbirke). Zaradi manjše pojavnosti so pre
ostale oblike gradiva izključili iz projekta. Med po
membne odločitve šteje tudi ta, da bi prepušbnje 
strukture in vsebine SIP-ov ustvarjalcem lahko po
vzročilo velike težave arhivski službi pri prevze
manju gradiva v arhiv. Z vsakim od ustvarjalcem 
bo tako sklenjen dogovor, ki bo določal specifi
kacijo SIP-ov, pa tudi postopek prevzemanja. Pri 
oblikovanju strukture AlPo so se odločili za čim 
večjo stopnjo poenotenja oz. normalizacijo struk
ture podatkov in se pri tem oprli na obstoječe 

standarde. Izbrali so PREMIS20 in METS21, ki ju je 
razvila Kongresna knjižnica v Washingtonu. Za 
potrebe oblikovanja DIP-ov pa so razvili svoj for
mat; ponudili ga bodo uporabnikom. 

Danska je država, ki ima eno najdaljših tradicij 
e-arhiviranja v Evropi in zato tudi številne izkušnje 
z elektronskim gradivom, ki je nastalo že pred 
desetletji. Pri projektu revizije postopkov prevze
manja takega gradiva" so prišli do nekaj pomemb-

17 http://portal.roda.dga.rq .gov.pt/cn/about 22. okt. 2009. 

18 V skupino z besedili so bile vključcne vse tistc oblike za
pisov, katerih temelj je besedilo. Ob čistih besedilih so v 
tej skupini rudi tabele (npr. nastale z MS Excclu), pred
stavitve (npr. datoteke v .ppt formatu), spletnc stani, .xml 
datotcke, sporočila, prejeta po clcktconski pošti. 

19 V (cj skupini so vse oblike statičnih slikovnih datotek, kot 
na primer: .jpg, .gif, .tiff., .png. 

20 http://www.loc.gov/standards/prcmis/ 22. okt. 2009. 

21 http://www.loc.gov/standards/mcts/ 22. okt. 2009. 

22 Postopki, ki so jih revidiralj, so bili uvedeni leta 2000 in v 
manjši meri dopolnjeni v letih 2002 in 2004. V tem ob
dobju je bilo opravljenih prck 1300 prevzemov. Prenov
lj eni postopek naj bi zaživel v začetku leta 2010. 
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nih sklepov." Eno takih spoznanj je povezano z 
obliko oz. formatom zapisov, ki jih prevzemajo. 
G lede na usmeritev v politiko migracij podatkov24 

se kaže nepotrebno prevzemanje gradiva v izvirni 
obliki. To bi bilo potrebno že ob samem prevzemu 
spremeniti v novejšo obliko. Izkušnje so jim po
kazale, da predpisi ne morejo doreči vseh aspektov 
prevzemanja, zato so oblikovali skupino za sprotno 
reševanje problemov, ki so se pokazali v praksi. 
Zagotovljeno je bilo oblikovanje dobrih praks. Re
vizija postopkov je tudi omogočila presojo dobrih 
praks iz drugih držav in vključitev teh v lastne 
postopke. Postopek prevzemanja je zelo zahteven 
in zato tudi povezan z veliko porabo virov.2s Iz
kušnje so pokazale, da so pri učinkovitem po
stopku prevzemanja obremenitve ustrezno razpo
rejene med ustvarjalca in arhiv. Pri zagotavljanju 
kakovosti" je kljub možnostim, ki jih arhivu ponu
jajo predpisi, potrebno postavljati ustvarjalcem take 
zahteve, ki so jih ti sposobni izpolniti. Kljub temu 
pa je jasno izražena želja, da bi bil SIP v največji 
možni meri podoben ali celo enak AlP-ju. Pri izbiri 
standardov, npr. za metapodatke, je potrebno po
zorno izbirati take, ki so dovolj razširjeni, da ob
stajajo tudi orodja, ki jih podpirajo in s katerimi bo 
mogoče izvajati potrebne postopke za zagotavljanje 
kakovosti. Pred zaključnim sprejetjem posameznih 
postopkov, bodo le-ti preverjeni v praksi. Za za
gotavljanje učinkovitosti predpisanega postopka je 
potrebna tudi formalizacija le-tega. V danskem na
cionalnem arhivu so se odločili, da bo postopek 
prevzemanja opredeljen v pravnem aktu, primer
ljivem s pravilnikom, ki ga v Sloveniji predpisuje 
pristojni minister. 

Oba opisana primera tuje prakse kažeta, da je za 
uspešno prevzemanje in s tem tudi uporabo elek
tronskega arhivskega gradiva v aduve potrebna jas
na določitev ciljev, a te ne smejo biti preširoko za
stavljeni in zato neizvedljivi. Ob uporabi tujih 
izkušenj se je mogoče največ naučiti iz lastnih. pri 

23 Dalsten S0rcnsen, Jan: Revising the Standards for Digital 
Transfers. 

24 Nekoliko poenostavljeno opisano je migracija postopek, s 
katerim se zapis iz ene oblike oz. formata spremeni v 
drugo obliko oz. format. Migracijo je potrebno izvajati, ko 
nastane zarad i zasrarevanja grožnja, da bi postali zapisi v 
stari obliki neberljivi. 

25 Pri tem so mišljeni v prvi vrsti človeški viri oz. čas, ki je 
potreben za pripravo gradiva za prevz.em, preverjanja in 
podobno. 

26 Kakovost jc lahko v veliki meri nedefiniran pojem. V po
vezavi s postopki prevzemanja si jo je mogoče predstavljati 
kot izvedbo prevzema že v prvem poskusu prenosa po
datkov ali pa kot pripravljenost podatkov za čimprejšnjo 
dostopnost uporabnikom gradiva. 

tem pa je nujno potrebno nenehno preverjanje 
uspešnosti in učinkovitosti in tudi sprotno prila
gajanje izvajanja aktivnosti v procesih e-arhiviranja. 

Razmere v Sloveniji 

Zakon o varstvu dokumen tarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je v primerjavi s 
prejšnjim prinesel velike spremembe prav v uprav
ljanje in arhiviranje gradiva v elektronski obliki. 
Pristojni arhivi, posebno pa Arhiv Republike Slo
venije, so dobili pomembne nove pristojnosti. Te je 
mogoče razdeliti v dve skupini. Prva je regulacijska 
- sem sodijo registracija, potrjevanje notranjih pra
vil in izvajanje akreditacij ter različnih oblik nad
zora. Drugo skupino pa predstavljajo pravice nor
mativnega urejanja področja. Zakon in uredba 
namreč določata, da Arhiv Republike Slovenije 
predpiše Enotne tehnološke zahteve (ETZ) in 
Splošne pogoje za izvajanje akreditacij. Arhivska 
stroka ima predvsem z ETZ možnost. da ureja 
postopek prevzemanja in splošnih pogojev za obli
kovanje SIP-ovo Projekt oblikovanja nove različice 
ETZ, ki zdaj poteka, se zdi zato prava priložnost za 
oblikovanje takih zahtev. 

Ne le tuji, temveč tudi slovenski arhivi imajo 
številne izkušnje s prevzemanjem strojno berljivega 
in med njim tudi elektronskega arhivskega gradiva. 
V zadnjih nekaj letih je opaziti nekaj sprememb pri 
postopkih pri prevzemanju tovrstnega gradiva. Zal 
pa v praksi ob zaključkih prevzemov ne opravljajo 
analiz prevzemov, ki bi bile dostopne strokovni 
javnosri. Tako tudi ni objavljenih razprav, katerih 
predmet bi bila analiza tovrstnih postopkov. Želi
mo si lahko, da bi postala zaključna analiza, katere 
namen bi bilo oblikovanje dobre prakse in izbolj
ševanje procesov, sestavni del vsakega prevzema 
gradiva. Nujno bi bilo tudi objavljanje tako pri
dobljenih spoznanj v obliki predavanj in objav v 
s trokovni li tera turi. 

Omejena analiza nekaterih navodil za odbiranje 
v Arhivu Republike Slovenije kaže, da v samih na
vodilih za odbiranje arhivskega gradiva iz doku
mentarnega ni mogoče najti natančnejših navodil, 
ki bi ustvarjalcem omogočala pripravo SIP-ovo V 
njih je mogoče opaziti le uvrstitev posameznih ka
tegorij gradiva, ki je izvirno nastalo v elektronski 
obliki, med arhivsko gradivo. Naloga arhivskih stro
kovnih služb javnih arhivov je zato. da v so
delovanju zaposlenih strokovnjakov za arhivistiko 
in informatiko ter po potrebi tudi drugih strok ozi
roma zunanjih sodelavcev oblikuje minimalne za
hteve za navodila za oblikovanje SIP-ovo Na podlagi 
teh navodil bi potem strokovnjaki pristojnega arhiva 
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in ustvarjalca oblikovali konkreten dogovor o pote
ku vsakega posameznega prevzclna in oblikovanju v 
njegovem okviru sprejetih SIP-ovo Omenjene mini
malne zahteve bi bile zapisane v ETZ, s čimer bi jim 
podelili ustrezno normativno težo. 

Ne glede na prihodnjo normativno ureelitev pa 
bo še vedno ostalo za vsako komisijo, ki bo pri
pravljala navodila za odbiranje arhivskega graeliva, 
pomembno vprašanje, katere od infonnacij, pove
zanih s posameznimi kategorijami graeliva, je po
trebno ohraniti zanamcem. ZVDAGA27 namreč pri 
hrambi na prvem mestu poudarja ohranjanje vse
bine, pri tem pa vsebina ni natančneje določena. 
Najbližje taki določitvi je določilo 3. člena ZVDA
GA, ki izenačuje učinke izvirnega gradiva z upo
rabnostjo njegove vsebine.28 Seveda je mogoče sin
tagmo ~>učinki izvirnega gradiva« razumeti v ožjem 
smislu, na primer le pravnih učinkov, ali pa najšir
šem, ki vključuje tudi izkustvene učinke, na primer 
ob iskanju podatkov, dostopnih v podatkovnih 
zbirkah na spletu.29 Naloga prej imenovane komi
sije in pristojnega arruvista bo torej določiti tiste 
>mčinke izvirnega gradiva«, ki naj jih omogoča gra
elivo, ki bo v obliki DIP-a dostopno uporabnikom. 
Določitev teh zahtev pa bo imela neposreden uči

nek tudi na zahteve za SIP. Kot ena od metod do
ločitev teh zahtev se ponuja analiza načinov upora
be podatkov pri ustvarjalcu, ki gotovo lahko pred
stavlja pomemben del zahtev zainteresirane jav
nosti, kot jo opredeljuje OAIS. Omogočanje najpo
gostejših poizvedb v okolju ustvarjalca se zeli zato 
pomemben del zahtev za DIP. Po drugi strani pa 
gotovo ni mogoče predvideti vseh potreb znanst
venikov, ki bi se lotili raziskovanja v arruv pre
vzetih podatkov analitično. Za to bi morala zado
ščati primerna dokumentiranost podatkov, kot jo 
opisuje shema 1, da bi bilo mogoče podatke 
skladno z zahtevami modela OAIS razumeti tueli 
kot informacijo. 

27 2.-6.,12.,26.,28. in 29. člen ZVDAGA. 

28 )Hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje 
izvirnega dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine 
tega gradiva. Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je 
zato enaka hramba zajetega gradiva, če zagotavlja zajetemu 
gradivu vse učinke izvirnega gradiva (uporabnost vsebine 
gradiva).« 

29 Primeri takih zbirk so vpogled v javne registre, ki jih 
omogočajo GURS, AJPES in drugi upravni organi. Iz
kustveno zanimivi sta tudi uporaba storitev, ki jih na 
svojem PO(talu ponuja e-uprava, ali pa digitalne knjižnice 
dLib.si. 

Za zaključek 

Kljub istim strokovnim načelom in sorodnosti 
postopkov prinaša skrb za arhivsko graelivo v 
elektronski obliki slovenskim javnim arhivom nove 
izzive. Obvladovanje le-teh nekoliko lajša standard 
ISO 14721, ki opisuje model odprtega arhivskega 
informacijskega sistema (OAIS), in je splošno 
uveljavljena strokovna podlaga v razvitih arhivskih 
okoljih. V današnjih razmerah se kaže med največ
jimi potrebami, ki so pred ožjo arhivsko stroko, 
oblikovanje jasnejših ktiterijev za vrednotenje po
sameznih podatkov, ki bodo povezani med seboj 
oblikovali jasno informacijo, namenjeno ohranitvi 
za prihodnje rodove. V sodelovanju z informatiko 
pa bo morala slovenska arruvistika oblikovati po
stopek za prevzemanje arhivskega gradiva v arhive. 
Pri tem ji je lahko kažipot model OAIS. Da bi 
lahko uspešno odgovorili na te izzive, pa je 
potrebno zagotoviti več pozornosti izobraževanju 
strokovnih delavcev, opraviti vsaj osnovno analizo 
že opravljenih prevzemov elektronskega arhivskega 
gradiva in še intenzivneje spoznavati razmere pri 
ustvarjaleih. To je mogoče prepoznavati kot dejav
no uresničevanje načela proaktivnosti. Njegova .re
zultata pa naj bosta ustrezno dokumentiranje po
slovnih procesov ustvarjalcev in »spreminjanje« po
datkov v informacije. S tem bodo zagotovljeni 
kvalitetnejša priprava graeliva za izročanje v pri
stojne arruve in zmanjšanje naporov pri izvedbi 
tako za ustvarjalce kot arruve. 
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Zusammenfassung 

AUFNAHME UND BENUTZUNG VON 
ARCHIVGUT IN ELEKTRONISCHER FORM 
NACH OAIS-STANDARD 

Fill Archivgut in elektronischer Form gel ten 
dieselben Grundprinzipien der Archivistik, daher 
unterscheiden sich die Verfahren und die Be
handlung dieser Archivgutform nicht viel von jener 
auf Papier oder Filmstreifen. Ein wichtiger Unter
schied besteht aber in der betonten Notwendigkeit 
ciner proaktiven Tiitigkeit, die die Erfullung der 
Hauptaufgabe des 6ffentlichen Archivdienstes 
alle.in effektiv garantiert, d. h. die Erhaltung des 
Archivguts und dessen Zugiinglichkeit fur die in
teressierte Offentlichkeit. 

Das Reference M.del for an Open Archiva/ Infor
mation System (OAIS), das unter Mitwirkung von 
Weltraumagenturen und verwandten Insritutionen 
aus der ganzen Welt vom ConJIIltative Committee for 
Space Data Systems (CCSDS) entwickelt wurde, be
han delt den Lebenszyklus des Archivguts in 
elektronischer Form von der Vorbereitung zur 
Aufnahme ins Archiv bis zu dessen Benutzung im 
Archiv. Dabei ist die Aufmerksamkeit sowohl auf 
die Erhaltung der Authentizitiit des Archivguts als 
auf dessen Zuganglichkeit gerichtet. Das OAIS 
kennt drei logische Formen von Einheiten, in 
denen die Informationen (Archivgut) vercinigt 
werden: Submission Information Package (SIP), 
Archival Information Package (AlP) und Dis
semination Information Package (DIP), die den 
drei Phasen im Lebenszyklus des Archivguts im 
Archiv entsprechen: Ingest, Preservation und 
Archival Storage and Access. 
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Der leitende Grundsatz der Autoren des OAIS 
war es, cin Model zu.r Strukturierung e.ines Archivs 
(Organisation, Beschaftigte, Systeme) zu schaffen, 
das die Verantwortung fur die Erhaltung der In
formationen bzw. des Archivguts und die Sicher
ung dessen Zuganglichkeit fur die interessierte 
Offentlichkeit iibernimmt. Deshalb ist auch die 
Feststellung der Erfordemisse und der Anspriiche 
der interessierten Offcntlichkeit in allen Phasen der 

Behandlung von Archivgut nach dem OAIS 
Aufnahme, Verwahrung und Zuganglichkeit 
vorhanden 

Bei der Prasentation des OAIS-Modells wurde 
des sen Verwendung in vergleichbaren Landern 
(portugal und Danemark) erIautert und versucht, 
einige mit der Implementierung des OAIS-Modells 
im slowcnischen čffentlichen Archivruenst zusam
menhangende Fragen zu beantworten. 



Arhivi 32 (2009) št. 2, str. 233-235 Iz prakse za prakso 233 

Miti ali problemi dolgoročne digitalne hrambe? 

UVOD 

Hramba gradiva v digitalni obliki je tema, ki jo v 
praksi vedno pogosteje omenjamo. Največ govo
rimo o zajemu - digitalizaciji in hrambi tako za
jetega gradiva. A veliki pok šele prihaja, saj vedno 
več sodobnega gradiva nastaja v elektronski obliki 
in bo prej ali slej začelo množično trkati na vrata 
naših arhivov. Organizacijske in tehnične priprave 
že tečejo, v prispevku pa poglejmo nekaj vprašanj, 
ki se ob tem porajajo. Ali gre za resne probleme ali 
zgolj pretiran strah? 

Tehnologija ni dorasla zahtevam e-hrambe 

Sodobni elektronski sistemi, ki omogočajo na
stajanje gradiva, so narejeni na osnovi najrazličnej
ših tehnologij, ki omogočajo izvajanje transakcij ter 
povezljivost sistemov. Ker bomo arhivU-ane podat
ke le še )brali«, za to ne bomo potrebovali vse za
pletenosti tistih sistemov, v katerih so nastali. Velik 
poudarek bo namenjen skrbi za varnost in ne
spremenljivost podatkov. V velikih centrih lahko 
dosežemo potrebne ravni varnosti, da tudi dobro 
izurjen »zlikovec« težko narccli škodo. Za more
bitno katastrofo pa v nasprotju s hrambo origi
nalnega gradiva v papirni obliki s pridom izkori
ščamo možnost za hkratno hrambo rezervnih kopij 
na rezervnih lokacijah. Z replikacijo tako strojne 
opreme kot podatkov znatno zmanjšamo verjet
nost izgube gradiva (beri podatkov) in tako npr. ne 
okvara nosilca podatkov ne požar na kaki lokaciji s 
stališča hranjenih podatkov ne bosta povzročila 

škode. Še največjo nevarnost predstavlja človeški 
faktor: nevestno ali nekompetentno osebje, po
manjkanje pravil ali površno upoštevanje pravil. 
Zato potrebujemo stabilno in popolnoma obvlado
vano produkcijsko okolje. Vse poskusne dejavnosti 
ali celo improvizacije dovolimo le v testnih okoljih, 
ki so namenjena tudi za validacijo novih postopkov 
in šolanje osebja. 

Podatek ali informacija: ali ne hranimo megle? 

Informacij ski sistemi hranijo in obdelujejo po
datke. Razumevanje teh podatkov nas pripelje do 
Informacij. Gole številke so podatki, a postanejo 

infonnacije, če vemo na primer, da gre za meritve 
temperature vsak dan ob 12:00. Pojasnila o podat
kih hranimo v metapodatkih. 

Ker hranimo podatke, pričakujemo, da je shra
njena infonnacija enaka originalni. Zato na primer 
ni potrebno hraniti originalnega CD-ja ali DVD-ja, 
saj tudi tak nosilec samo vsebuje vsebino, ki je bila 
nanj prepisana z drugega medija. Končni uporabntk 
mora imeti na voljo vpogled v vsebino podatkov (v 
informacije) v razumljivi obliki, enako kot bi dobil 
v roke popisan list papirja. Postopek hranjenja zato 
obsega rudi natančno opredelitev načina uporabe 
gradiva. Za ilustracijo naj bo najpreprostejši primer: 
v zvezi s številnimi datotekami v formatu PDF / A 
vemo, da bo njihova vsebina dostopna ob pomoči 
katerega od programov za prikaz vsebine PDF / A. 

Kopije, kopije ... Katera je prava? 

Na to vprašanje smo že odgovorili. Izkazalo se 
Je, da so vse kopije v sistemu e-hrambe enako
vredne, če le zagotovimo, da so enake. To pomeni, 
da je za vse potrebna enaka raven zaščite. Kljub te
mu si lahko pomagamo z »nadstandardno« zaščito 

za primer osrednjega trezorja s podatki, delovni po
datki za pripravo oglednib kopij pa so v nekoliko 
dostopnejšemu sistemu. Ob najmanjšem dvomu o 
avtentičnosti podatkov lahko podatke ponovno 
prepišemo iz trezorja. 

Uporabnik moramo omogočiti >>uporabo« hra
njenega gradiva. Če mu ga posredujemo kot izpis 
na papirju ali datoteko, moramo poskrbeti za pri
merno opremljenost ali tehnično zaščito. Torej 
overitev ali elektronski podpis. Drugi dokumenti, ki 
krožijo po svetu, so nekontrolirane verzije in nikoli 
ne veš, ali ni že kaj spremenjeno. 

Papir je lažje hraniti 

Dolgoletna hramba na papirju je pripomogla k 
izkušnjam in dobremu poznavanju problematike. 
Rešiti pa moramo problem zaradi povečevanja koli
čine sodobnega gradiva. Težko ocenimo, ali je v 
primerjavi z redkimi pisanji v preteklosti v vseh 
primerih takšna tudi njegova vrednost, a kar je na
menjeno digitalno hrambi, bomo pač hranili. V ve
liki količini hranjenega gradiva se bo uporabnik naj-
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bolje znašel s sodobnirrll sredstvi, ki mu bodo 
omogočala iskanje ter obdelavo (da ne rečemo kar 
procesiranje) vsebin. Če papir ohranimo samo kot 
))rezervno kopijo za vsak primec« za morebitne ka
tastrofe, se moramo vprašati, ali je prav papir naj
boljša oblika. Zanirrllva alternativa je laserski zapis 
digitalne vsebine na mikrofilm, a v tem primeru 
potrebujemo računalnik, da pridemo do vsebine. 
Če bi se uresničil najbolj črn scenarij, lahko zanam
cem pustimo samo mikrofIlm in optične čitalce, ki 
ne potrebujejo elektrike. A ta tema (vključno s 
skrivnostnimi bunkerji v gorah) ni namen tega 
prispevka. 

Prehitre odločitve danes se nam bodo m aš če
vale 

Z drugirrll besedami, kar se bomo odločili zdaj, 
bomo zapečatili za naprej. In ker se vse spreminja, 
od verzij windows do pisarniških orodij, ta hip ni 
dobro hiteti ... A žal nas prav zato priganja čas. Kar 
se nam danes zdi domače, bo čez nekaj let ekso
tičen format. Sodobno hitenje k napredku, težnja 
po uporabi najnovejšill tehnologij ali sodelovanje v 
)>najnovejših« projektih zagotavljajo, da sprememb 
nikoli ne bo konec, pa naj pridejo po diktatu 
multinacionalk ali demokratičnih odprto kodnih 
združenj. To pa prinaša tveganje, da obstoječi 
formati v določenem trenutku ne bodo več 

ustrezni. Zato se že vnaprej pripravimo, da bodo 
spreminjanja fonnatov v nedoločenih časovnih 

intervalih potrebna vedno, ko bo tehnologija na
redila preskok in bo lažje podpirala zase sodobne 
fonnate. Mogoče se moti.mo, a ru gre za preprost 
odziv na realno tveganje, kot ga zaznavamo zdaj. 

Arhivisti smo zgodovinarji, kaj nam je tega 
treba? 

Osnovna naloga arhivista se s sodobnimi oblika
mi gradiva ne spremeni Delo še vedno zahteva 
tudi pomoč ustvarjalcem, odbiranje, popisovanje 
ipd. Res pa je, da »otip" (ogled) vsebine datoteke ne 
da enakega zadovoljstva kot pregledovanje starih 
arhivskih dokumentov. A s profesionalnim pristo
pom danes bomo omogočili, da bodo trenutno 
običajne vsebine ohranjene, da bodo lahko postale 
jutrišnja dragocenost. Potrebno je dodatno izobra
ževanje tako kot dandanes v vseh poklicih že zaradi 
interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki z 
drugih področij, ki nikakor niso le računalništvo in 
infonnatika, Večini od teh bodo pravarhivisti naj
bolje razložili, da zagotavljanje dolgoročne hrambe 
le ni nebodigatreba. 

Dobro, a čemu to pretiravanje z notranjimi 
pravili? 

Velika količina digitalnih podatkov predstavlja 
tveganje, da zaradi okvare ali pa kar z nepre
mišljenim preprostim ukazom računalniku nastane 
velikanska škoda. Ali pa, da drobna sprememba na 
enem od dokumentov nikoli ne bo razkrinkana. 
Tudi zaklenjen trezor ne pomaga, če iz njega štrli 
kup žic ... Kakorkoli že iščemo rešitve, bližnjic tu 
ni, razen kadar določeno gradivo razglasimo za ma
lo pomembno ter zanemarimo verjetnost manipu
lacije. A to je daleč od zagotavljanja pravne var
nosti. Sodobne tehnologije zaradi množične (robo
tizirane) izdelave omogočajo nekoč neslutene mož
nosti, vendar s tem nikakor ne nadomešČajo ustrez
ne organiziranosti poslovanja. Tega seveda ne mo
remo poenotiti, a prav v raznolikosti se skrivajo 
pasti in zato potrebujemo vsaj nekaj nadzora nad 
posameznimi rešitvami. Na prvo mesto lahko po
stavimo državno upravo - večina v njej pričakuje, 
»da bo že nekdo poskrbel za to<<. A to smo mi. 

Naš arhiv se bo spremenil v vzdrževalca starih 
aplikacij 

Prevzem digitalnega gradiva od ustvarjalcev je 
neredko povezan z njihovo željo, da bi arhiv pre
vzel »vse«, torej tudi star program ter povrhu še ob
veznost, da bo zagotavljal določeno storitev us
tvarjalca v idcntični obliki. Če bi šlo le za en pro
gram, bi se še pogovarjali. Natančen razmislek po
kaže, da se v tem grmu skriva velik zajec - vsaka 
neuniverzalna rešitev (npr. prevzem v nestandardni 
obliki) zahteva veliko človeških virov in časa. Zato 
zagovarjamo špartanski pristop, pa čeprav bo do
stop do podatkov nekoliko nerodnejši, kot jc v ori
ginalni obliki danes. A vsaj bo. 

PDF / A je rešitev vseh problemov 

Format PDF / A omogoča hrambo vsebine do
kumentov, pri tem pa je poudarek na prikazu 
vsebine. V tem se razlikuje od preostalih formatov, 
ki večinoma vzdržujejo notranji zapis vsebine, pri
kaz pa jc rezultat obdelave modula za prikaz na 
ekranu ali modula za tiskanje. Pri tako hranjenem 
dokumentu bomo torej imeli zagotovljen enak pri
kaz v najrazličnejših okoljih. Ob množici najraz
ličnejših formatov in verzij je to dobra novica. A 
žal posamezni izdelki sodobnih orodij hranijo več 
informacij, kot je vidno na posameznem izpisu. 
Uporabnik v prihodnosti bi torej moral podatke 
prenesti v svoj sistem in jih tam obdelovati naprej. 
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Če pa to omogoča že sedanji format, bi lahko upo
rabniku prihranili nekaj dcla. Zato pričakujemo, da 
se bodo počasi uveljavili tudi »pisarniški« formati, s 
tem pa bo omogočeno ohranjanje sodobnih vsebin, 
kadar bo to potrebno. 

ZAKLJUČEK 

V prispevku smo opisali nekaj žgočih dolgo
ročne hrambe v digitalni obliki. Ne gre za alter
nativo hrambi na papirju, saj govorimo le o gra
divu, ki ga moramo hraniti v digitalni obliki. Re-

šitve so možne, pri tem pa se večina problemov ne 
skriva v tehnologiji, saj ta že dosega potrebno ra
ven zrelosti in dostopnosti. Zaradi miselnega pre
skoka in odpiranja popolnoma novih vprašanj bo 
potrebnega kar nekaj časa ne le za iskanje vseh od
govorov, temveč tudi vseh vprašanj. Do boljšega 
razumevanja problematike nas bosta privedli stalno 
izobraževanje ter konkretno delo na tem področju, 
ki vključuje tudi spremljanje dogajanj v primerljivih 
institucijah v svetu in novih standardov. 

BariJ Dam'!Jnka 
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Novosti O delu skupine EAG v Bruslju 

Evropska arhivska skupina EAG (European 
Archives Group) je letos dopolnila tri leta svojega 
dela. Prvi sklop skupnih tematik in petih delovnih 
skupin prinaša prve rezultate, številni projekti pa še 
potekajo; obenem pa so se oblikovala nova pod
ročja skupnega dela in bodočih izzivov; formalno 
jih je potrdilo Poročilo o napredku na področju ar
hivov za Svet EU,I ki so ga ministri za kulturo 
sprejeli 20. 11. 2008 med francoskim predsedova
njem EU. Zadnji, 6. sestanek EAG v Bruslju, 31. 1. 
2009 je podal pregled dosedanjih projektov in 
vsebinsko odprl začetek novih tem in delovnih 
skupin. Sestanek je vodil g. Peter Handley (vodja 
enote SG-Bl, Administrative Modernization, v rli
rektoratu B; Generalnega sekretariata Evropske 
komisije) v sodelovanju z dr. Vacslavom Babičko 
(rlirektorjem Arhivske rlirekcije Češke), ~. predstav
nikom Ceške republike kot predsedujoče članice 

EU. Na tem sestanku se je prvič, odkar deluje 
EAG (~. 26. 4. 2006), že v uvodu pojavilo vpra
šanje o prevajanju sestanka v jezike EU. Namreč 
dosedanja praksa je zagotavljala prevode v tri jezike 
(angleškega, francoskega, nemškega), tokrat pa je 
španska delegacija (ki vorli zclo pomemben projekt 
APEnet) zahtevala prevode za španski jezik (temu 
se je pridružila še zahteva italijanske delegacije) . 
Kratka razprava med članicami EU je pokazala, da 
se večina strinja z obstoječim režimom prevodov, 
predvsem zaradi preprostega komuniciranja. po
vratna informacija Evropske komisije na izpostav
ljeni problem pa je izražala objektivno možnost -
zgolj ohranitev obstoječega prevajalskega režima ali 
izvedbe sestanka brez prevodov z uporabo dveh 
delovnih jezikov EU, angleškega in francoskega -
za zagotovitev večjega števila prevodov pa tudi ni 
finančnih zmožnosti. Ob strinjanju večine z ohra
nitvijo obstoječega je španski predstavnik zapustil 
zasedanje skupine, v skJadu z navodili španske vla
de. Po spreje~u poročila prejšnjega sestanka z dne 
6. 6. 2008 (slovensko predsedovanje EU") je bila 
dana krajša informacija o dogodkih v obdobju fran-

Progress Report to the Council, on the implementation of 
council recommendation 2005/ 835/ ec of 14 november 
2005 on priority actions to increase cooperation in th e 
field of archives in Europe, {com(2008) 500 FINAL}, 20. 
11. 2008. 

2 Sestanek jc skupaj s Petrom Hadlejem vodil dr. Matevž 
Košir; več O tem v članku Arhivi in slovensko predsedo~ 
vanje EU, v: Arhivi 31 (2008) , št. 2, str. 377-382. 

coskega predsedovanja - v tem obdobju sestanka 
EAG izjemoma ter skladno z dogovorom ni bilo. 
V tem času pa so se zaključila prizadevanja za do
končno in formalno sprejetje Poročila o napredku 
na področju arhivov za Svet EU. Poročilo so jeseni 
2008 večkrat obravnavali v evropskem Odboru za 
kulturo (CAC)3 ter ga nazadnje sprejeli ministri za 
kulturo na zasedanju Sveta EU dne 20. 11. 2008. V 
zvezi s tem je bila pripravljena tudi izjava za jav
nost. Dokument Sporočilo Evropske komisije Sve
tu v zvezi s Poročilom o napredku pa je tudi že 
preveden v vse uradne jezike EU.4 

Napredek dosedanjih petih prioritetnih delov
nih skupin 

Angelika Menne-Haritz (Nemčija) je predstavila 
delo skupine za reševanje in zaščito pred nesrečami; 
sestanek je imela 11. in 12. novembra 2008 v Pragi 
Obstaja predlog za oblikovanje skupne spletne 
strani, za objavo publikacij in drugih gradiv o analizi 
tveganj, poleg tega bodo na spletu turli povezave z 
drugimi spletnimi stranmi; trenutno pa še ni konč
nega poimenovanja načrtovane spletne strani (ob
stajata pa dva predloga, EUDAN.eu ter EURA
NET). Delovna skupina načrtuje izobraževalne 
tečaje za izboljšavo preventivnih znanj in praks, iz 
menjavo dobrih praks ter ustanovitev in sestavo 
mednarodnega teama za reševanje (pomoč prek me
ja). Prva oblika tovrstnega usposabljanja bo v Kato
vicah (poljska) v letu 2010, trenutno pa poskušajo 
zagotoviti finance za ta namen, pripravljajo pred
metnik usposabljanja, iščejo ustrezne predavatelje, 
pripravljena bo spletna stran za usposabljanje (ki se 
lahko pozneje razširi turli na druge jezike). Name
ravajo pripraviti turli terminološki slovarček za pod
ročje zaščite pred nesrečami in reševanje. PričaJ...-u

jejo, da bodo v februarju 2009 pripravili prvi vodnik 
za te namene v angleščini, septembra 2009 pa naj bi 
bilo prvo srečanje predavateljev za ta tečaj. Sledilo je 
povabilo drugim državam za vključitev v to 111fežo, 
trenutna delovna skupina bo pripravila pilotni pro
jekt (razvit v Nemčiji za tri sodelujoče države), po-

3 

4 

Tu arhivsko področje zastopajo predstavniki Ministrstva 
za kulturo RS (tako kot tudi vsa področja kulture in 
avdiovi:walnih zadev). 
V s lovenščini na voljo na sp letni strani Arhiva RS: http:! / 
www.arhiv.gov.si/(rubrika Zakonodaja). 
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tem pa bodo k vključitvi povabljene tudi druge 
članice. Z Mednarodnim odborom Modri ščit 

(ICBS) še niso navezali stika za sodelovanje, je pa 
ICBS seznanjen s pripravatni delovne skupine. 

Toivo Julien (Estonija), predsedujoči DLM Fo
rumu je predstavil »Evropsko interdisciplinarno so
delovanje na področju elektronskih dokumentov in 
arhivov: DLM Forum in MoReq2«. DLM Forum 
združuje 22 nacionalnih arhivov in 37 drugih čla

nov iz akademskih, vladnih in svetovalnih področij 
ter področij IT. Izvršni odbor ima zdaj šest članov 
iz držav EU (Estonija, Slovenija, Španija, Finska, 
Francija, Nemčija, Velika Britanija).5 V letu 2008 se 
je sestal štirikrat. Dejavnosti tega obdobja so bile 
namenjene specifikaciji MoReq2, njegovemu test
nemu režimu ter upravljanju specifIkacije, pa tudi 
pripravi na konferenco DLM Foruma v Toulousu 
(ki je bila 10.-12. decembra 2008). V decembru 
2008 je bil ustanovljen Pododbor za upravljanje 
specifIkacije MoReq2 (MoReq Governance Board 
- MGB). Zaradi njegove tehnične narave ga se
stavljajo zelo visoko usposobljeni strokovnjaki. De
lovanje tega pododbora zajema šest področij za 
MoReq2: zaščita 'blagovne znamke' oz. uporabe 
imena MoReq2, informiranje in usposabljanje, 
vzdrževanje in inovacije, testiranje in certificiranje, 
prevodi in poglavje »0«. Testiranje skladnosti pro
g1:amske opreme z zahtevatni te specifIkacije po
teka v Nemčiji (podjetje IMBUS, preostale organi
zacije za testiranje pa naj bi bile določene po koncu 
pilotnega testiranja). Mcd članicami DLM Foruma 
so izvedli anketo o njihovem zanimanju. Rezultati 
so pokazali najvišji odstotek odgovorov za dolgo
trajno hrambo ter prevzem digitalnih vsebin v ar
hiv. Med Češkim predsedovanjem EU je bilo 21. in 
22. aprila 2009 srečanje DLM Foruma v Pragi. O 
tem je na voljo več informacij na njihovi spletni 
strani. V razpravi se je odprlo predvsem vprašanje 
večje prepoznavnosti specifIkacije MoReq2 med 
strokovnjaki IT ter povezljivosti tega standarda z 
drugimi (npr. OAIS), in sicer predvsem zaradi 
upravljanja podatkov - trenutno je to mednarodno 
zelo aktualno. Poleg tega je bilo poudarjeno, da sta 
ravno testiranje in certificiranje poglavitni za ko
mercializacijo specifIkacije MoReq2, tega pa se tudi 
DLM Forum zaveda v polni meri. Glede konku
renčnosti in povezljivosti obstoječih standardov je 
bilo poudarjeno, da je standard OAIS usmerjen ve
činoma v arhiviranje, MoReq2 pa se ukvarja s pro
cesi upravljanja dokumentov - naloga DLM Fo
ruma pa bi bila vzpostaviti most med njima. Poleg 

5 Sprejeto je bilo dopolnilo statuta DLM Foruma, ki omo
goča razširitev članov izvršnega odbora s 7 na 9. 

tega je tu še tretji standard MAS-a za področje 

funkcij" - zato so pri DLM Forumu mnenja, da bi 
lahko kombinacija treh standardov pripeljala do za
dovolj ivih tehničnih rešitev za upravljanje doku
mentarnega in arhivskega gradiva. Razprava o 
vzporednih standardih je bila tudi na konferenci 
DLM Foruma v Toulousu; zbornik referatov pa je 
na voljo na spletni straneh DLM Foruma in Di
rekcije francoskih arhivov.7 

.'. 
, ":~:*" I.i .. .!.n\..'. 

EUROPEAN COMMISSION 

Izdaja dmge verzije spedfikaciJe MoReq2, ki jo je iZdal 
Urad za pllblikacije Evropskih skllpnosti ob koncu lela 
2008, spedfikaciJo pa je 'Ifl Evropsko Komisijo ter v sode
lovanju Z DIM Fommom pl7pravih britansko podjetje 
))5 erco Consullingei', ob finančni podpori Programa 
IDABC. Besedilo speCIfikacij, je doslopno tudi na splelll: 
hltp:! / www.dlmfomm.ell/. 

Delo tretje delovne skupine je predstavila 
Christine Martinez (Francija), nanašajoč se na pro
jekt EURONOMOS (podatkovna zbirka arhivskih 
zakonodaj v Evropi). Opisala je pripravo prototipa 

(, 

7 

Tu je mišljen ICA standard ISAF - International Standard 
For Activities/Functions of Corporate bodies (http:// 
www.ica.org/) 
http://dlmforum.typepad.com/ http://www. 
archivesdefrancc. +culturc.gouv. fr / gerer/ publications/ 
actcs/ 
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podatkovne baze; zanjo je bila podpisana pogodba 
s francoskim podjetjem ASIRUS. Bilo je tudi nekaj 
težav in zamud. Končno pa je bila oblikovana 
spletna stran (s podatkovno zbirko),H v katero dr
žave članice neposredno in samostojno (prek 
vstopne kode) vnašajo podatke o arhivski in drugi 
spremljajoči zakonodaji. Zadnja verzija prototipa 
podatkovne zbirke je bila predstavljena na sestanku 
EBNE v Parizu, 18.-19. novembra 2008. V Parizu 
so (4. 6. 2008) organizirali turIi prve tečaje uspo
sabljanja za predstavnike nacionalnih arhivov iz 
držav članic EU za uporabo in vnos podatkov v 
podatkovno zbirko.9 Začeli so z vnosom nekaj 
osnovnih podatkov, do danes pa je glavnino svojih 
podatkov objavilo že 16 držav članic EU,IO pred
viden pa je turIi vnos podatkov za druge evropske 
države. Gospa Martinez je poudarila, da bo za pro
jekt potrebnega še veliko dela, treba bo organizirati 
tečaje usposabljanja, zato je zaželeno, da članice 

predlagajo lokacije, kjer bi lahko usposabljali ude
ležence več držav določenega geografskega dela 
Evrope. O finančni plati projekta je bilo pojas
njeno, da je sofmanciranje EU (program IDABC) 
namenjeno zgolj izdelavi pro to tipa, ne pa tudi part
nerjem in sodelujočim državam v delovni skupini 
(tu sodeluje turIi Slovenija). Evropska komisija je 
izvedla javni razpis za izbiro izvajalca in mu je za 
izvedeno delo neposredno zagotovila plačilo (no
bene finančne pomoči za ta projekt nista prejeli Di
rekcija francoskih arhivov in EURBlCA - pobud
nica projekta). Zdaj rudi ni možnosti za sofman
ciranje prevodov zakonodajnih besedil (v angle
ščino ali francoščino), ki jih zagotavljajo same dr
Žave članice, kolikor jih imajo na voljo. Gospa Mar
tinez je povabila države članice EU, da se vključijo 
v projekt in zagotovijo vnos svojih podatkov, ker 
bo le tako zbirka postala operativna. 

Predstavitev naslednjc delovne skupine projekta 
APEnet je izvedla Angelika Menne-Haritz, čeprav 
projekt vodi Španija, vendar zaradi prej navedenih 
razlogov njen predstavnik ni bil navzoč. Delovna 
skupina je imela v Bruslju sestanek dva dni pred 
sestankom EAG. Pogodba z Evropsko komisijo za 
projekt je bila podpisana 8. decembra 2008, uradni 
začetek projekta pa je bil 15. januarja 2009. To 
pomeni, da naj bi bili končni rezultati triletnega 

8 http://www.curonomos.org/ 
9 

Koordinatorica projekta za Slovenijo jc mag. Natalija Gla
žar (Arhiv Republike Slovenije). 

10 f-rancija, Belgija, Grčija, Bolgarija, Španija, Švica, Nemčija, 
Estonija, Finska, Madžarska, Irska, Italija, Slovaška, Slove
nija, Latvija in Velika Britanija; ter ;;:akonodaja Evropske 
Komisije, ki se nanaša na arhivsko gradivo Evropske Ko
misije ter delovanje njene arhivske službe. 

projekta vidni do 15. januarja 2012. Pri projektu so
deluje v vlogi partneric 12 držav članic. II Kot se
stavni del projekta je bil načrtovan tudi pregled 
različnih profIlov EAD,12 ker je bilo ugotovljeno, 
da format Europeane ne zadostuje za arhive. Tu 
gre predvsem za težave s strukturo in prikazom te 
strukture. Namreč v Europeani ni na voljo hierar
hičnega podatkovnega modela, zato je format 
strukturno zelo neustrezen. Arhivi so namreč ve
liko grarIiva poslali Europeani, vendar so bile zaradi 
pomanjkanja nivojev v standardu Europeana Data 
Model težave z vstavljanjem v podatkovno zbirko. 
Za projekt APEnet je načrtovano, da bo prototip 
dokončan do maja 2009, do septembra pa naj bi 
razvili še druge možnosti; logični model je že razvit 
(Nemčija, ki bo pripravila tudi vmesno poročilo), 
eden od delovnih sklopov (WP - work package) pa 
naj bi bil posvečen vključitvi projekta APEnet v 
Europeano. Spletno stran naj bi razvili na Šved
skem do 15. marca 2009 Ge že na voljo: http: 
/ /www.apenet.eu/).priročnik pa naj bi pripravili 
do 15. aprila. V 4. delovnem sklopu (WP 4) naj bi 
opravili analizo vsebine pod vodstvom Francije (do 
15. septembra). Za skupine digitaliziranih objektov 
bodo uporabljali rudi pripomočke za uporabo. O 
poimenovanju arhivskega portala še tečejo razprave 
- obstajata pa dva predloga: »Evropski arruvi« ter 
»Arhivi v Evropi«. V prihodnjih osmih mesecih naj 
bi pričakovali rezultate šestih projektnih delovnih 
sklopov (WP1-6). V razpravi so bile izražene raz
lične misli o tem kaj bo projekt prispeval k arhivski 
skupnosti v Evropi. Tako je bilo opozorjeno, da bo 
mogoče dobiti pregled nad gradivom, ki je bilo 
odtujeno iz kake države in na tej osnovi postaviti 
zahteve za vrnitev gradiva. UNESCO je že v leru 
1996 pripravil pregled držav in njihovih zahtev za 
vrnitev arhivskega grarIiva: Dejansko je bilo tudi za 
Evropo tega veliko '- zato bi podobni projekti 
lahko pomagali pri zasnovi zahtev (če bo tako gra
divo vključeno v portal APEnet) - vendar pa je to
vrstne probleme mogoče reševati le na diplomatski 
bilateralni ravni. Omenjeno je bilo tudi, da bi moral 
program eV sebinePlus oz. njegov naslednik to 
vključiti v svoje delo. Drugo vprašanje pa je za
devalo dolgoročno fmančno vzdržljivost projekta 
European •. Namreč, v nekaterih članicah (Svedska) 

11 Partnerji v projektu APEnet: Španija, Nemčija, Nizozem
ska, I'"rancija, Finska, Polj ska, Grčija, Malta, Portugalska, 
Latvija, Slovenija ter fundacija EDI... (fundacija Europe
ane), 
http://www.apenet.eu/indcx.php?option=com_content 
&vicw= articlc&id=70&Itemid= 66 

12 Na Nizozemskem poskušajo v nacionalnem arhivu upo
rabljati standard EAD za arhive za namene projekta. 
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po navodilih ministrstva za kulturo zaračunavajo 
uporabo slikovnega gradiva, zato je prosta uporaba 
že politično vprašanje. S strani Evropske komisije 
smo izvedeli, da Europeana v glavnini deluje ob 
pomoči javnega fmanciranja, trenutno 80% zago
tavlja Evropska skupnost, preostalo pa sodelujoče 
članice. V prihodnji fazi projekta se pričakuje struk
turiran finančni model, v katerem bodo na osnovi 
dogovora določeni deleži Evropske komisije, držav 
članic ter drugi fmančni viri. Bežno se je razprava 
dotaknila tudi prednostnih tematik, določenih za 
spreje~e zaleženega gradiva za Europeano, vendar 
se bo verjetno rudi to spremenilo, ker so države 
članice zagotovile tudi drugo gradivo. 

Nova prioritetna področja in delovne skupine 

Na osnovi Poročila o napredku na področju arhivov 
za Svet EU, ki so ga ministri za kulturo sprejeli 20. 
11. 2008, so se arhivi v Evropi opredelili tudi za 
nove strokovne teme in izzive za sodelovanje v 
prihodnosti. Gre za pet novih prioritetnih I;odročij, 
uvodne prispevke zanje pa so pripravile Svedska, 
Velika Britanija, Nizozemska ter Francija in Lux
emburg. Temo »oclnos med fizičnim in spletnim do
stopom do arhivskeJ;a gradiva" je predstavil Tomas 
Lindman (direktor Svedskega nacionalnega arhiva). 
Povzel je posledice naraščajoče uporabe spletnega 
dostopa do arhivskega gradiva;13 to so: nujnost ra
zviti nova znanja in storitve ter prerazporeditev vi
rov ipd. V zvezi z razvojem e-uprav v članicah je 
opozoril, da je vidna težnja po opuščanju papirnega 
poslovanja - vendar so splošne ugotovitve, da bo 
potrebnih še veliko let, da bodo prevzemi gradiva v 
arruve izključno elektronski oz. z gradivom elek
tronskega nastanka. Na splošno so želje nove gene
racije, da bi bila ponudba arhivov večinoma dostop
na v digitalni obliki - in težko jim je pojasmti, da je 
trenutno le 1-2% vsega hranjenega gradiva v arhivih 
dostopna v elektronski obliki in na spletu. Zato bo
do projekti digitalizacije v arhivih potekali še nekaj 
desetletij, čeprav se bo večal dotok gradiva v arhive 
v elektronski obliki. Novi način uporabe (elektron
sko in pretežno na spletu) bo imel posledice za ra
zvoj čitalnic (npr. prostorsko skromnejše) ter morda 
tudi za način hrambe gradiva (skladišča na drugih 
lokacijah - ker bo omogočen digitalni dostop), pri 
tcm bo morda tudi manj običajnega pritoževanja 

13 Na Švedskem obišče osrednjo arhivsko spletno stran 
10.000 ljudi vsak dan, v zadnjih petih letih jc spletna upo
raba narasla za 35-45%, uporaba v čitalnicah pa padla za 
25%. 

SL 

[IJ... KOM!SUA EVRoPSKl fol Sl\UPNQSH , , .,-
f~ij. fJ.::M 
("C"-'l !OOli)~loftt 

,.....mo ~' .<I.' •• ",«Ik • 
..... j .. J. "riI"""'~ So ... ~t:S 

, .... I'"_· .. ~ .. UM .pmI_ ... ~40I .. _ rilo, ••. ,q....-. •• jt .. """ ... p _ ... r..repI. 
ki Jo" Je rmJWlIo ~1Io""", ",'_kIIo .... 1>;,..,. 

SL 

Dokllment Komisije Evro.rpkih Skupnosti v slovenskem 
je'(ikll, izdan l. 8. 2008, ki zajema SporoCilo komisije in 
povzetek PoroCila o napredkIl na področjII arhivov za Svet 
EU. 

zaradi pomanjkanja skladiščnih prostorov (ter mo
rebiti zmanjšanje števila osebja, stroškov, ipd.). Pri 
načrtovanju novih arhivskih stavb bomo verjetno 
morali upoštevati take razvojne trende. Z uporabo 
storitev on-line pa se pojavljajo tudi novi problemi, 
predvsem za uporabnike - pomanjkanje strokovne 
pomoči, ki je sicer vedno v arhivskih čitalnicah. po
znavanje konteksta nastanka in vsebine arhivskega 
gradiva je osnova za njegovo preučevanje (struktura 
uprave, funkcije, pravni sistem, ipd.); če posameznik 
sam nima teh znanj, nima nobene dodatne pomoči 
pri uporabi gradiva na spletu. Gospod Lindman je 
predlagal nekaj možnih aktivnosti s tem v zvezi. 
Predvsem je podprl mednarodni projekt - skupni 
arhivski portal v Evropi (APEnet); predlagal je zbi
ranje metod in dobrih praks za promocijo kakovosti 
arhivske službe ter poudaril nujnost poglobljene 
analize dejanskega dogajanja v arhivih. Zatrdil je, da 
spletni dostop do arhivskega gradiva ni nadomestil 
uporabe v čitalnicah, vendar pa jo jc nekoliko 
zmanjšal. Rezultat tega je, da morajo arhivi z enakim 
obsegom sredstev zagotavljati obe obliki dostopa. 
Poleg tega je potrebno uporabnike poučiti, da sta 
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analogno in digitalno gradivo dejansko komplemen
tarna. Končna ugotovitev pa je bila, da naraščajoča 
spletna uporaba sproža nove probleme tudi zato, 
ker je pravni kontekst v državah različen - to pa bo 
zahtevalo povečano mednarodno sodelovanje. V 
razpravi je bilo izrečenih nekaj misli o uporabnikih v 
čitalnicah; ti so ob pomoči spletnih informacij arhi
va veliko bolje obveščeni, natančno vedo, kaj iščejo, 
na osnovi spletnih objav zahtevajo več gradiva za 
pregled in tudi zelo specifične dokumente CV elika 
Britanija, Nemčija). Zato bi bil lahko pedagoški 
izziv za uporabnike združiti uporabo v čitalnicah in 
spletni dostop za večjo učinkovitost. Sledil je pred
log za oblikovanje delovne skupine, zanimanje za 
sodelovanje v njej pa so izrazile: Velika Britanija, 
Nemčija, Slovaška, Danska, Belgija, Malta in Ev
ropska Komisija. 

Tretje novo prednostno področje - »Digitalna 
hramba dokumentov: posledice za državno upravo 
in družbo ter spreminjajoča se vloga arh.ivQv« - je 
predstavila Yvonne Bos-Rops (Nizozemska). Opo
zorila je, da je na tem področju mnogo odprtih 
vprašanj in da se jih je mogoče lotiti na več na
činov. V digitalni dobi bodo arhivi neizogibno mo
rali na novo opredeliti svojo vlogo in položaj med 
ustvarjalci gradiva (vlado) ter uporabniki arhivskega 
gradiva. Razvoj v različnih državah članicah EU 
poteka v različnih smereh - to je odvisno od vpliva 
različnih arhivskih tradicij. V pisnem predlogu 
(material za sestanek) ga. Bos-Rops predlaga široko 
razpravo v skupini EAG, da bi opredelili več teo
retičnih modelov, ki bi lahko pomagali nacionalnim 
arhivom pri določanju njihovega lastnega prihod
njega modela. Modeli naj bi vsebovali tudi analize 
posledic različnih izbranih možnosti. Predstavili pa 
bi tudi več elementov teh teoretičnih modelov (kot 
npr. vsesplošna odgovornost za digitalne arhive, 
odgovornost za omejitve uporabe digitalnega doku
mentarnega gradiva, časovni razpon (doba) za pre
vzem gradiva v arhiv - ali vlade obvestijo držav
ljane o prenosu v arhiv, valorizacija tcr usoda digi
talnih dokumentov za uničenje, stroškovni vidik -
osrednji proračun za celotno e-upravo ali ločeni 
proračuni za digitalne arhive v nacionalnih arhivih, 
standardi - vloga nacionalnega arhiva v predpiso
vanju standardov, struktura uporabe - centralizi
rana ali organizirana pri ustvarjalcill gradiva). V 
razpravi je bilo poudarjeno, da sta ključni vprašanji 
mesto in pristojnosti arhivskega organa znotraj 
Upravne domene - zato je tudi bistven legalni 
okvir, v katerem deluje nacionalni arhiv. Za sode
lovanje v delovni skupini so pokazale zanimanje: 
Danska, Nizozemska, Latvija in Poljska. 

Novi izziv za arhive v Evropi je tudi »obliko
vanje evropske eksperte mreže«, ki je skupni pred
log Francije in Luxemburga (ga. Christine Marti
nez, Francija in ga. Josee Kirps, Luxemburg). To 
bo zajelo oblikovanje registra, ki bi bil tako plat
forma za komuniciranje kot tudi orodje za pridobi
tev strokovne pomoči. Mreža naj bi pripomogla k 
večji prepoznavnosti določenega strokovnega pod
ročja, ki se je razvilo pod okriljem skupine EAG. 
Korist bi lahko imeli tudi evropski in drugi nacio
nalni projekti, ki bi lahko črpali podatke iz te do
dane vrednosti arhivskih strokovnjakov - le-ti bi 
lahko svetovali za različne tematike z Evropskim 
vplivom, ter na ta način predstavljali tudi sveto
valno skupino za zakonodajo. Oblikovani register 
bi bil tem strokovnjakom kot skupna platforma za 
komuniciranje, delo in morda raziskovanje. Za 
uresničitev evropske ekspertne mreže so z opera
tivnega stališča vidni naslednji cilji: a) zagotavljati 
arhivskim ustanovam in arhivskim strokovnjakom 
v Evropi podporo za izvajanje različnih projektov v 
ok-viru aktualnih prioritet ter hkrati pomoč in 
informacije za druga strokovna področja, določena 
v Poročilu o arhivih v razširjeni Evropski uniji, b) 
predlagati Evropski komisiji in drugim evropskim 
ustanovam ustanovitev »vivier d'experts« (za vzgo
jo in izobraževanje novih strokovnjakov), in sicer v 
ohiro evropskih fmančnih programov, ki so pri
merni za projekte arhivov. Vsak od ciljev pa po
trebuje različne vrste partnerstev. Arhivske ustano
ve držav članic so vključene v projekte EU - tako 
bi lahko v funkciji različnih projektov vsaka članica 
zagotovila seznam strokovnjakov, ki zagotavljajo 
delovanje teh projektov v članici sami, pa tudi pro
jektno sodelovanje med članicami. Za uvedbo 
»gojišča novih strokovnjakov« pa so pomemb
na tudi strokovna združenja. V Poročilu o ar
hivih v razširjeni Evropski uniji so le-ta poudarjena, 
opisana kot zelo raznolika v Evropi, vendar žal tudi 
manj aktivna v mednarodnem okviru. Prav tako bi 
bilo v tem kontekstu potrebno partnerstvo z Med
narodnim arhivskim svetom. Strokovnjake, vklju
čene v mrežo, bi morala odobriti Evropska komi
sija. Zato bi bilo potrebno opredeliti njihov profIl 
ter določen način selekcije - ob tem pa je še veliko 
nerešenih vprašanj, ki bi jih lahko preučila delovna 
podskupina EAG. Za sodelovanje pod vodstvom 
Francije so se odločili Luksemburg, Madžarska in 
Evropska komisija. Naloge te delovne ,kupine pa 
bi bile: določiti profil strokovnjakov, domene, ki bi 
jih raziskave pokrivale, način izbire in pogojev za 
sodelovanje v mreži (način nadzora nad registrom), 
način dostopa do mreže ter načina njene promo
CIJe. 
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Naslednji novi predlog je načrtovanje centra 
odličnosti evropskih arhivistov. Ga. Christine Mar
tinez (Francija) je pojasnila, da pri tem ne gre toliko 
za oblikovanje centra, pač pa za razvoj mreže oz. 
sistema,14 v katerem bi mladi perspektivni strokov
njaki lahko razvili in raziskali svoj celotni potencial. 
Pri tem ne gre toliko za izboljšavo njihove stro
kovnosti, ampak z razpravami in razmisleki poma
gati razviti strategije in politike za obvladovanje 
različnih situacij ter spretnosti pri reševanju pro
blemov kot tudi sposobnosti za pogajanja na na
cionalni in evropski ravni. Poudarek pa ni na stro
kovno-znanstvenih vsebinah, ampak gre bolj za 
strateške vsebine - predstavljene na seminarjih, ki 
jih vodijo mento~i in inštruktorji, ne pa preda
vatelji v fiksnih strukturah. Ta predlog je bil ne
davno dodatno razvit, v razpravi pa je dobil pre
cejšnjo podporo. Predstavljena pa je bila tudi infor
macija, da je bilo v letu 2008 v Bernu organizirano 
podobno srečanje mreže mladih arhivistov, shemo 
mentorstva pa so predebatirali arhivisti z izkuš
njami, ki so tudi ponudili svoje izkušnje in nasvetc. 
Tovrstne konference bi lahko potekale dva ali tri
krat na leto, odprte razpravc in izmenjave informa
cij pa bi širile perspektivo mladih arhivistov. Poleg 
Francije, ki bo vodila to delovno skupino, bodo so
delovale še Finska, Nizozemska in Bolgarija. 

Med evropskimi projekti za celotno kulturno de
diščino ima posebno mesto dolgoletni in vseevrop
ski projekt EUROPEANA.15 Predstavil ga je gos
pod Yvo Volman (predstavnik Evropske komisije). 
Prva javna predstavitev spletne strani je bila 20. no
vembra 2008. To pa je bil tudi prvi korak k verziji 
digitalne zbirke Europeana 1.0. Namen projekta je 
uvesti skupno večjezično vstopno točko do kultur
nih vsebin Evrope. Cilj je do konca leta 2010 javno 
predstaviti popolno storitev. V okviru EU zakono
daje je bilo že avgusta 2008 sprejeto Sporočilo Ev
ropske komisije, s katerim opiše nastanek Europe
ane, njene izzive in napredek ter pozove države 
članice k tovrstnemu delovanju. 20. novembra 2008 
so bili o Europeani sprejeti zaključki Sveta EU.16 
Med partnerji, ki so objavljeni na uradni spletni 
strani, so med drugimi navedene te arhivske orga
nizacije: ICA/EURBICA, EBNA, Bundesarchiv, 
Nemčija, Deželni arhiv Baden-Wiirtenterg, naC10-
nalni arhivi Finske, Švedske, Nizozemske, Malte, 

14 Zato se bo verjetno poimenovanje teme in delovne sku
pine nekoliko spremenilo. 

15 http://www.europeana.eu/ in http://dev.europeana.eu/ 
16 Council conclusions of 20 November 2008 on the Euro

pean digitallibrary Europeana, OJ C319 of 22.12.2008, p. 
18. Commission Communication COM(2008)513 of 11. 
08.2008. 

Avstrijski državni arhiv, ACE-Association Cinema
theques Europeennes, International Association of 
Sound and Aucliovisual Archives, International Fe
deration of Television Archives, prav tako so part
nerji skoraj vse nacionalne knjižnice v EU ter po
membnejši muzeji v Evropi (kot npr. Rijksmuseum, 
Amsterdam, The British Library London ter Lo
uvre, Pariz. V novembru 2007 je bila za projekt 
ustanovljena posebna EDL fundacija (s sedežem na 
Nizozemskem, med člani odbora fundacije pa so 
med drugimi tudi ICA/ EURBICA, Bundesarchiv, 
Nemčija, ACE-Association Cinematheques Euro
peennes, International Association of Sound and 
Aucliovisual Archives, International Federation of 
Television Archives, International Council of Mu
seums Europe). 17 Zdaj je v okviru projekta na spletu 
dostopnih okrog 2 milijona digitalnih objektov, 
vendar bi želeli to v prihodnjih letih razširiti na 10 
milijonov objektov. Zato želijo zbrati čim več po
datkovnih zbirk podobnih kot bo APEnet za evrop
ske arhive.'" Pri podatkovni zbirki Europeane imajo 
težave, ker je več povpraševanja po spletnem dosto
pu kot omogoča trenutna zmogljivost, vendar naj bi 
do konca leta 2009 imeli novo bolj zmogljivo teh
nologijo. Sicer pa obstaja nesorazmerje med država
mi članicami glede prispevkov digitaliziranih objek
tov, dostopnih prek te skupne vstopne točke. Pro
centua1no je Francija do sedaj prispevala največji de
lež gradiva. Na splošno pa je Europeana dobila zelo 
pozitivne ocene, vendar pa ni vse gradivo dostopno 
na enak način, ker so nekateri objekti za dostop 
plačljivi - celoten projekt pa je bil zasnovan tako, da 
bi bil dostop prost. Prizadevali naj bi si ne le za 
zbiranje novih digitalnih prispevkov, ampak tudi za 
večji obseg digitalizacije, za čim širši dostop, za 
podporo projektu z zakonodajo, hkrati pa bi morali 
javno gradivo obdržati v javni domeni (saj gre tudi 
za porabo javnih financ). V času francoskega pred
sedovanja so z sklepi Sveta EU in predstavitvijo 
Europeane vzpodbudili digitalizacij o in vlade držav 
članic so ta prizadevanja podprla. Gospod Volman 
je še dodal, da je na splošno prispevek arhivov k 
projektu trenutno še zelo skromen, čeprav imajo ar
hivi interes, da bi bili na prvi frontni črti tega pro
jekta. Povedal je tudi, da je program eVsebineP!lIs 
končan, ter da bo nadaljnja finančna podpora po-

17 http://dcv.curopeana.eu/ edlnet/ edi_foundation/board. 
php 

18 Pričakuje se vzpostavitev skupnega portala za fllmsko gra
Jjvo European Film Gateway 
(http://www.curopcanfilmf,'<ltcway.eu/) kot tudi sodelo
vanje projekta Europeana Local, ki zajema lokalne knjiž 
nice, muzeje in arhive (sodeluje tudi NUK) (http://www. 
europeana.local. eu/). 
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budi digitalnih knjižnic zagotovljena s programom 
»)Competitiveness and Innovation Pragrammc«. Za 
tem, ko je bil prototip podatkovne zbirke odprt za 
javnost in začel delo, pa se delo projekta sedaj na
daljuje z zagotavljanjem osnovnih pogojev za digi
talizacijo, dostopnost na spletu in rligitaino hrambo. 

Problematika ponovne uporabe informacij jav
nega sektorja ter situacija arhivov 

Med bodočimi izzivi arhivov v Evropi je tudi 
problematika Evropske rlirektive o ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja. 19 Na zadnjem sestanku 
EAG jo je predstavil g. Yvo Volman (predstavnik 
Evropske komisije, Generalnega rlirektorata za 
informacijsko družbo in medije). Osnovni koncept 
direktive je. da je infonnacija ustvarjena v javnem 
sektorju ključni vir in je vedno bolj dostopen v 
digitalni obliki. Direktiva, ki je bila sprejeta v letu 
2003, je bila do leta 2008 izvedena v nacionalnih 
zakonodajah vseh državah članicah EU.20·Evropska 
komisija je odločila po treh letih pregledati učinek 
rlirektive. Komisija poskuša s podporo iniciative e
PSIplus spremljati napredek in širiti izb.'Ušnje dobrih 
praks v celotni skupnosti.zl Pregled izvedbe rlirek
tive v nacionalnih predpisih je Komisija začela ob 
koncu leta 2008, to pa je vključevalo turli javno 
razpravo, izid pa je bil turli nedavno objavljen. Prav 
tako je bilo že v maju 2009 objavljeno sporočilo 
Komisije o pregledu učinka direktivc.22 Iniciativa c
PSIplus ocenjuje Veliko Britanijo kot vocliJno pri 
izvajanju te rlirektive. Pri tem pa je ključen podatek, 
da je Urad za informacije javnega sektorja (Office 
for Public Sector Information) sestavni del Britan
skega nacionalnega arhiva (INA); poročilo tega 
urada ocenjuje stanje po treh letih ter primerjave z 
drugimi evropskimi državami.Z3 V pristopu so razli
ke med Združenimi državami in Evropo, saj so po
nekod tudi zgodovinske ovire za izkoriščanje infor
macij javnega sektorja. Osrednje vprašanje pa je, ali 
naj bodo informacije, ustvarjene v javneln sektorju, 
zastonj ali ne. Evropska komisija jc sprejela odlo-

19 Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij jav
nega scktocja (Oj L 345/90, 31.12.2003) . 

20 V Sloveniji z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Ur. I. RS, št. 51 /2006). prvič uveden v leru 2003. 

21 http://www.epsiplus.net/ 
22 http://www.epsiplus.net/ ncws/ncws_highlights/ 

commission_ publishcs_communication 
Sporočilo Komisije je prevedeno tudi v slovenski jezik: 
http: //www.epsiplus.net/ media/ files/ com09 _212_s1 

23 http://www.opsi.gov.uk/ ,\Jvice/ psi-rcgulations/ u k
report-reusc-psi-2008.pdf 

čitev O ponovni uporabi informacij Komisije, kar 
gre prek minimalnih zahtev direktive, na osnovi ka
tere so vse informacije na voljo zastonj oz. zgolj za 
minimalne stroške. Gospod Volman je povedal, da 
rlirektivo in njen učinek zdaj preučujejo zararli mo
rebitnih sprememb. Trenutno so kulturne, izobra
ževalne in televizijske ustanove izvzete iz delokroga 
rlirektive, zato je eno osrednjih vprašanj, ali naj njen 
delokrog razširijo tudi na te sektorje. Zato jc pozval 
arhivc, da tudi sami preučijo svoje stališče glede tega 
vprašanja. S tem v zvezi je tudi g. George MacKen
zie (Vel. Britanija, rlirektor Škotskega osrednjega ar
hiva) za zadnji sestanek EAG pripravil krajše bese
dilo kot osnovo za nadaljnjo razpravo. Za ponovno 
uporabo informacij, hranjenih v arhivih, obstaja 
precejšen potencial, kar dokazujeta turli projekta 
EUROPEANA in APEnet, vendar pa je precej 
arhivov, ki oklevajo pri omogočanju ponovne upo
rabe informacij, hranjenih v arhivih (predvsem je tu 
mišljena uporaba za komercialne namene). Obsta
jajo pa države, ki to že izvajajo, med njimi je vodilna 
Velika Britanija,24 na primer za genealoške razis
kave, pri katerih internetne storitve ustvarijo precej
šen dobiček - le-tega pa uporabijo za nadaljnjo rli
gitalizacijo novih virov. Pri rligitalizaciji se sreču

jemo z različnimi pristopi - en način je partnersko 
sodelovanje z zasebnim sektorjem (ki ima interes, 
predvsem za genealoške raziskave), pri čemer zaseb
niki zagotovijo neposreden spletni dostop do doku
mentov; drug način pa je z javnimi sredstvi rligita
lizirati vsebine - z uporabo rligitaliziranih vsebin pa 
je mogoče pridobiti turli dodatna finančna sredstva. 
V tem primeru je mogoče pričakovati nasprotovanje 
razširitvi direktive, ker bi to arhive postavilo v ne
posredno konkurenco z zasebnimi ponudniki splet
nih vsebin. V luči preučevanja direktive je zaw po
trebno ptidobiti stališče EAG, prav tako pa turli 
poskušati uporabljati modele (vzorcc), v katerih je 
arhivske vsebine mogoče raziskati in uporabljati ze

lo široko, vključno z zasebnim sektorjem. Med dru
gim je pomembno tudi vprašanje, ali lahko arhivi kaj 
storijo za uporabo manj popularnih zvrsti arhiv
skega grarliva, ki je zelo malo v uporabi in za katere 
bi bile investicije v rligitalizacijo lahko neupravičene. 
Kljub pričakovanju, da bo večina arhivov entuzi
astično podprla ta predlog, pa se pri ponovni upo
rabi javnih informacij v zasebnem sektorju odpirajo 
številna vprašanja, kot so definicije, pravice iz in
telektualne lastnine ter ravnotežje med javnllni in 
zasebnimi storitvami. Predlog za dejavnost nove 
EAG delovne sb.'Upine zajema: a) razširiti poznava-

24 Prav tako to poznajo nekatere skandinavske države (Fin
ska, Švedska). 
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nje direktive in potenciala za ponovno uporabo bo
gate evropske dediščine, b) preučiti prednosti in sla
bosti razširitve delokroga direktive na arhive ter 
poskušati oblikovati enotno stališče arhivov EU, c) 
oceniti modele za uporabo vsebin arhivskega gra
diva tcr omogočiti čim širšo dostopnost gradiva 
evropskim državljanom in drugim, d) raziskati na
čine odpiranja manj znanega in popularnega gradi
va, ki se hrani v arhivih. Poznavanje področja PSI 
(public sector information) je v kulturnih ustanovah 
po Evropi zelo različno. Podobno je v arhivih, ven
dar pa se obveščenost o tem zvišuje (posvetovanje 
EBNE v Parizu je tudi obravnavalo to tematiko). 
Prvi korak delovne skupine bo na osnovi vpra
šalnika pripraviti pregled stanja v nacionalnih arhi
vih, tj. določiti poznavanje direktive, ugotoviti, kak
šni koraki so že bili izvedeni glede implementacije 
ponovne uporabe informacij javnega sektorja ter 
zbrati stališča nacionalnih arhivov glede p<?tenciala 
za večjo uporabo hranjenih vsebin za namene tretje 
strani. Posvetovanje Komisije je pokazalo naspro
tujoče si poglede na razširitev direktive in dejansko 
ni znano, ali bi tak korak pridobil dovolj podpore. 
Med koristirni tega se naštevajo večji poudarek upo
rabi bogastva hranjenih arhivov, dostop do novih 
virov ftnanciranja ter potencial tretje strani, ki bi 
lahko raziskala aJ:ruvirane vsebine na nove in ino
vativne načine. Med slabostmi pa so omenjeni mo
rebitna izguba lastnega prihodka obstoječih arhiv
skih storitev, prekomerna komercializacija novih 
storitev - to lahko vodi v izgubo javnega zaupanja 
ter izguba razumevanja konteksta arhivskega gradi
va. Pri komercializaciji storitev pa se lahko zgodi še 
dodatno, da bo nepopularno, vendar zgodovinsko 
pomembno gradivo, še bolj prezrto (in neupo
rabljeno). Pri oce'ti različnih arhivskih modelov v 
Evropi bi nedvomno lahko sklepali, da gre za 
različne pristope do vprašanja, kako narediti arhiv
ske vsebine bolj široko dostopne - v prvem ključ
nem koraku delovne skupine bo potrebno zbrati te 
načine ter izmenjati informacije o tem. Sestanek 
EBNE v Parizu (18. - 19. november 2008) je tudi 
pokazal veliko zanimanje za to temo. Pomembno pa 
bo tudi sodelovanje z drugo delovno skupino za 
področje 'spletnega in čitalniškega dostopa'. V ar
hivski delovni skupini bodo poleg vodilne Velike 
Britanije, delovale tudi Finska, Francija, Belgija, 
Nemčija, Luxembourg in Švedska. Predstavnik Ev
ropske komisije je v razpravi prosil predstavnike 
članic naj neformalno z dvigom rok prikažejo svoj 
interes podpiranja oz. nenaklonjenosti novemu 
predlogu razširitve direktive na arhive, vendar se 
večina članic (katerih predstavniki so bili prisotni) 
sploh ni želela opredeliti (11), predstavniki osmih 

članic so predlog podprli in dve sta bili proti. V 
nadaljnji razpravi glede odgovornosti za prevzem 
gradiva v arhiv je bila podana tudi informacija o 
praksi na Finskem - tam namreč upoštevajo pripo
ročila OECD o dostopu do znanstvenoraziskoval
nih podatkov, in sicer zato, ker arhivi sodijo v okvir 
delovanja ministrstva za znanost. Podoben pristop 
ima tudi NARA (v ZDA) glede uporabe raziskoval
nih podatkov (ta tema je bila tudi sprejeta tudi v 
Priporočilu Sveta OECD, 2007).25 Gospod Mac 
Kcnzie pa je opozoril, da je bila za arhive pomemb
na prelomnica uvedba avtorskih pravic za tretjo 
stran (3'" party capy right), predvsem glede hra
njenega zasebnega gradiva. Gospod Volman (Ev
ropska komisija) pa je opozoril, da gradivo, ki se 
nanaša na avtorske pravice tretje strani, ne pridejo v 
sklop omenjene direktive, vendar pa bi bila kljub 
temu na prihodnjem sestanku EAG zanimiva pred
stavitev pobude knjižnic glede »osiroteW, del« 
~)orphan works<9.26 

Poročilo Evropske komisije o izvajanju direk
tive o ponovni uporabi informacij javnega sek
torja 

Ob vsej do sedaj opisani problematiki je iz
redno zanimivo zadnje poročilo Evropske komisi
je, objavljeno 7. 5. 2009, ki je prikazalo pregled 
izvajanja direktive po članicah EU ter podalo ugo
tovitve v zvezi z morebitnimi razširitvami direktive 
na druga, doslej izvzeta področja27 Prva infor
macija zajema vrednost trga informacij javnega 
sektorja; ocenjena je na 27 milijard EUR. To kaže 
na osrednjo vlogo informacij javnega sektorja v 

25 a) Rccommendation of the Council conceming Access to 
Research Data from Public Punding, 14 December 2006 -
C(2006)184, 
http:// webdomino 1.occd.org/horizontal/ occdacts.nsf IDi 
, play / 3AsrB 1397BsAD FB7C 12s729800s3C9D3?OpcnD 
ocumcnt 
b) OECD Principles and Guidelines for Access to Re
search Data from Public Funding (http://www.occd .org/ 
dataoccd/ 9 / 61 / 38soo813.pd Q 

26 )Dsirotcla dela( (>Klrphan works«) so dela, ki nimajo nosil
ccv avtorskih pravic oz. jih jc nemogoče določiti. Več o 
tem glej Natalija Glažar: Kulturna dediščina in digitalizacija 
v EU okvirih, v: Arhivi 30 (2007) . št. 1, str. 55- 63 , o )>Of

phan works« na straneh 59 in 60. 

27 Sporočilo komisije evropskemu parlamenru, sveru , evrop
skemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, 
Ponovna uporaba informacij javnega sektorja - Pregled 
D~cktivc 2oo3/ 98/ ES \I. 5. 2009 COM(2oo9) 212 konč.), 
http://www.epsiplus.nct/ ncws/ncws_highlights/commiss 
ion_ publishcs_communication 
Sporočilo Komisije jc prcvcdcno tudi v slovcnski jezik: 
htlp:! / www.epsiplus.nct/mcdia/files/com09_212_ 51 
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digitalni dobi kot gonilno silo gospodarske dejav
nosti. Tako je razumljivo veliko zanimanje za do
stop do teh informacij, zato naj bi z omenjeno 
direktivo odpravljali večje ovire na notranjem trgu, 

ki otežujejo ponovno uporabo, npr. diskrimina
cijske prakse, monopolni trgi in pomanjkanje pre
glednosti. Posredno to namreč vodi k nastajanju 
novih podjetij in novih delovnih mest. Namen 
direktive je usklajevati osnovne pogoje za dajanje 
infonnacij javnega sektorja na voljo ponovnim 
uporabnikom, da bi tako podpirali tovrstne izdelke 
in storitve na ravni Skupnosti ter preprečili ne
zdravo konkurenco. Ureja tudi nediskriminacijo, 
zaračunavanje, izključne ureditve, preglednost, iz
dajanje dovoljenj in praktična orodja za lažje iska
nje in ponovno uporabo javnih dokumentov. 3. 
člen direktive opredeljuje pomen »ponovne upo
rabc« - tj . da morajo organi javnega sektorja zago
toviti ponovno - komercialno ali nekomercialno -
uporabo dokumentov, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti (tj. so dostopni za vsako uporabo, ki ni 
prvotna javna naloga, za katero so bili prvotno iz
delani). Pri omogočanju ponovne uporabe pa mo
rajo organi javnega sektorja hkrati v celoti upo
števati evropske in nacionalne predpise o varstvu 
podatkov. Za obstoječe izključne ureditve (tj. v 
nekaterih državah članicah so iz direktive izvzeti 
npr. posamezni resorji) je veljalo prehodno obdob
je, ki je poteklo 31. 12. 2008. Članice pa lahko mi
nimalne standarde iz direktive tudi presežejo. Re
zultat je pokazal, da so vse članice direktivo izvedle, 
vendar zgolj štiri pravočasno do 1. 7. 2005, Ko
misija je sprožila 18 postopkov proti članicam za 
ugotavljanje kršitev, Sodišče Evropskih skupnosti 
pa je s tem v zvezi izdalo štiri sodbe zaradi ne
izvajanja direktive (AT, BE, ES, LU). Pri načinu 
izvajanja so članice imele različne pristope: enajst 
jih je sprejelo posebne ukrepe za ponovno uporabo 
infonnacij javnega sektorja, štiri članice so upora
bile kombinacijo novih ukrepov in zakonodaje, 
obstoječe že pred direktivo (tudi Slovenija),28 osem 
članic je temu prilagodilo obstoječi pravni okvir za 
dostop do dokumentov, štiri članice pa so zgolj 
sporočile Komisiji ukrepe brez posebnih določb o 
ponovni uporabi. V tcm času je tudi sama Ev
ropska komisija sprejela določene ukrepe v zvezi s 
tovrstno uporabo dokumentov Komisije - sklep 
Komisije 2006/291/ES, Euratom (UL L 107, 20. 4. 
2006, str. 38) presega zahteve direktive, tj. da je 
mogoče na ta način uporabiti vse dokumente ter da 

28 Datum izdaje omenjene direktive jc 17. 11. 2003, prvega 
slovenskega Zakona o dostopu do informacij javnega zna
čaja pa 25.2.2003 (objava v Uradnem listu 7. 3. 2003) . 

zaračunavanje stroškov temelji na ll1inimalnih 
stroških. Informacije Komisije so zelo bogate, gre 
npr. za statistične podatke EUROSTAT, prevajal
ske opomnike Komisije, zbirko zakonodajnih bese
dil ES EUR-Lex in študije (poleg tega so največkrat 
v 22 ali 23 jezikih, zato je njihova vrednost zelo 
velika). Narejena je bila študija, ki je ocenjevala uči
nek direktive na treh glavnih področjih informacij 
javnega sektorja - geografskem, meteorološkem in 
pravno/upravnem - različni kazalniki, s katerimi so 
merili ponovno uporabo teh informacij, kažejo, da 
sta se trg in ponovna uporaba infonnacij na vseh 
treh področjih v zadnjih letih povečala.29 Ponovni 
uporabniki informacij se v Evropi srečujejo z ra
zličnimi težavami - visokimi cenami, restriktivnimi 
pogoji za izdajo dovoljenj in diskriminacijo (npr. na 
meteorološkem področju so zaradi težav pri pri
dobivanju informacij v Evropi, le-te poiskali v 
ZDA ali pa opustili razvoj določenih storitev). Na 
pravnem in upravnem področju je večina imetni
kov vsebin v zadnjih letih zelo spremenila svoje 
podatkovne politike in tako zdaj ponujajo informa
cije brezplačno na internetu. Te spremembe 
prispevajo k veliki rasti trga. Po podatkih imetnikov 
vsebine se je trg od leta 2002 povečal za 40%, 
nenehno povečevanje dohodka pa potrjujejo tudi 
ponovni uporibniki. Glavni problem ponovnih 
uporabnikov je pomanjkanje informacij o tem, ka
tere informacije javnega sektorja so na voljo in kje 
jih je mogoče najti. Povsem drugačno stanje je v 
ZDA, kjer zelo spodbujajo ponovno uporabo -
državljani in podjetja imajo širok dostop do 
elektronskih infonnacij javnega sektorja in obsežne 
možnosti za komercialno ponovno uporabo. Za 
infonnacije ameriškega zveznega javnega sektorja 
ni avtorskih pravic ter omejitev za ponovno upo
rabo; pristojbine za ponovno uporabo pa so ome
jene na največ mejne stroške za reproduciranje in 
razširjanje. 

Komisija se je v zvezi z izvajanjem direktive 
posvetovala z državami članicami ter z zainteresi
ranimi stranmi. Ponovni uporabniki predlagajo 
spremembe v smislu strožjih določb direktive ter 
razširitev področja uporabe direktive, obvezo jav
nih organov, da omogočijo ponovno uporabo, 
uvedbo zaračunavanja mejnih stroškov, uvedbo 

29 Assessmenr of the Rc-use of Public Sector Information 
(PSI) in th e Geographical Information, Meteorological In
formation and Legal Information sectors, MICUS, 12/ 
2008 - citirano v dokumentu Sporočilo komisije evrop
skemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-social
nemu odboru in odboru regij, Ponovna uporaba informa
cij javnqpl sektorja - Pregled Direktive 2003/98/ES (J. 
5.2009 COM(2009) 212 konc.) 
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neodvisnih regulativnih organov oz. mehanizmov 
za reševanje sporov, natančno opredelitev javnih 
nalog, vzpostavitev nacionalnih seznamov oz. ar
hivov informacij ter uvedbo obveznega letnega po
ročanja držav članic Komisiji. Oboji zainteresi
rani in članice pa navajajo, da celoten poten
cial ponovne uporabe informacij javnega sek
torja še ni povsem izkoriščen. Kljub temu ve
čina držav članic, ki so sodelovale v posveto
vanju, meni, da je prezgodaj za spremembo 
direktive, in dajejo prednost temu, da se poča
ka na izvedbo direktive v celoti. Organi javnega 
sektorja menijo, da sedanji okvir, Ici ga zagotavlja 
direktiva, dobro deluje. Sama direktiva v U. čle
nu zahreva, da Komisija pregleda področje 

uporabe - kar pomeni preučiti ali v področje 
uporabe vključiti kulturne, izobraževalne in 
raziskovalne organizacije ter javne radiotelevi
zije, ki zdaj ne sodijo vanj. Posvetovanje s čla
nicami je bilo v tej odločitvi ključno, rezultat 
pa je bil sedeč: "Države članice (razen LV in 
LT) in zainteresirane strani, ki zastopajo iz
ključena področja, menijo, da področja upora
be na tej stopnji ne bi smeli razširiti, saj možne 
koristi ne bi odtehtale upravnega bremena in s 
tem povezanih stroškov. Poudarjajo, da za ve
lik del gradiva teh ustanov veljajo pravice inte
lektualne lastnine trerje osebe in zato tako ali 
tako ne bi spadalo na področje uporabe te 
direktive. Zadnji argument podpirajo rezultati 
nedavne študije,30 v kateri je bilo ugotovljeno, 
da kulturnega področja trenutno ne bi smeli 
vključiti v področje uporabe direktive.«3l V 
poročilu je poudarek tudi na znanstvenih informa
cijah, fmanciranih Z javnimi sredstvi, ter njihova 
razpoložljivost - le-te bi morale biti splošno do
stopne vsem v skladu S Sporočilom Komisije o 
znanstvenih informacijah v digitalni dobi (COM 
(2007) 56 konč.). V zvezi z dostopom do kulturne 
dediščine pa je Komisija objavila sporočilo ,)00 
evropske kulturne dediščine s klikom na miško« 
(COM(2008) 513 konč.), v kateri je poudarjeno, da 
mora biti »javno dostopno gradivo po spremembi 
formata še naprej dostopno«. S tem je mišljene 

30 Assessment of the Economic and Social Impact of the 
Public Domain in the Information Society, Rightscom, 
4/2009 - citirano v dokumentu Ponovna uporaba infor
macij javnega sektorja - Pregled Direktive 2003/98/ES (1. 
5.2009 COM(2009) 212 konč.) , glej tu opombo 18. 

31 Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evrop
skemu ekonomsko-sociaJncmu odboru in odboru regij , 
Ponovna uporaba informacij javnq,P.l sektorja ~ Pregled 
Direktive 2003/98/"S (7.5.2009 COM(2009) 212 konč., 

na ste. 7. 

gradivo, pretvorjeno v digitalno obliko, Ici mora po 
pretvorbi ostati javno dostopno, tcr prenesti ga je 
treba na splet. Vendar mnoge kulturne ustanove 
zaračunavajo dostop ali ponovno uporabo tovrst
nega gradiva - zato obstoji nevarnost, da se bo 
javno dostopno gradivo v digitalni dobi privati
ziralo, namesto da bi bil vedno širši dostop in 
uporaba v interesu državljanov in podjetij. 

V zvezi z izvajanjem direktive tcr novimi pred
logi je Evropska komisija sprejela sledeče odločitve. 
»Veliko držav članic je direktivo o informacijah jav
nega sektorja izvedlo s precejšnjo zamudo. Prepo
ved izključnih ureditev se je začela v celoti upo
rabljati šele od 1. januarja 2009. Zato direktiva v 
sedanji obliki še ni imela popolnega učinka.« Iz tega 
razloga Komisija na tej stopnji ne namerava 
predlagati sprememb direktive. Naslednji pre
gled direktive bo opravila najpozneje leta 2012, 
ko bo na voljo več dokazov o učinku, vplivih in 
uporabi direktive, rezultate pa bo sporočila Evrop
skemu parlamentu in Svetu. Če potencial ponovne 
uporabe zaradi ovir takrat še vedno ne bo v celoti 
izkoriščen, bo proučila možnost zakonodajnih 
sprememb.«32 Poseben poudarek je tudi pri izra
čunavanju cen in stroškov pri pridobivanju javnih 
informacij. Tako morajo organi javnega sektorja 
razkriti podlago za izračun cen - ponovna uporaba 
naj bi bila brezplačna, zaračunavajo pa se zgolj 
mejni strošlci (za reprodukcijo in razširjanje), ta pri
stop je priporočen tudi v uvodnih izjavah direktive 
o informacijah javnega sektorja. Mejni stroški so 
tudi ključno načelo nedavno sprejetega priporočila 
OECD z naslovom Izboljšan dostop in učinko

vitejša uporaba javnih informacij (Enhanced AccUJ 
and Mon: EjJeclive Use of Public Informalion (C2008) 36, 
6/2008)). Komisija pa bo v sodelovanju s članicami 
in zainteresiranimi stranmi izvajala stalno analizo 
mejnih stroškov. Prav tako bo spodbujala izmenja
vo dobrih praks ter pripomogla k skupni platformi 
za informacije javnega sektorja - za spodbudo 
politik o ponovni uporabi ter ozaveščanje. Doku
ment Komisije opozarja tudi na problem lastnih 
pridobitnišlcih dejavnosti javnih organov, namreč v 
nekaterih primerih ni jasne meje med javnimi na
logami in tržnimi dejavnosti organov javnega sek
torja. Tako se lahko zgodi, da organ javnega sek
torja uporabi »ncobdelanc«(informacije za nadaljnje 
storitve z dodano vrednostjo pod ugodnejšimi po
goji, kot jih imajo konkurenti - zato zasebniIci 
težko konkurirajo z organi javnega sektorja. Zato 
se svetujc, da naj za vse uporabnike javnih infor
macij veljajo enaki pogoji in cene, - da se zagotovi 

32 Isto, na srr. 8. 
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poštena konkurenca in nediskri.mjnacija. Zaželeno 
je tudi ločeno računovodstvo za javne naloge in 
tržne dejavnosti organov. V primeru različnih spo
roV so v državah članicah zelo zaželeni neodvisni 
mehanizmi za reševanje sporov (ker se ponovni 
uporabniki, odvisni od svojih virov, ne želijo pri
toževati neposredno virom). Nekaj članic (FR, UK, 
SI) je uvedlo tovrstne mehanizme, pri tem pa se je 
turli povečalo število pritožb. Kljub vsemu Komi
sija sklepno ugotavlja, da je bil z rlirektivo dosežen 
napredek (komercialna ponovna uporaba informa
cij javnega sektorja je zdaj dovoljena, monopoli so 
zlomljeni, uvedeni so pošteni pogoji trgovanja, 
cene so nižje, preglednost pa je večja). Napredek in 
izvajanje direktive pa sta različna med državami 
članicami Še vedno obstajajo številne ovire, vendar 
bo Komisija spremljala reševanje problemov v čla
nicah - vendar je to razwnljivo, ker gre navse
zadnje za povsem novo področje reguliranja. Pri 
naslednjem pregledu rlirektive leta 2012 bo Komi
sija upoštevala rudi napredek, dosežen v državah 
članicah. 

Prelog izmenjave ID strokovnih obiskov arhi
vov članic EU 

Arhiv Evropske komisije (tj. enote SG-B1, Ad
rninistrative Modemization, v Direktoratu B; Ge
neralnega sekretariata EK) je na EAG posredoval 
predlog za organizacijo izmenjave arhivistov med 
državami članicami. Gre za 3- 5 dni trajajoče in
formativne strokovne obiske (z namenom izmenja
ve praks in izkušenj za specifična področja), vanje 
je lahko vključenih turli več držav ob obisku dolo-

čenega arhiva posamezne članice EU, tema obiska 
pa bi bila strokovno-vsebinsko vnaprej določena. 
Krajši pisni predlog, ki je bil pripravljen za raz
pravo, opisuje izmenjavo ne samo arhivistov na
cionalnih, pač pa turli regionalnih in lokalnih arhi
vov ter arhivistovevropskih ustanov in morebiti 
arhivistov iz držav kanrlidatk, držav Evropskega 
gospodarskega prostora (EEA - European Eco
nomic Area) ter držav v razvoju. Pošiljatelj bi bil 
vedno arhivska direkcija oz. nacionalni arhiv, 
strokovni program izmenjave pa bi bil razposlan 
turli drugim članicam v EU. Država pošiljateljica bi 
zagotovila potne stroške in nastanitev, prejemnica 
pa izvedbo strokovnega programa ter posredovanje 
informacij za nastanitev ipd. V razpravi, ki je v 
glavnini podprla ta predlog je bilo slišati, da že več 
let potekajo podobne izmenjave med skanrlinav
skimi državami.33 

Iz vsega opisanega lahko sklepam, da se odpirajo 
povem nova področja arhivskega dela, ki v nekate
rih temah ne pomenijo več zgolj oblik sodelovanja 
arhivov v Evropi in skupnih projektov (tako kot je 
bilo v prvem sklopu delovnih skupin iz leta 2006), 
ampak z določenimi temami pomenijo precej glob
ljo obliko soočanja s problemi, izzivi, novimi in zah
tevnejšimi nalogami (kot npr. področje dostopa do 
infonnacij javnega značaja), pri tem bo bo potrebno 
usklajevanje raznolikih interesov kot tudi zelo ra
zličnih realnih situacij arhivskih služb v Evropi. 
Smer razvoja arhivskih služb bodo tako verjetno 
začeli načrtovati že na naslednjem zasedanju EAG v 
obdobju švedskega predsedovanja EU, ki ga pri
pravljajo skupaj z zasedanjem rlirektorjev EBNE v 
Lundu 13. in 14. oktobra 2009. 

Nalalija G!ažar, 
{!anica Evropske arhivske skupine (EAG) 

33 Prav tako kot tudi na prostoru nekdanje Jugoslavije (Arhiv 
RS ima podpisane sporazume z skoraj vscrrU državami 
naslednicami SFRJ). 



248 Iz prakse za prakso L\RHIVI 32 (2009), šr. 2 

24. ZborovanJe Arhivskega dnlftva Slovenije, Dolenjske Toplice, 14. do 16. oktober 2009 



Arhivi 32 (2009) št. 2, str. 249- 268 Iz arruvskih fondov in zbirk 249 

Iz arhivskih fondov in zbirk 

1.01 Izvirni znanstveni članek UDK 353(497.4)"1502" 
Prejeto: 1. 10. 2009 

Najstarejše instrukcije za kranjske deželnozborske komisarje 
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IZVLEČEK 

Prispevek najprej na splofno govori o deželnem zbom, vrslah slanovskih zborovanj in glavnih korakih deželnozborskega 
postopka. Sledi krajla predslavilev '(godn'lfih imtmkcij, ki so usme'},"e ravnanje deželnokneijih komisarjev na deželnem 
zbom. Dmgi del ra'(jJrave je namenjen analhrt instmkcije za kranjski deželni zbor novembra 1502. Ta je shranjena med 
gradivom Iofkega gospostva v fondu Freising Hochstifts Lileral,en v miinehenskem Bavarskem glavnem državnem arhivu in 
govori predvsem o poskttsih oblikovan;a skupnega obrambnega reda za habsburške dedne dežele. Ker je instmkcija ena 
najstarejših za kranjski deželni zbor,je ob koncu prispevka v celoli objavljena. 

KLJUCNE BESEDE: deželni stanovi, deželni zbor, deželnozborski komisarji, imtrukcije, Kranjska, loško 
gospostvo, o~jave virov, obrambni red 

ABSTRACT 
THE EARlJEST INSTRUcrrONS FOR THE CARNIOL4N PROVINCIAL DIET 

COMMISSIONERS 

The paper jirst gives a genera! overview of the (Camiolan) provini1a! diet, types of meelings held by the eslales and major 
sleps in the provincia! diel procedure. There Jo!lows a short presentation of the ear!J instmctions that directed Ihe conduet of 
the provincia! ducal commissioners during meetings of the provincial diet. The second part of the paper brings a comprehensive 
ana!Jsis of the instruction Jor the Camio!an provincia! diet lvhich was issued in November 1502 and which today is kepi 
among the records of the Škojja Loka seigniory in the fond Freising Hochstifts Litera!ien kept by Ihe Bavarian main state 
archives in Munich. The instruction deals main!J with ef!orts to formu!ate a common defence order for the Habsburg, 
hereditary !ands. As this instmction is among the oldest isstted for the Camio!an provincial diet, the complete text is 
Pub!ished at the end of the paper. 

KEY JI70RDS: provincial estates, provincial diet, provimial diet commissioners, instmctiom, Camiola, Škofja Loka 
seigmory, pttblishing oj historical sources, defence order 
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Deželni zbori in deželnozborski spisi 

Deželni zbori so bili osnovna organizacijska ob
lika delovanja deželnih stanov. Na njih so razprav
ljali, se pogajali in sklepali največkrat o davkih, ki 
naj bi jih za obrambne in druge deželne namene 
prispevali privilegirani sloji deželnega prebivalstva, 
najprej deželno plemstvo, ki je bilo davkov formal
no oproščeno. Plemstvu so se na zborih zru:adi 
praktičnih razlogov pridružili prelati in deželno
knežja mesta, ki so sicer sodili v komorni tiskalni 
sistem. Denarna stiska deželnega kneza, povezana s 
stroški za obrambo pred zunanjimi sovražniki in 
vzdrževanje deželnega miru, z uvajanjem spre
memb v vojaškem sistemu, družinskimi prepiri in 
delitvami dežel, je bila glavno gonilo razvoja de
želnih zborov. Na zborih so se deželani (v prvi fazi 
lahko brez prelatov in mest) dobivali na knezovo 
zahtevo in na podlagi davčne prostosti na njegov 
predlog odobravali davke in vojaško-obrambne 
usluge, ki so bili formalno in sprva tudi dejansko 
izredni. V zameno so skušali od deželnega kneza 
izpogajati določene koncesije, predvsem na (samo)
upravnem in sodnem področju, v drugi polovici 16. 
stoletja pa denimo predvsem v konfesionalnih za
devah (reformacija). 

Za deželni zbor so se v virih zgodaj uveljavili 
izrazi !an(n)dlag, lantlag, !andleg ali !andlag (mn. !and
legen, !andlagen).1 Termin se je kmalu usidral v zgo
dovinopisje, ki s tcm označuje zbor deželnih stanov 
posamezne dežele. Prvi kolikor toliko neposredno 
dokumentirani kranjski deželni zbor datira v 
september 1463, ko naj bi se v Ljubljani zbrali 
kranjski stanovi - zelo verjetno v popolni sestavi, s 
prelati in mesti - in se posvetovali o pomoči Trstu 
proti Benečanom.2 Pol stoletja prej, spomladi 1415, 
je Ernest Železni kranjskemu plemstvu izstavil za
ščitno pismo, ker je to dovoWo obdavčenje svojih 
podložnikov. Kranjski gospodje, vitezi in oprode 
so morali malo predtem odobriti izredni davek.3 Če 
se je to zgodilo na posebej za to sklicanem zboro
vanju, bi že lahko govorili o nekakšnem deželnem 
zboru. Če ne drugega, nam ta dokument potrjuje 
funkcioniranje plemiške korporacije kot jedra de
želnih stanov. Seveda je treba dopustiti možnost, 
da je bila odločitev sprejeta ob robu kakega red-

2 

3 

Chme1 t Maltria/ien, 1/2, 359s, št. CLXXVII Is; 362, št. 
CLXXX; Schwind - Dopsch, AlISgtWiihllt Urkllllden, 423, št. 
228; DSKS, 1,4, št. 3; 48, št. 39; 1465, št. 115; DSKS, II, 
221, št. 170. 
ARS, ,\S 40, Zbirka regestov in prepisov listin, šk. 65; 
Birk, Vcrzeichniss, CCCXl ,VIss, št. 803 in 815. 
ARS, AS 1063, Zbirka listin, št. 5814, 1415 IV. 23., Dunaj
sko Novo mesto; LLmdlagsaklen, 1, 53s, št. 9. 

nega sodnega zbora, denimo ograjnosodne obrav
nave. 

Prvi kranjski deželni zbor je sicer v literaturi 
postavljen v leto 1431.4 Letnica ne drži, izvirni greh 
pa je naredil Valvasor, ki je v xv. knjigi Slave 
vojvodine Kranjske nekritično povzel poročilo ko
roškega kronista Megiserja o turškem napadu leta 
143J.5 Zanesljivi viri Valvasor-Megiserjeve zgodbe 
ne potrjujejo. Celo nasprotno; gotovo je, da v 
zgodbi nastopajoče osebe (v ospredju sta kranjski 
in koroški deželni glavar Ulrik, točaj z Ostrovice, in 
grof Štefan Montfortski) tedaj sploh niso opravljale 
pripisanih jim funkcij in da turškega napada v 
tistem času ni bilo. To hkrati pomeni, da tedaj v 
Ljubljani ni bilo posvetovanja nekaj deželanov, ki 
so se tam mudili - Valvasor ga imenuje kar deželni 
zbor - na katerem bi se odločili za vojni pohod 
proti Turkom.6 Možnost, da se je plemstvo dežele 
Kranjske v tridesetih letih 15. stoletja ali še kako 
desetletje prej dobivalo na zborovanjih, ki jih je 
sklical deželni knez, vsekakor obstaja, vendar doslej 
nismo našli oprijemljivih dokazov, s kakršnimi lah
ko postrežemo za obdobje od šestdesetih let dalje. 
Stvarnost je žal taka, da za čas do konca vladanja 
Friderika III. (1435-1493) ne moremo našteti več 
kot pet kolikor toliko dokumentiranih deželnih 
zborov, še nekaj pa je domnevnih oziroma mož
nih.? Glede na druge dežele (npr. Štajersko) smemo 
kljub temu reči, da so bili dcželni zbori tudi na 
Kranjskem vsaj v osemdesetih letih 15. stoletja ra
zmeroma reden, morda vsakoletni pojav. Za pri
merjavo: prvi dokumenti.rani štajerski deželni zbor, 
na katerega je Ernest Železni vabil vse štiri stanove, 
datira v leto 1412,8 koroški pa že v Friderikovo do
bo, saj je šentviški zbor iz leta 1447 doslej prvi zna
ni.9 

Klasični deželni zbor je bil deželni zbor »za 
denar«; v literaturi zato najdemo tudi izraz })Geld
tag«.lO Od klasičnega deželnega zbora razlikujemo 
dedno poklonitev (poklonitveni deželni zbor), obo
rožitveni deželni zbor in »pripravljalni« deželni 

4 

5 

Levec, Die krainischen Landhandfcsten, 269; Werunsky, 
OSltmir/)ischt R.tichs- lind Rtchlsguchjchlt, 387; Kos, Zgodovi!lt1 
S/OIJU/uv, 345; Košir, Slonovska uprava, 35; Košir, Die krai
nischen Landstande, 135. 
Valvasor, Die Eh!?, XV, 3315s. 

G Jug, Turški napadi, 7s. 
7 Glej kronološki seznam kranjskih deželnjh zborov v Na-

red, DtŽt/o, 198ss. 
8 L:1IIdlogsakltn, 1, SDss, št. 6s; MeU, Gnmdrijl, 128; Lackncr, 

Hoj IlIId HtlTJchoft, 41 s. 
9 umdlagsokltn, 1, 137s, op. 437; prim.: MDC, XI, 128, št. 

313; Wcrunsky, OSltrreichischt R.tichs- I(ful &chlsguchichlt, 334; 
Frass - Ehrfcld, Guchichlr Kamlms, It 5705. 

10 Prim. Vilfan, Pravni značaj, 209. 
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zbor, na katerem so stanovi izvolili odbore za 
odborne zbore, zanje sestavili instrukcije in spisali 
zavezujoča polnomočja.1 t 

Poleg stanovskih zborov za posamezno deželo 
poznamo zborovanja, ki so se jih udeleževali sta
novi več dežel; delijo se v dva tipa. Prvi so mcd
deželni zbori v ožjem smislu, torej zbori treh ali 
vsaj dveh notranjeavstrijskih dežel, na katerih so se 
praviloma na istem kraju in ob istem času zbrali vsi 
stanovi teh dežel. V literaturi najdemo poleg 
izrazov )}Landertag« ali »Landerversammlung« tudi 
besedni zvezi skupni (Gesamtlandtag) in generalni 
deželni zbor (Generallandtag).12 Ta tip medde
želnih zborovanj je bil popularen sredi in predvsem 
v drugi polovici 15. stoletja. Z zanesljivos~o lahko 
meddeželnim zborom Štajerske, Koroške in Kranj
ske sledimo od leta 1441. Poleg tega poznamo iz 
prvih desetletij 15. stoletja še nekaj indicev, ki 
kažejo na verjetne ali vsaj možne mcddeželne zbo
re. Pogosti so bili notranjeavstrijski meddeželni 
zbori v drugi polovici 15. stole~a, s smr~o Fri
derika III. pa jih tako rekoč ni bilo več. \3 Med
deželni zbor je knezu omogočal pogajanje z več 
»deželami« (Landschaften) hkrati, sklep enega zbo
rovanja pa je zavezoval vse udeležene stanove. 
Zbori z neposredno udeležbo deželanov več dežel 
se niso dlje obdržali predvsem zaradi velikih stroš
kov, ki so jih imeli udeleženci zbora, zaradi izgube 
časa ter končno problema, kako za (teoretično) ta
ko velik zbor najti primeren kraj in prostor. ,. 

Naslednja, v principu podobna, toda racional
nejša in cenejša razvojna faza so bili odborru 
(deželni) zbori (Ausschusslandtage) . Deželni knez 
nanje ni več vabil vseh stanov, temveč le delegate 
deželnih stanov posameznih dežel, ki so fungirali 
kot deželnostanovski odbori. Tudi odbome zbore 
je smel sklicevati samo deželni knez, ki je na lastno 
iniciativo ali prigovarjanje deželnih stanov le-te 
pozval, naj za odborni zbor izvolijo odbor, pri tem 
pa je navadno že napovedal čas, kraj in temo med
deželnega odbomega posvetovanja. Deželni stano
vi so se morali nato zbrati na t. i. pripravljalnem 

11 Več o vrstah dcželnih zborov in tcrminologiji Nared, D/!
ž/!Ia, 187ss. 

12 Prim. Putsch6gl, Die Ausschusstage, 4325. Izraz medde
želni zbor je od vseh možnosti najustreznejši. »Skupni« bi 
sicer delno sledil dikciji virov, vendar g/!m/!in niso bili le 
zbori treh notranjeavstrij skih dežel, temveč tudi dcželni 
zbori posameznih dežel. Izraz generalni deželni zbor (no
tranjeavstrij skih dežel) ni posrečen, ker se v nemški histo
riografiji uporablja šc za odborne zbore. 

13 Nared, D/!žda, 19855; prim. tudi Moltkc, Sirgl!11md /JOn 
Di/!Irichslein, 113s. 

14 DSKS, 1, XV. 

deželnem zboru in izmed sebe izbrati člane odbora, 
praviloma iz vseh štirih stanov. Poverjeni (vcrord
flele) odbori so pred odhodom na odborni zbor 
dobili pisno »popotnico(<: poverilnice, instrukcije 
(navodila) za pogajanja in sklepanje ter g(e)walle, 
gewaltbrieft. Ti dokumenti, v slovenščini bi jim še 
najlažje rekli pooblastila ali polnomočja, so v prav
nem pomenu bistvo odbornih zborov. Stanovi so 
namreč z njimi pooblastili člane odbora za poga
janje in odločanje v imenu cele stanovske korpo
racije. To z drugimi besedami pomeni, da so se z 
geJ1laltom zavezali, da bodo spoštovali vse odločitve, 
ki jih bo njihov odbor skupaj s stanovskimi odbori 
drugih dežel sprejel na odbomem zboru. Sklep 
odbornega zbora ni bil zato nič manj zavezujoč kot 
sklep deželnega zbora. IS V praksi je bil najpo
gostejši zbor odborov petih nižjeavstrijskih dežel: 
Spodnje in Zgornje Avstrije, Štajerske, Koroške in 
Kranjske. Tem so se izjemoma pridružili odbori 
gornjeavstrijske deželne skupine, prav tako redko 
so se zbrali samo notranjeavstrijski odbori. Odbor
ni zbori so značilni za obdobje Maksimilijana 1. 
(1493-1519). Do leta 1500 sta bila dva zanesljivo 
dokumentirana, še nekaj je verjetnih, med letoma 
1500 in 1519 pa je bilo vsaj 15 zanesljivih in kakih 
pet domnevnih odbornih zborov.16 

Viri nam za dobršen del zgodnjega obdobja ra
zvoja deželnih zborov in deželnozborskega postop
ka žal ne ponujajo dobre slike, tako da smo v 
notranjeavstrijskem prostoru pri iskanju marsikate
rega deželnozborskega koraka odvisni od virov 16. 
stole~a. Zato smo morda bolj kot pri kakem 
drugem problemu odvisni od retrogradne metode, 
saj moramo velikokrat izhajati iz 16. stole~a in 
ugotovitve kritično presajati v stoletje globoko 
preteklost. Postopek je bil podoben na deželnih, 
meddeželnih in odbornih zborih, saj je bil njihov 
namen bolj ko ne enak in tudi večina opravil je bilo 
skupnih vsem trem oblikam. 

Deželni (meddeželni, odborni) zbor l7 je lahko 
sklical le deželni knez, ki je imel samovoljne 

15 Putschogl , Die Ausschusstage, 433ss; z rezervo tudi Bi
dermann, Die osterreichischen Lander-kongresse, 267. 

16 Nared, Dežrla, 203ss. 
17 Spodnja predstavitev glavnih korakov deželnozborskega 

postopka bazlra na teh delih: DSK5, 1, XlIIss; Vilfan, Prav
na ~odovino, 327s; Wcrunsky, Ostemichischr &ichs- lind 
Rechlsg/!schichl/!, 185ss; Vilfan, ,Dcželni zbor, 252; Mell, 
GmndriJl, 33455; Putschogl, Die Ausschusstage, 4335; 
Zeibig, Ausschuss-Landtag, passim; Košir, Die krainischen 
Landstande, 1355s; Košir, Slanovska "pravo, 3555 (s Icžiš
čem na 2. pol. 16. in 1. pol. 17. sto!.). Nekaj ilustratiVIlih 
dokumenlOV: RI XIV, 3/1, 490, št. 12230; RI XIV, 3/2, 
10895, št. 15510; RI XIV, 4/1, št. 16848, 17412, 187240, 
19011a. 
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deželne zbore za upornost in jih z njihovimi sklepi 
vred načeloma ni priznaval. V sklicu (razpisu) je 
navadno navedel čas in kraj - najpogosteje deželno 
glavno mesto - tcr lahko tudi temo zborovanja. 
Deželni zbor je bil od konca 15. stoletja, ko so bili 
stanovi dodobra form.U:ani in deželnozborska prak
sa nekoliko utečena, sklican vsaj enkrat na leto. Ob 
morebitni nekooperativnosti stanovali v kriznih 
razmerah je bilo zborov več. Knez je na deželni 
zbor redko prišel osebno. Navadno je za pogajanja 
s stanovi poslal komisarje (svetnike); opremil jih je 
s posebnim pooblastilom (kredenčnim pismom, 
kredencialom) ter instrukcijo, praktičnim navodi
lom, kako naj ravnajo na deželnem zboru, kaj naj 
od stanov zahtevajo (propozicija) in kaj jim smejo 
v zameno ponuditi. Inst.rukcija je zanimiva tudi 
zato, ker v uvodu opisuje zunanje- in notranje
politične razmere, vojne dogodke, obrambno-var
nostni položaj, potrebe po pomoči in končno kon
kretne finančne zahteve. 

Na zboru zbrani člani deželnih stanov so pod 
predsedstvom vidnega deželana (praviloma dežel
nega maršala) poslušali propozicijo in se nato o njej 
brez prisotnosti komisarjev (kneza) posvetovali ter 
glasovali. Če so se s propozicijo strinjali, so ko
tnisarjem izročili v deželnozborski odgovor for
mutiran sklep z odobritvijo knezovih davčnih, vo
jaških ali kakih drugih zahtev. Seveda je knez v 
propozicijo postavil precej višjo zahtevo od priča

kovane odobritve, to pa je sprožilo (pisni) pogajalski 
ples (negativnega) stanovskega odgovora, ko
tnisarskih in stanovskih replik, duplik in triplik, ki 
so privedle do kompromisnega dogovora, dežel
nozborskega sklepa ali odloka. Ta je vseboval 
merila vojaške ali davčne obveznosti ter odobritev 
po določerJeffi ključu ali v skupnem znesku. Stanovi 
so se dogovorili še, kako bodo uresničevali sprejete 
sklepe; imenovali so na primer prejemnike za 
pobiranje davkov ali odposlance, ki naj bi kako za
devo predstavili neposredno deželnemu knezu. Če 
so bili stanovi pretrmasti in tudi v minimalne de
želnoknežje zahteve niso hoteli privoliti, se je de
želni zbor razbil in je bil potreben ponoven sklic. 

Deželni zbor je bil namenjen predvsem odmeri 
vojaške in davčne obveze. Ker deželani svoje kože 
niso hoteli prepoceni prodati, so v postopek odo
bravanja radi vpletali probleme, ki naj bi jih bre
menili, in knezu potožili, da bodo zahtevana bre
mena zmogli le, če bo kaj postoril v njihovi zadevi. 
Ta taktika je na pogajalsko mizo poleg vojaško
davčnih tem položila raznovrstne zadeve upravne, 
sodne, gospodarske, v drugi polovici 16. stoletja pa 
predvsem verske narave. Govorimo O stanovskih 
pritožbah (gravamina), ki so bile lahko komisarjem 

predstavljene in vročene na zboru, ali pa jih je na 
dvor poneslo posebno odposlanstvo. Zadnje deja
nje deželnozborskega postopka je bilo pogosto 
opravljeno šele nekaj tednov po tem, ko so se 
stanovi razšli. Knez je tedaj izstavil zaščitno pismo, 
v katerem je (vedno znova) potrdil, da deželno
zborska odobritev stanovskim (plemiškim) privile
gijem ne bo v škodo, četudi so stanovi dovolili 
formalno neobvezno bremenitev svojega premože
np. 

Spoznavanje postopka deželnega zbora je spo
znavanje dokumentov, ki jim s skupno besedo 
rečemo deželnozborski spisi. Deželnozborski spisi 
so v arhivu (fondu) kranjskih deželnih stanov ohra
njeni od leta 1507, vendar za prva leta v bolj 
skromni meri. Za prvi dve desetletji 16. stoletja so 
predvsem v fase. 211, posamezni so raztreseni med 
drugimi stanovskimi akti, v zbirki listin (libeli in 
zaščitna pisma) in med korespondenco ljubljan
skega škofa Krištofa Ravbarja, ki jo hrani Nad
škofijski arhiv v Ljubljani. V se najpomembnejše 
stanovske spise za obdobje 1499-1519 je v osem
desetib letih 20. stoletja z naslovom Deželno
zborski spisi kranjskih stanov objavila Marija Ver
bič.l 8 Med deželnozborske spise torej uvrščamo: 

deželnoknežji razpis (sklic) deželnega zbora oziro
ma ukaz o sklicu zbora, pooblastilo deželnoknežjim 
komisarjem, instrukcijo komisarjem o tem, kako 
naj se na zboru vedejo in kaj naj od stanov za
htevajo, stanovski odgovor na propozicijo, odgo
vor komisarjev na ta odgovor (repliko) in vso 
nadaljnjo korespondenco v zvezi s tem. Končna 
dokumenta deželnega zbora sta sklep (odlok) in 
zaščitno (garantno) pismo (Schadlosbrief). Našteti 
kranjski dcželnozborski spisi so ohranjeni v ori
ginalih, prepis ih in osnutkih19 

Deželnoknežji komisarji 

Deželni knez se je stanovskih zborovanj le izje
moma udeležil. Knez se tudi v primeru navzočnosti 

18 DSKS, 1, Il (Ljubljana 1980,1986). Razen precejšnjega štc
vib pooblastil ocžclnokncžjim komisarjem jc objavljen ra
ko rekoč celoten fasc. 211 (šk. 314,315). Verbičeva, v zad
njem stoletju brez dvoma največja poznavalka stanovskega 
fonda, je k objavi 182 dokumentov napisala tudi uvod (str. 
XI-XX), ki v prvem delu mcd drugim predstavlja vrste 
stanovskih aktov, v drugem pa podaja kratek pregled dc
želnostanovske uprave. 

19 V originalu so ohranjeni zlasti tisti dokumenti, ki so izšli iz 
dcžclnoknežje pisa rne in so bili predloženi na deželnem 
zboru, razen instrukcij deželnoknežjim komisarjem, ki so 
oh ranjene večinoma v prepisih . V osnutkih SO ohranjeni 
odgovori stanov, zapisi posvetovanj in deželnozborski 
sklepi. 
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s stanovi najbrž ni pogajal neposredno, ampak so 
njegove zahteve in odgovore podajali svetovalci, 
sam pa je bil navzoč le pro forma, »za strah«. Vča
sih se ne moremo znebiti vtisa, da se je knez, 
konkretno Friderik III., izogibal osebnim poga
janjem s stanovi, čeprav je hotel biti o rezultatih kar 
najhitreje obveščen. Upoštevati pač moramo, da sta 
bila Friderik III. in Maksimilijan 1. tudi rimsko
nemška kralja in cesarja tcr tudi sicer ujeta v mrežo 
razpredenih političnih in vojaških aktivnosti, te pa 
so jima redko dovoljevale le skrb za dedne dežele20 

Kranjska je bila stranska Jagoda habsburškega groz
da in je gospodov obisk le redko doživela. Friderik 
III. je bil po zbranih podatkih sodeč v skoraj šest
desetih letih vladanja le štirikrat v svoji najjužnejši 
deželi ozu:oma njeni prestolnici Ljubljani: med 21. 
1. in 4. 3. 1444, med 13. 9. in 18. 10. 1449, med 5. 
5. in 12. 5. 1470 ter 10. 9. 1489.21 Med prvim 
bivanjem v Ljubljani je sprejel dedno poklonitev. 
Pred njim je bil vojvoda Ernest v Ljubljani ob obeh 
poklonitvah (1414 in 1423). Maksimilijan se poklo
nitve osebno sploh ni udeležil, ampak je poslal 
zastopnike; zanj vemo, da je bil v Ljubljani leta 
151422 Strnimo vse v nerazveseljivo dejstvo: do 
začetka leta 1519 se niti enega (klasičnega) kranj
skega deželnega zbora ni udeležil deželni knez.23 

Deželni knez je na zbore zato pošiljal svoje 
svetovalce in komisarje, ki so se pred stanovi izka
zali z njegovim pooblastilom (krcdenčnim pismom, 
kredencialom). Možno je, da je bilo pooblastilo na 
zboru javno prebrano, kot priča neki tirolski 
deželnozborski dokument.24 

Kredencial je potrjeval, da so navedeni ljudje res 
knezovi zastopniki in da se smejo skladno z in
strukcijo v njegovem imenu pogajati s stanovi ter 
sprejeti ali zavrniti njihov odgovor. V pooblastilu je 
bilo od stanov zahtevano, naj sledijo zahtevam ko
misarjev, saj bo to dobro tako za kneza kot sta
nove, se pravi za vso deželo. Navadno se je knez 
izrazil, da gre za stvari, ki zadevajo uns, unsern und 
unser fand und /eut notdurften ter dodal, da se bodo 
zborovalci s poslušnost jo njegovim pooblaščencem 
izkazali za zveste in poslušne deželane. Komisar
jem naj verjamejo kot njemu samemu. 

20 Glej tudi LAndtagsakten, II, 257ss. 
21 Glej itinerar Friderika III. za čas 1440-1493 v Heinig, 

Kaiser Friedrich IlI., 1347ss. V Ljubljani je skupaj prebil 69 
dn.i (prav tam, 820, op. 5). 

22 DSKS II, 175, op. 20. 
23 Podrobneje Nared, Deže/a, 192:ss. 
24 RI XIV, 4/2, št. 19940a. 

Za kranjske deželne zbore je ohranjenih precej 
originalnib pooblastil; po pričakovanju šele iz ob
dobja po letu 1506, ko je zgorela deželna hiša z 
večino dotlej nastalega stanovskega arhiva. Nekaj 
pooblastil je objavljenih25 Najstarejši podatki o 
kornisarjih za kranjski deželni zbor so šele iz leta 
1480, ko so se 8. marca v Ljubljani s kranjskimi 
stanovi pogajali Sigmund Sebriach, Viljem Turjaški 
in koroški upravitelj Bertold Mager. To so hkrati 
edini znani ))kranjski« komisarji v 15. stole~u. Isti 
trije so knezove zahteve nekaj dni prej predstavili 
koroškim stanovom v Velikovcu. 2G V deželno
zborskih spisih je največkrat govor o rete(n), sledijo 
re/en und commisan·en. Slovenski termin svetnik ni 
najprimernejši, ker z njim večkrat označujejo/mo 
takratnega člana dvornega sveta, svetnika ))fia da
ljavo« (von Haus aus) ali deželnega svetnika (fand
rat).27 Boljša in uveljavljena rešitev sta bodisi izraz 
svetovalec bodisi komisar. Komisar najbolje ozna
čuje pooblaščenega knezovega odposlanca. Poglej
mo, kdo je predstavljal in branil knezove zahteve. 

Na zbore je knez (Maksimilijan) ponavadi poslal 
tri ali štiri komisarje. Na kranjskem deželnem zboru 
so Maksimilijana največkrat zastopali domači ple
,miči, nosilci pomembnih deželnih služb in njegovi 
(deželni) svetniki. Najbolj izpostavljen je bil gotovo 
Jurij Eck, od leta 1497 svetnik, med letoma 1499 in 
1514 kranjski vicedom ter potem glavar v Gorici. 
Kot komisar se je pojavil na 15 dokumentiranih 
zborih. Več kot petkrat so stanovske kolege pre
pričrv'li deželni glavar Hans Turjaški, upravitelj 
Paver Kasp, vicedom (po letu 1514) Erazem Braun
bart, polhograjski oskrbnik Gašper Lamberger in 
postojnski glavar grof Krištof Frankopan. Vsaj 
trikrat so prišli vojaški komisar v Gorici Jutij 
Moysse, Wolfgang Schwarzer ter koroški in 

25 ARS, AS 2, DSK 1, šk. 314 (f"c. 211), št 9, 11, 20, 29, 36, 
41,44,48,52; šk. 315 (fa>c 211), št 58,63,79,91,102; šk. 
848, št. 15; DSKS, r, 7s, št. 9; 54, št. 16; 69, št. 56; 76, št. 
61; 85, št. 66; 163s, št. 125. O uničenju stanovskega arhiva 
nazadnje: Nared, Arhiv, 7; Nared, Dežela, 241ss. 

26 Chmel, Actrnstiicke und Brir.ft, 3, 393s:s, št. CLXIX; Lond
lagsaktrn, II, 190, op. 1030. 

27 Heinig, Kaiser Friedrich III., predvsem 229ss, 543, 1390ss, 
1343. Kranjski svetniki Friderika III. in tudi Maksimilijana 
I. so opravljali predvsem vojaške funkcije in se praviloma 
niso dlje časa zadrževali na dvoru, temveč so upravljali 
kranjska posestva in urade kot glavarji ali oskrbniki. Bili so 
svetniki vrste »Von Haus aus« in deželni knez jih je aktiviral 
po putrebi, predvsem za poslanstva in razreševanja lokal
nih problemov. O kranjskih (deželnih) svetnikih v Maksi
milijanovem času glej npr.: ARS, AS 2, DSK I, šk. 848, št. 
24; J\RS, AS 1063, Zbirka listin, št. 5856, 1506 VIII. 26., 
Gmdec; RI XIV, 2/1, 157, št. 4876; Rl XIV, 4/1, št. 
16460, 19328. 19368. 
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Pooblastilo za deželnokne:fJe komisar;e. Na deželnem Zboru v!.jubg'mi 7. aprila 1511 so Maksimtiijana predrtavgali grof 
KnItofFrankopan, Jurij Goldaeher, deželni upravitelj Pavel Rasp in vicedom Jurij Eck. ARS, AS 2, DSK J, ško 314 
([ase. 211 J, št. II (foto: Milan Bi::;jakJ. 

kranjski thurhueter in gozdni mojster Hans Presin
ger. Precej komisarjev je prišlo le enkrat ali dvakrat; 
med njimi spet prevladujejo domačini.28 

Deželnoknežji komisarji na kranjskem deželnem 
zboru so bili torej pogosto kranjski deželani, ki so 
bili v službi deželnega kneza kot svetniki in urad
niki. Kot plemiči in zemljiški gospodje so bili člani 
deželnega zbora, hkrati jih je vezala prisega loj al-

28 Dvorni maršal Lenart Ravbar, lIans Thum, I-Ians Ncu
hause!, tržaški škof Peter Banamo, Viljem 'furjaški, Tro
jan Turjaški, Bernard Raunach, Jurij Elacher, kostanjeviški 
glavar Ulrik Verneker, Andrcj Liechtenstein, Gašper 
Laaser, Hans Hofer, Erazem Dornberger. Komisarji z 
dvora ali iz drugih dežel so bili na kranjskih zborih 
redkost: freisinški škof Filip, baron I-lans Wolkenstein, 
Jošt Oberweinmar, Gaudenz Botsch , Gašper Ma1tits, os
krbnik v Landecku. Glej Nared, Dežela, 205ss. Imena so iz 
tam citiranih pooblastil, instrukcij in drugih deželno
zborskih dokumentov ter so se večinoma pojavljala po letu 
1507. S tem letom se začne tudi na dcželnozborskih 
obravnavah temelječ seznam wer von zeil Zu iii! das 
laJl(ilags commissariat bedienef hal, ki sega vse do leta 1737. 
Shranjcn je v stanovskem arhivu - ARS , AS 2, DSK 1, šk. 
569 (["o. 318), sn. 4. 

nosti deželnemu knezu. Združevali so dva položaja, 
interese deželnega kneza in stanov. Dežela, v kateri 
sta se prepletati deželnoknežja in stanovska sfera, je 
bila prepojena z interesi obeh sfer in zdi se, da se ni 
nihče obremenjeval Z vprašanjem, ali so bili komi
sarji kljub razmeroma jasnemu mandatu monar
bične opcije naklonjeni tudi stanovskim kolegom. 
Živeli so dualizem in v svoji koži združevali korn
promis.29 In kaj je bil deželni zbor drugega kot 
instrument za iskanje kompromisa med požrešno 
vladarjevo malho in poskusi izsiljevanja stanov. In 
kd6 bi bil za posrednika primernejši kot človek, ki 
pozna razmere v deželi in ljudi »)fiasprotne« strani. 
Deželnozborska odobritev je odgriznila tudi del 
njegovega imenja, hkrati pa je z eno roko jedel s 
komorne mize. 

Komisarjem je iz komorne blagajne praviloma 
pripadalo povračilo potnih stroškov (dnevnic). Ti 
so bremenili bodisi centralni regiment in raitcammer 

29 O pravnem položaju deželnih stanov, odnosu % deželnim 
knezom in stanovsko-monarhičncm dualizmu vc.:č Narc.:d, 
Dežela, 2SSss . 
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bodisi vicedomske blagajne posameznih dežepo 
Kljub temu se je sem ter ~a zgodilo, da komisarji 
niso (pravočasno) prišli na razpisaru zbor, to pa je 
vodilo do improvizacij z angažiranjem nadomest
nih komisarjev.31 

Instrukcije 

Knez je komisarjem za deželni zbor poleg po
oblastila izročil instrukcijo (im/mc/ion) - navodilo, 
kaj naj stanovom na zboru sporočijo, kaj od njih 
zahtevajo, v kakšne ponudbe smejo privoliti, kdaj 
zbor razpustiti itd. Instrukcija (predvsem v zgod
nejšem obdobju jo poznamo pod imenom werbtlng, 
omenja se tudi kot for/ray je bila v večini primerov 
spisana skupaj s pooblastilom. Gre za interna po
gajalska navodila, ki naj ne bi prišla v roke sta
novom, ampak naj bi bila predvsem oporne točke 
deželnoknežjim pogajalcem. Instrukcije so zato v 
stanovskih arhivih le redko ohranjene v originalu, 
saj naj bi komisarji njeno vsebino na zboru le ustno 
predstavili. Kljub temu je v kranjskem stanovskem 
arhivu precej prepisov instrukcij, ki so tja prišle 
prek deželnega glavarja ali kakega »domačega« ko
misarja. Pomembnejši deželam so se z inst.rukcijo 
pogosto seznanili, še preden so jim komisarji njeno 
vsebino uradno predstavili. To je stanovom olajšalo 
pripravo odgovora in skrajšalo čas pogajanj. Iz 
Friderikovega časa se je ohranilo le nekaj instrukcij, 
ki so razmeroma kratke.32 V Maksim.ilijanovem ča-

30 RI XIV, 3/1, 449, št. 11842; RI X I V, 3/ 2, 941", št. 
14620, 14623- 14625, 14633; RI XIV, 4/ 2, št. 19937, 
19939,19949, 20006. Stroški so bili večji Ic, če je bil komi
sar tujec in jc biJa pot dalj ša. Tak znesek se je vrtci mcd 40 
in 100 gld. Zanimiva je določba v dokumentu s konca 
aprila 1502. s katerim jc kraJj Maksimiljjan 1. svojemu 
svetniku Jakobu I,andauu )zapisal« celjsko grofijo skupaj z 
glavarstvom. gradom in mestom Celje ter lamkajšnjim ura
dom, kar je dotlej imel Andrej Hohenwarter. Mcd drugim 
je določeno, naj Landau za ukazano mu službeno pot na 
dvor ali kamor koti drubram dobi »POpotruCO« iz Mak
similijanove blagajne, če pa bo obiskoval deželne zbore na 
Kranjskem, mu Ile pripada ne popotnica ne kaka druga 
»dobava«. RI XIV, 4/ 1, št. 16396; Rl XIV, 4/ 2, št. 19696. 

31 Rl XIV, 3/2, 950, št. 14683; 1053, št. 15349; 1090, št. 
15510. V zadnjem primeru sta poleg nekaterih komisarjev 
zamujala tudi kredencia! in instrukcija, tako da so koroškj 
stanovi godrnjali in nekateri preprosto odjezdili domov. 

32 Glej: Universitatsbibliothek Graz, I-I s. 1748, fol. 8v- 9r; 
Landlagsaklt1t, II , 57s, št. 118; Krones, ~uellenmassige 
Beitrage, 32, št. II (vse za meddcžclni zbor Stajerske, Ko
roške in Kranj ske v Lipnici, oktober 1462); Chmcl, Aclcl1-
sliickt lind Briljt, 2, 885s, št. MCLXV; ARS, AS 40, Zbirka 
regestov in prepisov bstin, šk. 65 (koroški ddelni zbor, 
december 1478); Chmcl , Aclms/iickc lind Britfl, 3, 380ss, št. 
CLXV (štajerski deželni zbor, januar 1480); 393ss, št. 
CLX IX - /lJer/)IIng und i!lslmcliolJ iz (verjetno) konca febru-

su so bile bolj razdelane; to kaže na razmah de
želnozborskih pogajalskih prijemov. Instrukcija je 
po vsebinski plati osrednji deželnozborski doku
ment, na katerega se navezujejo drugi spisi. V Mak
sinUl.i janovem času je ponujala predstavitev vladar
jevega delovanja na politično-upravnem in vojaš
kem področju, njegove načrte za prihodnost ter 
seveda predlog (propozicijo), kako in v kolikšni 
meri naj bi mu stanovi pri tem pomagali)3 

Ko so komisarji stopili pred stanove, so se 
legitimirali s predajo (in morda javnim branjem) 
kredenčnega pisma ter zbrane pozdravili v knez 0 -

vem imenu in jim zaželeli vse dobro. Instrukcija 
jim je nadaljnje ravnanje narekovala po korakih 
(von m/ '{!'Jagen/Anjenglich SIlIlen ... Darnach ztlJagen 
(i/lerkennen geben, erzellen, anzuzaigen) ... Und nachdem 
... DaraII! ... Dan ... lJem ... Ferrer ... Weiller ... ). V 
instrukciji zvemo, kaj naj komisarji obljubijo, če bi 
stanovi že »)v prvO« ustregli knezovim zahtevam, 
prav tako vsebuje »tezervnc scenarije«. Ko je bila 
deželnozborska praksa že utečena, so skušali pred
videti reakcijo stanov in njihove (proti)zahteve. Na
vodila za odborne zbore so bila podobna, le da so 
posebno pozornost namenjala stanovom posamez
nih dežel in predvidevala, po kakšnem ključu bo 
pričakovana odobritev razdeljena med dežele. 
Komisarjem je bilo včasih zelo jasno povedano, do 
kdaj morajo vztrajati na zboru in kakšen rezultat je 
še sprejemljiv. Za pogajanja z notranjeavstrijskimi 
stanovi konec leta 1494 v Mariboru je bilo šestim 
komisarjem denimo naročeno, naj kot uslugo za 
izgon judov zahtevajo 100.000 gld., v najslabšem 
primeru 70.000 gld. Za 10.000 bi lahko potem še 
popustili, manj kot 60.000 pa naj ne bi sprejeli.34 O 
odgovoru stanov oziroma poteku pogajanj so 
morali sproti poročati na dvor, še posebej, če ni šlo 
gladko. Knez jim je lahko med zborom poslal 
dodatne instrukcije. Kolikor ni bila instrukcija (in 
pooblastilo) komisarjem vročena že pred odhodom 

arja 1480 je najstarejša ohranjena instrukcija za kranjski 
deželni zbor (8. marca); sestavil jo je cesarjev protonotar in 
svčtnik Tomaž iz Celja (prelokar); glej Seuffert, Dni .Re
giS/tr, 39ss. 

33 l...Dndlagsaklen, 1, 19; DSKS, 1, XlIIs. Ohranjene instrukcije 
(pre tcžno prepisi) za kranjske zbore in odborne zbore s 
kranj skimi predstavniki so objavljene v obeh zvezkih 
kranjskih deželnozborskih spisov - DSKS, 1, 8ss, št. 11 , 13; 
34ss, št. 29, 31 (original), 34; 49ss, št. 41; 58ss, št. 50; 64s5, 
št. 53,55; 72ss , št. 59; 81ss, št. 64 (original); 90ss , št. 72; 
103s, št. 82; 111, št. 90; 116ss, št. 95; 143s, št. 111; 151ss, 
št. 119; 161 ss, št. 124; DSKS, II , 17855, št. 133 (originaJ), 
136; 1895, št. 140 (original); 197s, št. 144; 209s5, št. 159; 
gle j tudi: JU XIV, 3/ 1, 164ss, št. 9866; 369ss, št. 112575; 
490, št. 12230; RI XIV, 4/1 , št. 16848, 17412, 17412 •. 

34 Rl XIV, 1/1 - 2, 389, št. 3133. 
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na zbor, jo je tja dostavil poseben sel, ki je za to 
prejel ustrezno plačilo. Kljub temu se je zgodilo, da 
sta dokumenta na zbor zamujala, to pa je komisarje 
postavljalo v neroden položaj ter zbrane stanove 
po nepotrebnem stalo časa in denarja.35 

Korenine deželnih zborov so pognale iz knezo
ve stiske tcr iz nasveta in pomoči, ki so ju bili 
deželani knezu dolžni nuditi. Deželni zbori so bili 
priložnost za pogajanja. Na njih pa se niso pogajali 
o tem, ali knezu pomagati ali ne, temveč o obsegu 
(stopnji) stiske ter obliki in »obsegu« nasveta in 
pomoči.36 Podrobneje se vsebine instrukcij ne mo
remo lotiti, saj je to tema za samosrojno razpravo. 
Tu nas zanimajo predvsem kot preostanek, ki nam 
razkriva pomemben del deželnozborskega postop
ka, in kot osrednji vir za spoznavanje vsebin, ki so 
deželne in meddeželne zbore zaposlovale. Ker 
namreč teme zborov v individualnih vabilih ozi
roma razpisih zborov in v komisarskih kredencialih 
navadno niso bile konkretneje napovedane, se 
lahko z vsebino deželnozborskih debat seznanimo 
predvsem na podlagi instrukcij. 

Vsebino, teme oziroma vzrok tistih deželnih, 
meddeželnih in odbomih zborov do začetka leta 
1519, za katere imamo potrebne podatke, povze
mamo v teh vrsticah.37 Največ, 31 zborov, je bilo 
sklicanih zaradi odobritve izrednih davkov ali po
moči v vojakih (konjenikih, najemnikih). Sedemin
dvajsetkrat so se kranjski stanovi udeležili zborov, ki 
so obravnavali beneško nevarnost (predvsem v času 
avstrijsko-beneške vojne 1508-1516), petindvajset
krat turško nevarnost, vpade in obrambo pred njimi. 
Okrog 15 zborov so zaposlovali splošni obrambni 
ukrepi, snovanje obrambnih redov in zagotavljanje 
potrebne meddeželne pomoči ter različne stanovske 
pritožbe. Precej aktualne, zlasti v krajših časovnih 
intervalih, so bile te teme: sovražnosti in vojne z 
Madžari, uporno plemstvo (fajda Andreja Baumkir
cherja), zadušitev kmečkega upora (1515), pusto
šenja najemniških band, vzpostavitev (zagotavljanje) 
deželnega miru in volitve odborov za odborne 
zbore. Posamezne zbore so zaposlovali še husitske 
vojne, vojna s Korvinom, vojna s Švicarji, izgon 
judov, nemiri v deželi, kršenje grajskega regala ipd. 

35 RI XIV, 2/1, 31, št. 3864; RI XIV, 3/1 , 172, št. 9905; RI 
XIV, 3/2, 1043,št.15261s; 1089,št.15510. 

36 O tem več Brunner, und lind Herrschoji, 326$5. 
37 Podlaga »Statistikc{( je kronološki seznam kranjskih dežel

nih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj z udelež
bo kranjskih predstavnikov (Nared, Dežela, \98ss). Upošte
vamo vse evidentirane vrste stanovskih zborovanj razen 
dednih poklonitev in pregledov deželne vojske. Za marsi
kateri zbor sploh ni podatkov te vrste. Prav tako moramo 
upoštevati, da je lahko en zbor obravnaval več tem. 

Instrukcija rimsko-nemškega kralja in avstrij
skega nadvojvode Maksimilijana I. za kranjski 
deželni zbor novem bra 1502 

Kot smo že zapisali, je iz časa vladanja cesarja in 
kranjskega deželnega kneza nadvojvode Friderika 
III. (V.) po našem vedenju ohranjena le 'ena in
strukcija za kranjski deželni zbor, pa še ta le kot 
koncept. V drugi polovici februarja 1480 je bila 
spisana za Sigmunda Sebriacha, Viljema Turjaškega 
in Bertoida Magerja, ki so se v cesarjevem imenu 2. 
marca pogajali s koroškimi stanovi v Velikovcu in 
8. marca s Kranjci v Ljubljani. Po konceptu iz ro
kopisne zbirke dunajskega Hišnega, dvornega in 
državnega arhiva je instrukcijo že 1858. leta objavil 
Joseph Chmel.38 Ista instrukcija je bila torej na
menjena tako za kranjski kot koroški deželni zbor. 
To ni bilo nič posebnega, saj so se instrukcije za 
habsburške dežele pogosto v celoti ali vsaj bist
venih delih prekrivale. Na tak način nam je po
sredno znana tudi vsebina instrukcije za kranjski 
deželni zbor (26.) decembra 1478, saj je iz instruk
eije za koroški zbor moč razbrati, da je bila enaka 
pripravljena tudi za Kranjsko.39 

Ker je bila naslednja znana »kranjska« instn.lk
cija potem šele iz aprila 1507,40 je bilo »odkritje« 
štiri in pol leta starejše instrukcije toliko bolj raz
veseljivo. Nepričakovano smo jo našli med pre
gledovanjem mikrof1lmskih kopij gradiva, ki ga 
kolegice iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana že de
setletje evidentirajo v Bavarskem glavnem držav
nem arhivu v Munchnu. Osrednja pozornost je pri 
tem namenjena gradivu, povezanemu z loškim (in 
klevevškim) gospostvom, ki je skupaj z delom gra
diva &eisinške škofije shranjeno v omenjenem ar
hivu; gre predvsem za serijo Freising Hochstifts 
Literalien (HL 4).41 

38 Chmel, ACleII.Ifiicke lind Brieft, 3, 393s5, št. CLXIX 

39 Chmcl, Aclensliicke IIl1d Brieft. 2, 88ss, št. MCLXV; ARS, AS 
40, Zbirka regestov in prepisov listin, šk. 65. 

40 ARS, AS 2, DSK 1, šk. 314 (rase. 211), št. 1; objava DSKS, 
1, 8ss, št. 11. 

41 Prim. poročilo o evidentiranju za leto 2004 - ObJJtJlila 
ARS, 452ss; Šega, Evidentiranje, 173ss. Gradivo freisinškc 
škofije, predvsem cerkvene narave, zdaj poleg mi.inchcn
skega Bavarskega glavnega državnega arhiva hrani šc 
tamkaj šnji nadškofijski arhiv (A rchiv des Erzbistums Miin
chcn lind Freising). Glej tudi: Blaznik, O zbirki mikro
ftlmov, 61ss; Blaznik, O virih, 17. V času Blazni.kovega 
raziskovanja gradiva loškega gosposrva leta 1954 jc bil 
največji deJ gradiva (mcd drugim tudi serija 1 IL 4) še v 
okrožnem (Kreisarchiv) oz. državnem a.rhivu (Staats
archiv) v Munchnu. Blaznik je insrrukcijo vsaj bežno 
poznal in jo je dal leta 1954 (Udi mikroftlmati. V popisu 
mikrofilmskih posnetkov, ki jih je Blaznik prepustil I....oš
kemu muzeju, zdaj pa so v škofjeloški enoti Zgodo-
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Pred analizo instrukcije42 se vprašaJffio, kako 
oziroma zakaj se je prepis instrukcije znašel v frei
sinškem (munchenskem) arhivu. Povezava je dokaj 
preprosta. Freisinška škofija je imela na Kranjskem 
obsežne posesti, med katerimi izstopa loško gos
postvo. Temu zaokroženemu kompleksu, ki ga je 
bavarska škofija od cesarja Otona II. dobila v letu 
973, se je 60 let pozneje pridružilo območje Dov
jega, od konca 12. stoletja naprej pa se je na ob
močju poznejšega gospostva Klevevž Freising 
usidral še na Dolenjskem. Freisinška kranjska po
sest je bila obremenjena tako kot posest kake druge 
cerkvene ustanove in kot pričajo skromno ohra
njeni dokumenti, je moral freisinški škof od srede 
15. stoletja naprej od svojih kranjskih posesti in 
podložnikov (beri: dohodkov) plačevati njemu od
merjeni del odobrenega deželnega davka, ki se je 
stekal v stanovsko blagajn043 

Freisinški škof je nekajkrat omenjen v stanov
skih gravamina,44 v drugi polovici leta 1515 je bil 
na kranjskem deželnem zboru dvakrat kot deželno
knežji komisar.45 Če odmislimo ta dva primera. ne 
poznamo iz obdobja vladanja Friderika III. in 
Maksimilijana L niti enega deželnega zbora, ki bi se 
ga freisinški škof kot kranjski davčni zavezanec in 
nominalni deželan osebno udeležil. Za upravljanje 
škofijskega (loškega) gospostva je odgovarjal oskrb
nik. Temu so pomagali kaščar kot skrbnik gos
postvenega gospodarstva in dva gracliščana z ob
rarnbnimi nalogami. Oskrbnik je odgovarjal za vo
denje celotnega gospostva, skrbel je za spoštovanje 
njegovih meja in pravic. Bil je namestnik frei
sinškega škofa, tako da ga je zastopal tudi na de
želnem zboru."" Škof se je na Kranjskem pojavil 
zelo redko; vzrok je bila velika oddaljenost (pri-

vinskcf,P.l arhiva Ljubljana, je ob zaporedni številki 354 
(mikrofilmski posnetki 2227-2233) tale regest: »18. 11. 
1502. Inštrukcije cesarja Maksimiljana deželnemu zboru 
zaradi novih davkov in dajatev, da jih deželni zbor odobri 
v obrambne namene, predvsem proti Turkom.« Za infor
macijo se zahvaljujem kolegici Judici Šega. 

42 BayflStA, Freising IIochscifts Literalien, 1 IL 4, Fasz. 
41/210-1; mikrofilmska kopija: ZAL, Dopolnilni mikro
fIlmi, D -117, posnetki 0258- 0264. 

43 O pravnem položaju freisinških kranjskih posesti in davč
nih bremenih glej: Vilfan, Lage, 351ss; Nared, Začetki, 

26s8; Nared, Dežela, 131 ss. 
44 DSKS, 1, 32, št. 28; 95s, št. 77; 130, št. 101; 135, št. 104. 
45 DSKS, 1, 151, št. 119; 166, št. 127. 
46 Blaznik, Sko.fja Loka, 170, 171s, 450s (seznam oskrbnikov 

loškega gospostva); Blaznik, Sredo/evefki IIrba'll, 59s; Bizjak, 
Ralio facla esI, 180s. Kaščar je pobiral tako urbarialne da
jatve kot deželne davke, ki jih je po sklepu deželnega zbora 
v soglasju z zemljiškim gospodom in s sodelovanjem os
krbnika porazdelil na podložnike. 

bližno 500 km). Za to razdaljo je škof s sprem
stvom konec 17. stoletja potreboval celih 20 dni, 
njegovi odposlanci pa so pot zmogli v pol krajšem 
času4? V tretji četrtini 15. stoletja je Skofja Loka 
samo štirikrat videla svojega gospoda (1449, 1454, 
1458, 1475), ne vemo pa niti za en obisk v zadnji 
četrtini stoletja.48 Namest.o škofa so gospostvo 
redno nadzirali pooblaščeni odposlanci osrednje 
škofijske administracije - odvetniki ali svetniki (an
walt" rate); njihov pomen se je povečal predvsem 
po sredi 15. stoletja. To funkcijo so navadno 
opravljali višji škofijski uradniki, oskrbniki drugih 
škofijskih gospostev in kanoniki. 49 Čeprav je bil 
najpogostejši vzrok rednih obiskov škofovih odvet
nikov urejanje tekočih upravnih zadev, kot sta 
obračunavanje z gospoščinskimi uradniki in pobira
nje letnih donosov gospostva,50 se ne zeli nemo
goče, da bi se kak tak odvetnik kdaj znašel tudi na 
kranjskem deželnem zboru. V nasprotni smeri, iz 
Loke v Freising, so redno jezdili sli z obvestili o 
tekočih upravnih zadevah, pa tudi z mandati de
želnih oblasti, predvsem glede davkov in deželnih 
vpoklicevS1 

Instrukcijo je torej v Freising poslal ali osebno 
prinesel kateri izmed naštetih uradnikov, najverjet
neje kar loški oskrbnik. V času naše instrukcije je 
bil to Jurij Thum (oskrbnik v letih 1497-1503).52 
Obveščanje o vsebini deželnoknežjih instrukcij je 
bilo gotovo med nujnimi opravili loškega oskrb
nika, saj so na podlagi knezovih zahtev odobreni 
deželni davki in vojaške odobritve neposredno 
bremenili (tudi) fresinške kranjske posesti. Novice 
je navadno prenašal sel, vemo pa, da se je oskrbnik 
občasno osebno odpravil )polagat račune« v Frei
sing.53 Po drugi možnosti je prepis instrukcije od
nesel škofov odvetnik, kolikor je morda prav tedaj 

47 Kosi, Potlgoli sred'!)l vek, 69. 
48 Bizjak, Ratio facta esI, 189; Bizjak, Die geschichtlichen Be-

ziehungen, 43s. 
49 Bizjak, Die geschichtlichen Beziehungen, 45 . 
50 Pmv tam, 45,. 
S! Prav tam, 47s. 
52 Blaznik, Sko.fja Loka, 451; Bizjak, Die geschichtlichen 

Bezichungen, 49ss. Mesto oskrbnika loškega gospostva je 
bilo očitno precej zaželeno, saj so se zanj potegovali člani 
uglednih kranjskih plemiških rodbin. Vicedom Jurij Eck, ki 
je bil tudi kandidat za mesto loškega oskrbnika, je v pismu 
dvornemu kanclerju Ciprijanu Sernteinu zapisal, da jc 
loško oskrbništvo povsem primerljivo s kranjskim dežel
nim glavarstvom (Rl XIV, 4/2, št. 20652). Loški oskrb
niki, včasih imenovani tudi glavarji, so bili poleg omenje
nega Jurija Thurna na primer še Jurij Lamberger (1455-
1474), Jurij Črnomaljski (1474-1480), Jakob Lamberger 
(1481- 1491), Jurij Durrer (1491-1494), Gašper Lamberger 
(1503- 1508) in Pavel Rasp (1508-1524). 

53 Bizjak, Die geschichtlichen Beziehungen, 45, op. 27. 
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»vizitiral« kranjske posesti Manj verjetno je, da bi 
instrukcijo v škofijsko pisarno spravil kateri izmed 
njenih »nositeljev« - deželnoknežjih komisarjev. V 
instrukciji sta namreč kot komisarja po imenu 
navedena le kranjski deželni glavar Hans Turjaški 
in vicedom Jurij Eck, vendar je govor tudi o ander 
Ilnser rate. S tcm izrazom je bil bržčas mišljen še 
kateri izmed Maksimilijanovih kranjskih (deželnih) 
svetnikov, ki bi ga knez naknadno imenoval za 
komisarja. Ker drugih spisov z novembrskega de
želnega zbora ne poznamo, o imenih morebitnih 
drugih komisarjev ni smiselno ugibati. Prav tako ni 
znano, kdo je instrukcijo prepisal. 

Teoretično je možno (v praksi pa tako rekoč 
neverjetno), da je bila instrukcija tri stoletja shra
njena na loškem gradu in da so jo šele ob sekula
rizaciji gospostva leta 1803 prenesli na Bavarsko.54 

S sekularizacij o je freisinška škofija načeloma ob
držala gradivo cerkvene narave, preostalo gradivo 
(vsaj s freisinških bavarskih posesti) pa je pripadlo 
posvetni oblasti v Munchnu. Dokumentacija o loš
kem gospostvu se je dotlej zbirala tako v freisinški 
kot škofjeloški pisarni. V Freising so se denimo 
stekali originalni dopisi in poročila uradnikov iz 
Škofje Loke, prav tako so tam hranili osnutke v 
loško gospostvo odpremljenib dopisov. V škofJe
loški pisarni so shranjevali iz Freisinga prispele 
originale in koncepte ali kopije svojih dopisov. 
Marsikateri dokument se je tako (o)hranil v obeh 
pisarnah.55 Pri naši instrukciji je stvar drugačna, saj 
gre že v osnovi za prepis. Da bi prepis deželno
knežje instrukcije iz Freisinga poslali v Loko, je 
tako rekoč nemogoče. Prej bi se zgodilo, da bi loški 
oskrbnik sam pridobil prepis instrukcije in ga shra
nil pri sebi. Tudi v tem primeru pa ni prav verjetno, 
da bi jo po letu 1803 odnesli v freisinški ali mun
chenski arhiv. Znano je, da je bilo gradivo škof
jeloške pisarne - razen listin - razneseno na šte
vilne kraje in v veliki meri pogubljeno; še največ 
ohranjenih dokumentov je končalo v današnjem 
Arhivu Republike Slovenije.56 

Instrukcija je bila izdana 18. novembra 1502 v 
Grollaitingenu pri Augsburgu. Čeprav v njej to ni 
eksplicitno navedeno, je bila namenjena razpravi na 
deželnem zboru v Ljubljani, ki se je sestal 25. no-

54 Blaznik, Škofja Loka, 446. S sekularizacijo je freisinški škof 
izgubil l?o!ožaj posvetnega kneza, škofiji jc bila odvzeta 
posest. Skofij ska posest na Bavarskem je postala državna 
last Bavarske, freismška gospostva v Avstriji, med njimi 
loško gospostvo, pa so bila vključena v avstrij sko komor
no ozemlje. 

55 Blaznik, O virih, 17; Blaznik, O zbirki mikrofumov, 61; Še
ga, Evidentiranje, 173. 

56 Blaznik, O virih, 17; Šega , Evidentiranje, 173. 

vembra 1502. Ta deželni zbor je v časovnem in 
vsebinskem smislu ujet med dva odboma zbora 
nižjeavstrijskih dežel, prvega avgusta 1502 in dru
gega marca 1503. 28. avgusta so se v Dunajskem 
Novem mestu sestali stanovski odbori nižjeavstrij
skih dežel (Zgornje in Spodnje Avstrije, Stajerske, 
Koroške in Kranjske), da bi razpravljali o odobritvi 
imenjske konjenice, splošnih obrambnih ukrepih, 
meddeželni pomoči, stanovskih pritožbah itd. 57 

Ker sta bili delegaciji Koroške in Kranjske malo
številni, odposlanci gornjeavstrijskih dežel (Tirolske 
in t. i. Prednjih dežel) pa so posvetovanje sploh 
zamudili, je bil za marec naslednje leto predviden 
nov odborni zbor v Linzu. Tam naj bi rešili pre
ostala odprta vprašanja, za načelno doseženi spora
zum bi se izrekli še koroški in kranjski stanovi.58 

Med sklepi avgustovskega odbornega zbora59 je 
mogoče opaziti potrebo po razpisu deželnih zbo
rov po posameznih deželah. Štajerski stanovi so se 
zbrali 25. novembra, vendar jih je zaradi prepo
znega razpisa zbora prišla le tretjina. Ker tudi do
kumenti odbornega zbora v LinzuGO govorijo o 
deželnih zborih, ki so bili na dan sv. Katarine, tj. 
25. novembra, datum (začetka) ljubljanskega dežel
nega zbora ne more biti vprašljiv. 

Komisarji, Hans Turjaški in Jurij Eck sta napo
vedana v instrukciji, morda pa se jima je pridružil 
še kdo, so torej na dan sv. Katarine pozdravili v 
Ljubljani zbrane deželne stanove. Ti so se verjetno 
zbrali na ljubljanskem gradu, saj deželna hiša na 
Novem trgu leta 1502 najbrž še ni stala; kot >)00-

vogradnja« je namreč prvič omenjena v listini s 
konca novembra 1504.61 Komisarji so pozdravili 
navzoče v imenu deželnega kneza kralja Maksi
milijana in jim zaželeli vse dobro. Potem so jim 
predstavili Maksimilijanova opažanja, priporočila, 

predvsem pa zahteve, ki jih smiselno povzemamo 
in komentiramo v spodnjih vrsticah. 

Knez je sklicalodborni zbor62 v Dunajskem 

57 Glej Nared , Dtžela, 205. 
58 Prim. Moltke, Siegmllnd von Die/ri(hs/ein, 114s5, tu 121. 

59 StLA, I.". A , Antiquum, III , K. 165, II. 540, leto 1502; 
Krone5, Vorarbciten, 79s, št. 38; Rl XIV, 4/2, št. 19963~ 
Moltkt:, Siegmllnd von Die/ridJl/eifl, 114ss. 

60 StLA, La". A., f\ntiquum, III, K. 165, 1-1 . 540, leto 1503; 
Krones, Vorarbeiten, 80, št. 38, 39~ RI XIV, 4/1 , št. 
17233; Rl XIV, 4/ 2, št. 19963, 20345. 

61 Nared, Dežela, 241 ss; Nared, Arhiv, 6s. 

62 Tako iz dikcije )maš~( instrukcijc kot iz nekaterih dnigih 
dokumcntov (npr. RI XIV, 4/ 1, št. 16788) bi lahko cclo 
povzeli , da so bili v Dunajsko Novo mesto povabljeni sta
novi nižjeavstrijskih dežel kot korporacije in ne le stanov
ski oJbori kOL njihova prcdstavništva. To bi pomenilo , da 
je šlo ~:l meddežclni in ne odbomi zbor pctih dežel. Taka 
oblika pa za začetek 16. stoletja ni prav verjetna. 
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Novem mestu in nanj povabil stanove vseh nižje
avstrijskih dežel. Zbora so se v zadostnem številu 
udeležili predstavniki deželnih stanov Spodnje in 
Zgornje Avstrije ter Štajerske, udeležba Kranjcev pa 
je bila skromna; ti so knezovim komisarjem predali 
(priloženi) odgovor na propozicijo.G3 Komisarji naj 
zdaj na zboru na glas preberejo kranjski odgovor in 
povedo, da je knez zadovoljen z načrtovano davčno 
odobritvijo. Ta bo veliko olajšanje zanj in nižje
avstrijske dežele, za sovražnikc64 pa hud udarec. 
Komisarji naj zahtevajo, da stanovi na tem dežel
nem zboru privolijo v (obrambni) red in izvedejo 
davčno naložitev, in sicer od vsakogar, ki ima 
imenjsko rento in dohodke v deželi, in to ne glede 
na to, ali v deželi prebiva ali ne. Pri izpeljavi na
ložitve naj bi pomagal rudi regiment. Knez računa, 
da bo s pomočjo deželanov pokoril neposlušne in 
ho tako breme enakomerno porazdeljeno. V nalo
žitev naj bodo vključeni tudi meščani, trgovci in 
ostali, ki i.rnajo v deželi posest. O načinu obdavčitve 
naj bi se dogovorili na tem deželnem zboru. Davek 
naj bi bil obračunan po gospodinjstvih (ognjiščih), 
kot navadno pa naj bi bilo upoštevano imetje -
premožni naj bil dal več kot revni. 

Knez pričakuje, da bodo izvedli vpoklic vsakega 
20. (kmečkega) moža; vse leto naj bi ga vzdrževalo 
preostalih devetnajstG5 Davek za njegovo obleko 
znaša poldrugi goldinar (gld.) ter za orožje in oklep 
pol gld. Vpoklicani (20. mož) naj ima obleko 
enotne barve. Pol odobrene naložitve (vojaškega 
sklica) naj ostane v matični deželi, druga polovica 
pa naj bo na voljo drugim nižjeavstrijskim deželam. 

63 Knez jc v Dunajskem Novem mestu prek svojih komisar
jev zahtevaj odobritev tcžkega konja na 200 fumov imenja 
ter od 10 hub in 10 meščanov vzdrževanje oboroženega 
pešaka (Ful1knccht). Za vzdrževanje vojske naj bi pet dežel 
odobrilo 100.000 gld.; polovico bi jih zbrali v tem in po
lovico v naslednjem letu. Kranjska bi morala zbrati osmino 
vsote, 12.500 gld. RI XIV, 4/1, it. 16848, točki 6 in 13. 
Kot pričajo sklepi odbornega zbora in sredi novembra 
izstavljeno zaščitno pismo, so stanovi Maksimilijanu v Du
najskem Novem mestu v resnici odobrili vzdrževanje obo
rož<.:ncga jezdeca od vsakih 100 funtov imenjskih in drugih 
dohodkov, in sicer za dobo treh let. Imenjska obdavčitev 
jc bila predvidena tako za duhovski kO[ svetni stan, za 
domače in tuje »(:bvkoplačevalceK K obrambnemu davku 
naj bi prispevali tudi trgovci, meščani in preostali brez 
imenjskih dohodkov . Povzetek teh in drugih sklepov 
odbornega zbora glej v: RI XIV, 4/1, št. 17072; RI XIV, 
4/2, št. 19963; Krones, Vorarbeiten, 79s, št. 38; Moltke, 
Sie!"",md von Die/nehi/ein, 116ss (5 komentarjem). O imenj
ski obdavčitvj (renti) na kratko Narcd, Dežela, 267s. 

64 Poleg Turkov so Maksimilijana )Klražill« tudi Francozi. 
p,im. RI XIV, 4/1, št. 16823, 16848. 

65 Vcč O (kmečkem) pozivu pdakov Simoniti, Vl!joško 0'2,0-

nizacija, 91ss. 

Če bi šel kateri izmed devetnajstih mož sam v boj, 
mu ni treba prispevati za vzdrževanje vpoklicanega 
20. moža. Če gre vpoklicani 20. mož na pregled čet 
(nabor) in ima do tja vsaj dan poti, mu pripada 
»dnevnica« iz naložitve v višini enega »sekserja«. V 
vsaki deželi je treba imenovati četrtne glavarje 
(mojstre). Knez je bil voljan ugoditi stanovski za
htevi, da te predlagajo iz svojih vrst. Ker pa je 
imenovanje knezova pristojnost, je za vsako deželo 
imenoval sposobne in ugledne osebe, na Kranj
skem Jurija Moisseja, Gašperja Lambergerja, Pet
riča Tschawitgyja in Pankraca Turjaškega. Ome
njeni naj ravnajo tako, kot je predvideno v redu iz 
Dunajskega Novega mesta. Ko bo red zaživel, bo 
dal knez vsakemu izmed njih iz vicedomske bla
gajne za pogum in prizadevnost izplačati 100 renskih 
gld. letne plače. Četrtnim glavarjem naj bodo 
dodeljeni službeni prostori. Mojstri morajo vsako 
leto pregledati konjenico in pešadijo. Pri pregledih 
vojske naj bo navzoč tudi deželnoknežji vrhovni 
vojaški poveljnik, na Kranjskem Hans Turjaški,"G v 
Spodnji Avstriji Andrej Krabat in v preostalih treh 
kneževinah njihovi deželni glavarji. O vsem naj 
poročajo knezu. 

Knez se strinja, da vojaške operacije (pohodi) 
na stroške dežele ne smejo trajati dlje kot tri me
sece. Pohod (trajanje) proti sovražniku zunaj dežele 
naj bo odvisen od okoliščin in potreb. Stanovi 
pričakujejo, da bo za obrambo več prispevalo ko
morno premoženje. Če bodo napadene nižje
avstrijske dežele, jim bodo gornjeavstrijske (če tam 
ne bo vojne) priskočile na pomoč z 10.000 možmi, 
če pa bodo tudi same v nevarnosti (v vojni), bodo 
poslale 5000 oboroženih mož. Knez je poleg tega 
pripravljen od svojih dohodkov postaviti tisoč ko
njenikov, ki bodo na voljo nižjeavstrijskim deže
lam.67 

Na zboru v Dunajskem Novem mestu je Mak
similijan nakazal, da bi bilo za vzdrževanje vojske 
in druge s tem povezane stvari dobro zbrati 
100.000 gld. gotovine. To bi pobrali stanovski in 
dežeinoknežji prejemniki, porabili pa bi jo izključ 

66 Tekst jc na tem mestu nekoliko nejasen, a zdi se, da se 
besedi er in nato citiern lahko nanašata Ic na takratnega 
luanjskeb>a deželnega glavarja, k1 je bil kor knczov na
mestnik v deželi rudi vrhovni poveljnik deželne vojske. 
Prim. tudi Rl XIV, 4/2, št. 20345, točka 5. Po drugi strani 
lahko v povzetku instrukcijc za štajersk1 zbor novembra 
1502 (Rl XIV, 4/ 1, št. 17077, točka 3) preberemo, da naj 
bi se pregleda konjenice in pcšakov poleg četrtnih glavar
jev udeležila šc vrhovni vojaški poveljnik (poveljnik regi
menta) in deželni glavar; poročala bi dežcInemu knczu. 

67 Enak pred log so komisarji predstavili že v Dunajskem No
vem mestu . RI XIV, 4/ 1, št. 16848, točka 6. 
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no namensko. Stanovi so odgovorili, da takega 
zneska v tistem hipu niso zmožni zbrati. Stanovi, 
tako kranjski kot stanovi drugih nižjeavstrijskih 
dežel, naj zato oblikujejo opolnomočene odbore, ki 
bodo skupaj z odposlanci gornjeavstrijskih dežel in 
knezom razpravljali o odobritvi omenjenega znes
ka. Ugodna rešitev bi bila namreč dobra tako zanj 
kot za dežele, saj bi omogočila vzdrževanje vojaš
kih enot in funkcioniranje obrambnega reda. GS 

Stanovi menijo, da je treba zagotoviti orožje, 
bojno opremo in druge potrebščine ter oskrbeti 
gradove in mesta z gradbenimi strokovnjaki, orož
jem, proviantom itd. Knez je temu naklonjen, zato 
naj komisarji poročajo, da bo v vseh nižjeavstrijskih 
deželah kar najhitreje uredil orožarne ter jih oskrbel 
s (strelnim) orožjem in drugimi potrebnimi stvar
mi.69 Orožje bo tako pri roki, če pa bi ga shranili 
po gradovih in mestih, bi se lahko spridilo in šlo v 
nič. Knez je ustanovil »rušno komoro«; ta bo večji 
del svojih dohodkov vložila v utrjevanje obmejnih 
gradov in mest. Pomagal bo tudi z živili in po 
potrebi z naselitvijo vojaških posadk (pešakov). 

Maksimilijan je za vsako deželo izstavil listino z 
zavezo, da davčna naložitev in obrambni red ne 
bosta škodila njihovim privilegijem (ročinom).70 To 
zaščitno pismo naj komisarji v zameno za spreje~e 
obrambnega reda izročijo stanovom. Ob tem naj 

68 Stanovi niso popustili in dodatnega davka (»rezerve<0 v 
višini 100.000 gld. niti v Linzu niso odobrili. RI XIV, 4/2, 
št. 20345, točka 19. 

69 Prim. še Simoniti, Vojafka organizacija, 180ss. 
70 Zaščitna pi~ma so bila izstavljena le dva dni pred kranj~ko 

instrukcijo io so bila očitno enaka za vseh pet dežel. 
Moltke, Siegmund von Dielnehstein, 120, ki se opira na 
poznejšo kopijo oziroma izvleček, celo trdi, da je bil vsem 
petim nižjeavstrijskim deželam izstavljeno skupno zaščitno 
pismo. Ti naj tega ne bi sprejeli z odobravanjem, saj naj bi 
skupno pismo namigovalo, da so imele dežele tudi enake 
privilegije. Iz be~edila ohraojene originalne 7.aščitne listine , 
izstavljene 16. novembra 1502 (Rl XIV, 4/1, št. 17072), ni 
moč povzeti, da gre za edini oziroma skupni izvod, čeprav 
to ne bi bil osamljen primer. 24. maja 1518 je namreč 
Maksinlilijan stanovom (odborom) vseh avstrijskih dednih 
dežel prav tako izstavil enako zaščitno pismo (ARS, AS 
1063, Zbirka listin, št. 1167, 1518 V. 24, Innsbruck; DSKS, 
II, 204s , št. 151). Glede na formulacija iz instrukcije (Wir 
haben auch yedem lande ain "rkund und verschreibung geben 
das inm soleher anslag und ordntlng an im briNilegien, frryhailn, 
handtfestn und allen herkomen "nsehedlich sein solI. Und JVO .ry 
durch tlns sonsl in veld eiforderl lv/mlen das solehs beschehn so! 
Denselben brief sollen ullser rete inen gegell aufricbtllng der 
bernrten ordnung Jlberantwurten lind iuen dabry sagn das wir "ns 
alleh ge gen inm hallen wOlfen wie bey unum vordenl besehehen und 
pon afler herkomen isl. Krepki tisk i\. N .) lahko sklenemo, da 
je vsaka dežela dobila svoj izvod zaščitnega pisma, ki pa jc 
bil za vse enak. 

jim zagotovijo, da bo njihove privilegije spoštoval 
enako kot njegovi predniki. 

Če se bo kdo v tej zadevi ",poslufen ter se bo 
upiral naložitvi in obrambnemu redu, ga bo knez 
pokoril s pomočjo poslušnih deželanov. Prav tako 
ne bo dovolil, da bi bil iz reda kdorkoli izvzet; vsak 
(socialni) stan, cerkveni in posvetni, naj prevzame 
sorazmerni del bremena. 

Stanovi so kneza prosili, da bi prelatov in mest 
med tem časom ne obremenjeval s (komornimi) 
davki in drugimi bremeni,71 pa tudi stanovom naj 
še naprej pusti njihove privilegije in stare običaje. 
Komisarji naj jim zato na primeren način povedo, 
da bo njihove svoboščine v največji možni meri 
ščitil, morajo pa upoštevati, da so za obrambo pred 
Turki kot najbližji sosedje in kristjani ter kot pri
padniki svetega cesarstva in nemške nacije (tewtscher 
nacion) dolžni žrtvovati kak svoj privilegij. S tem 
bodo dali zgled tistim, ki živijo bolj na varnem 
(stran od Turkov), da bodo tudi ti bolj pripravljeni 
za pomoč. 

Stanovi prosijo, da bi knez vojne, ki zadevajo 
nižjeavstrijske dežele, začenjal z njihovim vedenjem 
in nasvetom. V tem jim lahko ustreže, z izjemo 
načrtovanega pohoda proti Turkom, ki bo izpeljan 
s sodelovanjem nemškega cesarstva in vse krščan
ske skupnosti. Knezovo mnenje je bilo in ostaja, da 
so njegove dedne dežele nekakšna skupnost z davč
nimi naložitvami in vojsko. V saka dežela naj pride 
drugi v stiski na pomoč. Predstavniki gornjeavs
trijske deželne skupine bi se radi glede meddeželne 
pomoči zedinili z nižjeavstrijskirni deželami. Na 
zadnjem odbornem zboru so zato sklenili, da bodo 
o tej temi razpravljali na odbornem zboru v Linzu; 
tja naj vsi pošljejo svoje odbore. Knez torej tudi od 
Kranjcev pričakuje, da bodo imenovali odlič,n od
bor. Imena članov odbora naj stanovi sporočijo 

glavarjem posameznih dežel, deželni knez pa bo 
potem glavarjem sporočil, na kateri dan bo razpisan 
zbor v Linzu, da bodo lahko odbori pravočasno 
odšli na pot.72 Odboru naj stanovi dajo ustrezno 
polnomočje (g'lVall), da bo lahko Z deželnoknežjirni 
komisarji (reln und anlVelden) odločal o pohodu proti 
Turkom, skupaj z odposlanstvi gornjeavstrijskih 

71 O dvotirnem obdavčenju prelatov in mest Nared, Dežela, 
136s'S,173ss. 

72 Nemblich das die personen desselben al/ssehus unum hawbtlellten iII 
J'edem land angezaigl lind olso bestelt werde, wan wir den selbn 
haubtlellln ICbreiben atif welehen log .ry den alIsschIIS gen U nlz 
beschaiden solIelI das der dahin Zli kumen ber,!}' sry. Formulacija 
jasno kaže, da je bilo besedilo instrukci je 7.a vseh pet dežel 
v glavnih potezah enako. Zato je tudi večkrat govor o 
landlschejten, torej o deželnih stanovih v množinski obliki. 
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Proa in predzadnja slran inslmkcije za kranjski deželni zbor novembra 1502. BayHStA, Freising Hochslijts Uleralien, 
HL4, Fas,\: 41/210-1 (}'OIO: BayHStA). 

dežel, ki bodo prav tako v Linzu, pa tudi glede 
sporazuma o tem, kako naj ena dežela pomaga 
drugi; skupaj bodo ugotovili, kaj je potrebno in 
najbolje. Odbor bo sklep (dogovor) odbornega 
zbora potem prenesel stanovom in poskrbel, da bo 
sprejet na deželnem zboru. Upoštevati je treba tudi 
morebitne upravičene pomisleke ali predloge in po
tem narediti dokončen sklep. 

Deželni stanovi naj na tem deželnem zboru ali 
(če zdaj ne bo mogoče) pozneje na linškem odbor
nem zboru (odbo", vseh deže~ razpravljajo o odpo
slanstvu, ki bi ga v zvezi z dogovorom o med
deželni pomoo poslali k Maksirnilijanovemu sinu, 
nadvojvodi Filipu.73 

Komisarji naj spomnijo tudi na pritožbe stanov 
zaradi denarja (novcev), predvsem manj vrednih 
tujil1 novcev, ki so preplavili avstrijske dežele. Sta
novi so kneza prosili, da tuje novcc po vrednosti 
izenači z domačimi. Deželni knez ho v nižjeavs
trijskih deželah postavil novčarskega mojstra in 
poskrbel, da bodo po nasvetu deželanov in skladno 

73 O tem odposlanstvu so govorili že v avgustu. Rl XIV, 
4/1, št. 16848, točka 10; lU XIV, 4/2, št. 19963, točka 13; 
Krones, Vorarbcitcn, 795, št. 38. 

s »komomo knjigo« kovali dober denar. A za to 
potrebuje vsaj še tri mesece časaJ4 

Morebitne druge pritožbe naj mu stanovi pred
stavijo na odbornem zboru; vzel jih bo na znanje 
ter milostno in pošteno obravnaval. Ne želi pa, da 
bi glasno zavrnili (pogojevali) njegove zahteve, saj 
bi to slabo vplivalo na odločitve drugih dežel in bi 
lahko ogrozilo celoten obrambni red. Ravnajo naj 
uvidevno, saj 50 to dolžni tako knezu kot sami sebi. 

Na koncu instrukcije knez naroča komisarjem, 
naj mu poročajo o poteku zbora in ,ako izpolnijo 
njegovo voljo. 

Dodatek k instrukciji, ki je bil spisan istega dne, 
sodi med vsebinske točke instrukcijc, čeprav od
stopa od njene vsebine. Govor je namreč O dobavi 
oziroma transportu ovsa ali konj iz Nizozemske.75 

74 Tudi o pripravi novčnega reda (i\'fUnzordnung) naj bi raz· 
pravljali že v avgustu. Rl XIV, 4/1, št. 16848, točka 11; Rl 
XJV,4/2,št.19963,točka 16. 

7S V izvlečku instrukcije za štajerski dcželni zbor 25. nO~ 
vembra jc govor o ovsu za konjc, ki naj bi ga. dal Mak
similijan pripeljati iz Nizozemske. Rl XIV, 4/1, št. 17077, 
ročka 9. Po dveh mestih dodatka k instrukciji, kjec stoji rim 
hqftn der pftrd oziroma dtllSt/ben haftn Zli /e:stn, bi ccs kazalo 
na ove~ (der Hafer), medtem ko je na koncu govor le šc o 
konjih (lflld damaj die pherd buleliII IHlIgtn). Na Kranjskem je 
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Na deželnem zboru naj bi preverili, koliko zani
manja jc za ta »posel« na Kranjskem. 

V instrukciji za kranjski deželni zbor gre v 
pretežni meri za pojasnjevanje in konkretizacija 
sklepov prejšnjega odboruega zbora. Iste teme pa 
so se vlekle še naprej, saj so se konec marca 1503 
na odbomem zboru v Linzu pogovarjali O istih 
stvareh.76 Koliko je ljubljanski zbor res pripomogel 
k uresničitvi sklepov iz Dunajskega Novega mesta, 
ne moremo dokumentirano ugotoviti. Sklepi davč

ne narave so bili bržčas potrjeni; sprožil se je po
stopek reparticije bremen in razpošiljanja individu
alnih davčnih pisem. Tako se je denimo zgodilo na 
Štajerskem, kjer so se pri odmerjanju vojaško
davčne obveznosti lahko oprli na imenjsko knjigo 
iz leta 1495 in so davčna pisma razposlali že 12. 
decembra 1502.77 Kranjci so novembra verjetno 
tudi že izvolili člane odbora za linški odborui zbor. 
Kljub temu pa najpomembnejši sklepi iz Dunaj
skega Novega mesta in Linza verjetno sploh niso 
obrodili omembe vrednih sadov. Poznana je sicer 
štajerska vojaška naložitev) o uporabi vojaških enot 
pa ni nikjer govora. Prav tako se sicer redki viri iz 
naslednjih let ne sklicujejo na obrambni red iz let 
1502 oz. 1503.7B Obrambni red za avstrijske dedne 
dežele je bil eden prvih Maksimilijanovih poskusov, 
da bi v svojih deželah dosegel večjo samostojnost 
na vojaškem področju in zagotovil učinkovitej šo 

obrambo. Novi impulzi v oblikovanju obrambne 
organizacije in pri vzpostavitvi učinkovitejše med
deželne pomoči so sledili na odboroih zborih nižje
avstrijskih dežel v Murzzuschlagu (1508) in Salz
burgu (1509), krona Maksimilijanovih prizadevanj 
pa je bil maja 1518 sprejeti innsbruški obrambni 
libel.79 

večkrat primanjkovalo dobrih jczdnih konj za vojaškc po
trcbe. Maksimilijan jc bil tako tudi leta 1507 pripravljen iz 
Nizozemske uvoziti žrebec za tcžko konjenico. DSKS, 1,9, 
št. 11; Simoni ti, V qjaJka ofJ,onizadja, 82. 

76 Rl XIV, 4/2, "- 20345. 
77 ;vloltkc, SiegJJJ1l11d von DiebidJS/ein, 121 ; glej rudi Nared, De

želo, 2675S. 
78 Moltke, Siegmund VOli Die/nehI/ei", 1225. 
79 Splošno o reformi vojaškega sistcma in oblikovanju skup

nega obrambnega reda avstrijsk ih dežel v Maksimilijanovi 
dobi: Wiesflccker, Os/en-eieh im Zei/alter Maximdian 1., 2685S; 
Simoniti, V qjaška ofJ,anizacija, 35ss. 

Objava 

1502 november 18" GroJlaitingen 
I mlmkrija kro!Ja Maksimili;tIna I. za deželnokne'{je 

komisa,}, na kranjskem deželnem zbom 25. novembra 
1502 

BayHStA, Freising Hochstifts Literalicn, HL 4, 
Fasz.41/210-1.BO 

Prepis, 12 strani.81 

Maximilian von gots gnaden romischer kunig 
etc. 

Instruction was der edel und unser lieb getrew 
Hanns von Aurspcrgk, herr zu Schonbergkh, unser 
haubtman, und Gorg von Egkh, unser vitztumb in 
Crain, und ander unser rate mit gcmainer landschaft 
unsers furstentumbs Crain von unsern wegn han
deln sollen. 

Anfenglich ineo zusagen unser gnad und alles 
guet. 

Und demnach erzellen. Sy wissen das wir negst 
einen laodtag in die Neunstat ausgeschribeo und all 
laodleut von uosem Nidcrosterreichischen landen 
darauf erfordert haben, etlich sachcn darao uns und 
inen merklichn gclegen ist zu handeln. 

N u sey der solh landtag durch unser landschaftn 
in Osterreich under und ob der E nns auch aus Steyr 
trcffenlich besuecht, aber von innen den aus Crain 
gar wenig erschinen und durch die so da gewesen 
sind unsem dtn die wir bey inen gehabt diese 
hiebey ligend antwurt und beschlus gegebn. 

Dieselb antwurt sallen sy inen lauter verlesen 
lassen und darauf sagen das wir solchs furnernens 
und anslags gn edigs gefallen und benuegn haben 
und als sy selbs ermessen mugen uns und unsern 
Niderosterreichischn landen merklich err und nutz 
und allen unsern widerwertign gross en erschrekn 
bringn werde. 

Und darauf mit allen vleis und ernst an sy begern 
das sy in soleh en loblichen anslag und ordenung 
auch willigen und die auf disem landtag aufrichten 
und des nyema[n]ts' [ ... ]b der gult und nutz im land 

80 Za pomoč pri pridobivanju reprodukcij se iskreno zahva
ljujem <.Ir. Joachimu Kempe~u z Generalne direkcije ba
varskih državnih arhivov. 

81 Transkripci ja sledi načelom, ki jih jc za prva dva zvezka 
krnnjskih deželnozborskih spisov postavila Mari ja Vcrbič; 

glej DSKS, 1, XV II Is. Ker jc vsebina in5rrukcije povzeta in 
komentirana, v objavi ni opomb vsebinske narave. 

h 

V prcdlo!,ri samo '!Je/JlotI. 
Del besedila jc pri prep isov3nju instrukcije očitno i%padd, 
saj stavek sicer nima pravega smisla. Z ozirom na skoraj 
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hat. Es sey dario gesesscn oder nit erlassen des sol 
inco auch daselb unser regiment getreulich ve[
holfen und \vas in irm vermugn nit were das alzeit 
an uns bringen. So wellcn wir mit unsem landlcutn 
hilf die ungehorsamen gehorsam machen damit 
diese1b ordnung durchaus gehalten und gleichs 
burde getragcn. Und das auch jetz auf disem landtag 
die obgemelt herrngult und nutz nach gemainen 
landskauf zu diser ordnung angeslagn und gerait 
wercle. 

Item nachdem in soleh en anslag die burger und 
ander so guetter im land haben nit aullgeschlossen 
seio und von der mass wie sy angeslagn weIden solle 
auf disem landtag gehandelt werden. 

Ist darauf unser beg« und gut bedunkn den
selben anslag auf burger, kauflewt und ander, so 
gueter im lande habeo, alsa zu machen nach den 
feurstetn zu reichen doch das der reich den armen 
ubertrag wie dano in den lan den gewonhait ist. 

Zu wissen den zwainzigisten man auBzu
schiessen und das die ncunzehn demselben aUe jar 
zu stewr aines kleids anderthalben guId und zu 
underhaltung seiner werr und harnaseh, so er alzcit 
haben soli, ain halben guldin geben. 

Und das dersclb zwainzig man durchaus in cin 
farb beclaidt sey. 

Item das der halb tail solehs anschlags in yedem 
lande bleib und der ander halb tail in die andern 
lande, das ist alles in Niderosterreich. Welchem 
dann soleher hilfnot beschiecht ziehe und albeg die 
ncunzehendn den zwainzigisten man ruchtz zu 
geben schuldig sein. 

Item das auch von demselbn anschlag dem 
zwainzigisten man, welcher ain tagraiss zu der 
musterung hat, so oft man mustert ain sechsster 
gegebn werde. 

Item und solchem anslag sallen unser rete mit
sambt der 1andschaft em mass setzn. 

Und als zu soleher ordnung in yedem lande 
viertailmaister geordent werden sollen, weren wie 
wol genaigt unser landschaft nachzegeben, dieseIbe 
undcr inen zuerwclen. Aber die weil das uns als 
landsfursten zustet und wir der personen welche 
darzu geschickt scien gut wissen tragen, so haben 
wir dieselbs und aus den lan den benennet, nemblich 
im lande Crain Jorg Moisse, Cas par Lamberger, 
Petritz Tschawitgy, unser phleger zu Polan Pangratz 
Aursperger; die sallen handeln wie in der ordnung 

enako instrukcijo za štajerski deželni zbor in druge dežel
nozborske spise iz tistega obdobja gotovo manjka zahteva, 
da se od vsakih 100 funtov imenjskih in drug1h obdavč
ljivih dohodkov odobri triletno vzdrževanje oboroženega 
konj(cnik)a. Prim.: Rl XIV, 4/1, št. 17072,17077, točka 1; 
RIXIV,4/2,št.19963,točka 1. 

zu der Neunstat durch gemain landschaften ange
sehn ist. Derselbn yedem wellen wir disjars in sem 
haus fur sein mut und vleis hundert guldin reinisch 
geben und sy darauf unser vitztumb ambter ver
weisen so bald die ordnung yetz aufgericht ist. 

Item unser rate mitsambt den landleuten sollen 
yedem viertlmaister sein quarcier auBzaigen. 

Item dieselben viertlmaister sallen alle jar zu 
gelegner zeit das geraisig und fuellvolk samentlich 
mustem. 

Item bey soleher musterung soli alwegn unser 
obrister haubtman nemblich er im land Crain 
citiern,' Anndree Krabat von Lappitz im lande 
under der Enns und dann in den andem dreyen 
furstentumbn und ir landshaubtleut sein und uns 
darumb antwurt geben. 

Item als unser landtschaften weitter ordnung 
furgenomen haben. Wie es zu den furslegn oder 
herzugen nUt dem verkunden erfordern und zu 
ziehen gehalten werden und das die lande in soleher 
hilf, es sey auf den furslag oder herzug, uber drew 
monat zuuerharren nit schuldig sein sollen, las sen 
wir uns solehs alles auch gefallen und ist dell halb 
unser mainung, das es dermassen a1so aufgericht 
und gehalten werde. 

Denn wegen aines zuzugs dem veindten ent
gegen ausserhalb !ands gefallet uns der landschaften 
opini, das gelegnhait der sachen und noturft die mall 
geben werden. 

Und als uns die landscheften bitten cin merer 
hilf von unsern nutzen, renten und in ander weg zu 
soleh er rustung zutun sein. Wir derumb irer ge
treuen gehorsam auch uns selbs und unsern lan den 
zuguet sanderlich genaigt und der maynung nach 
wie var unser leib und guet zu men zusetzen und 
wan sy uberzogen werden inen aus den Ober
osterreichischen lančIen, so darm dhain krieg were, 
mit zehen tausent, wo aber daselbs krieg sein wi.ir
den, nUt funf tawsent werlicher mannen zu bilf zu 
kumen wollen. Wir inen uber das alles in den lan den 
von unsern hawbtleutn und phlegern und dan von 
unsern marckfueter und dem aufslag zu Engel
hartszel tausent geruster pferd halten, die innen 
auch gewerti.g sein und zu bilf und statten komen 
sollen. 

Ferrer so ha ben wir auf dem nagsten landtag zu 
der Newenstat unsern lanclschaften durch unser rate 
anzaigen lassen, das guet were, das zu underhaltung 

Branje ni nedvoumno (možno bi bilo denimo tudi »irem{0, 
vendar se zdi, da jc okr.ljšana beseda »citi(cr)n{{ (navestt) 
povezana z zai.mkom »(!f({ štiri besede prej. »011« je bij ver
jetno kranjskj deželni glavar Hans Turjaški, ki jc bil na de
želnem zboru tudi deželnoknežji komisar. Prim. op. 66. 
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dcr rustung und ander zufallender sachen ain bargelt 
bis in hundert tawsent guldin durch die Iandt
schaften angeslagen und erlegt und durch unser und 
dcr landtschaften verorclent eingenomen inbehalten 
und allein zu den selben und sonst in kamen anclem 
sachen aullgegebn werde. Darauf die landtleut 
geantwurt haben, das soleher anslag uber die ob
gemelt rustung diser zeit nicht in irm vermogen sey. 
So aber unser Ober6sterreichischn lande pot
schaften begem underbietn, bey inen geh6rt soUe, 
auf dist gegnburtign landtegn davon geret und 
gehandelt werdn. 

Sallen auf dieselb ir antwurt unser rcthc an sy 
begern, das sy irm ausschus so sy und ander unser 
landtschaften nachgemelter mall ve[rJordnend wer
den, beueleh und gewalt geben, von dem gemeIten 
anslag aines bamgelts ungeuerlich bis in hundert 
tauset guldin, souil incn daran zu irem tail geburt, 
neben den verorclenten unser Oberosterretchischn 
lande mit uns entlichen zu handeln und zu schli
essen, dan es uns auch men und allen unsern landen 
drostlich sein und die vorbestimbt rustung und 
ordnung aufenthaltn werde. 

Item als uns die landscheftn danebn biten, zu 
solcher ordnung streitzeug und ander were und 
noturft zu den veldzugen zuuerordnen auch die 
51055 und stete mit bawleutn, zeug, speis und ander 
nornrft zuuersehen, sein wir des uns selbs und inen 
zuguet ganz genaigt und solln unser rete inen darauf 
zu sageo, das wir in yeder furstentumb unser 
Niderosteneichischen lande aufs furderlichist ein 
zeughaus zunchten und dieselben zeughauser mit 
geschutz und andem notdurftiglichn versehn und es 
also ordnen wollen, wan es in feldt oder den 
schlossen und stettn not wirdet, das solcher zeug 
albegen darin genomen und gebraucht wem mug, 
dan wo wir denselbn zeug yetz in die sloss und stet 
legten wurde, der darin verderben und vedom. 

Von wegn des gebeus der schIoss und stet haben 
wir ain hauJlkammer in Osterreich aufgericht und 
also verorden t, das dieselb das merertail irs emp
fangs an den schlossen und stettn allenthalbn an 
den grenizen gelegn vcrbaueo solleo, also be
schechen wirdet. 

So wollen wir mit der zeit und so vest als sem 
mag gnediglichen helfen, das mit der speis auch 
fursehung beschehen, die besetzung mit den leutn 
wirdet sich so es die notturft crfordert, selbs be
geben sonderlich so das fuellfolk obgemelter 
massen aufgencht ist. 

Wir haben auch yedcm lan de ain urkund und 
verschreibung geben das inen so1cher anslag und 

V predlogi samo veordnUl. 

ordnung an irn briuilegien, freyhaitn, handtfestn 
und alten herkomen unschedlich sein soU. Und wo 
sy durch uns sonst in veId erfordert wurden das 
solehs beschehn sol. Denselben brief soUen unser 
rete inen gegen aufcichtung der berurten ordnung 
uberantwurten und ineo dabey sagn, das wir uns 
auch gegen ineo halten wollen wie bey unsern 
vordern beschehen und von alter herkomen ist. 

Darzu ob yemandt in disem furnemen unge
horsamlich erscheinen und sich soleh s anslags und 
ordung setzen wurd, diesel ben wie mit hilE unser 
gehorsam landtleut zu gehorsam und under
tenigkeyt bringen, auch nit gestattn das yemandt 
geistlichn oder weltlichen aus diser ordnung ziehe 
sonder durch aU stende aus ain gleiche burde 
getragen werde. 

Item als die landscheftn an uns begem, die von 
prelatn und stetten mitler zeit mit anslegen noch 
andem beschweruogen nicht zu bekamem noch 
zebelestigen und auch die landscheftn furan bey irm 
alten herkomen beleiben las sen. 

Sollen darauf unser rete inen mit den besten 
fuegn sagn das wir ir in ander wege lawt irer 
freyhaitn und alten herkomens souil uns ymer 
muglichn ist verschenen wellen, doch vorbehalten 
das so sy zu dem Turgkn zug als die negsten 
anstosser und cristenlich leut die dem heilign reich 
und tewtscher nacion anhengig zu tun schuldig sein, 
damit ander so den Turcken vener gesessen said, ab 
irm wol tun exempel nemen und zu helEen dester 
genaigter werden. 

Item als sy verrer biten wo wie ainich krieg unser 
Niderosterreiche Iaode beruen anfahn wolten, das
selb mit irm wissen und rat zutun. 

In demselben wcUen wir inen gnediglich wild
farn auBgenomen mit dem Turckhn zug; der wirdet 
nit aUein durch uns sonnder das heillig reich und 
gemaine cristennhait beschechen. 

Item als unser grund und maynung gewesen und 
noch ist, das alle unser erblande ain gemain versten 
mit anslegen und rustuog und wie ain land dem 
andem, \vo ains uberzogen wurde, zu hilf komen 
soU, und deshalben etlich aus unsem Ober6ster
reichischen landen hinab geschickt, die angczaigt 
haben, das sy sich so eyIends nit hetten entslossen 
mugen, mit was mail sy mit den Nideroster
reichischn landen aufrichten sollten und darumb 
dieselben auch aU landleut auf dem tag zu der 
Newllstat beschlossen haben, das derselben sachen 
halben von inco aU-::-o ain treffenlich ausschuss gen 
Lintz verordent wcrde. 

Wil uns diesclb mainung auch gefaUen und 
sollen darauf unser rete an die lantschaft begern das 
sy einen trefEenlichn ausschus von inen verordnen. 
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Nemblich das die personen desselben ausschus 
unsern hawbtleuten in yedem land angezaigt und 
also bestelt werde, wan wir den sclbn haubtleutn 
scrueiben auf welch en tag sy den ausschus gen Lintz 
beschaiden sollen das der dahin zu kumen berayt 
sey. 

Item das sy auch demselben ausschus vol
mechtign gewalt geben, mit uns oder unsem retn 
und anwelden von wegen der Turckenzugs, auch 
mit den potschaften unser Oberosterreichischn 
lancle so alsdan bcy inen erscheinen werden, iret 
verstentnus halben, wie ain land dem anclern zu hilf 
kumen sol ain abredt zumachen, wie uns und sy 
bedunkn wildet not und am besten zu sein. 

Und das alJldan der ausschus dieselb abrede an 
die landschaftn bring und bey inen vleis ankere das 
sy die sachen dabey beleiben lassen, doch solle ir gut 
bedunkn darin auch gehort und darnach ain ent
lieher beslus gemacht werden. 

Item wir wellen allen muglichn vleis tun das wir 
selbs bey dem ausschus zu Linz sem, wo wir aber 
durch ander mcrklich gescheft daran verhindert 
werclen, wollen wir doch unser treffenlich rete und 
anwelde gen Linz schicken. 

Item das auch die landschaft yetz auf disem 
landtag oder wo es yetz nit sein mČlchte damach im 
ausschus aller lande handeln von wegn der pot
schaft, die derselben verstentnus halbn zu unsem 
liebn sun erzherzog Philipsen etc. geschickt werdn 
sol, wie wir das vormals an sy begert haben. 

Und wiewol uns vormals unser regentn in 
Niderosterreich ains tails der muntz, darab unser 
landleut bcschwerung tragen, herauf geschickt und 
wir derselben ainen werd zu schepfen furgenomen, 
so haben wir doch kainen der die als darzu gehort 
probiem und den werdt het schepfn f11lden mugen, 
aber unser rete sollen mit der landschaft handeln 
das sy uns von alter guldin und silbrin muntz, damit 
sy beswert werden. etlich stuck herauf scruckhen. So 
wollen wir souil handeln und bestellen, das die 
aigentlichn probiert und der ein gleicher werd gegen 
der Člsterreicruschn muns geschepft werde. ailldan 
wellen wir darob sein das dieselbn munssen in 
solhem werd und nit hoher genomen werden soll. 

So wollen wir auch verordnen das inn unsern 
Niderosterreichischn landen gemunB ain munfi
maister geordent und ain gute bestendige munB 
nach rate unser landleut so darzu gehorn und wie 
von alter her beschechn ist nach laut des camer
puechs aufgericht werde, doch mag dasselb in 
dreyen moneten den negst ungeuerlich nit woI 
beschcchn. 

V predlogi se beseda dvakrat ponovi. 

Und das sy uns solhs nit abslahn damit die 
andern landschaftn nit auch von irer verwilligung nit 
fallen und uns dardurch die gantz ordnung nit 
widerumb zerut werde, sunder sich ruerin beweisen 
als sy uns und men selbs schuldig sem, so w6llen vlit 
ir beswerungen, ob sy der ainich hetten, so der 
ausschus zusamenkume vememen und darin gne
diglich und geburlich handeln und das mit sondem 
gnadn gegn in allen und ir yedem erkennen und zu 
guetem nicht vergessen. 

Und was unsem reten hierin begegnet das sollen 
sy uns furderlich widerumb berichten, daran tun sy 
unser ernstliche meinu[n]gf Geben zu Alten 
Ayttingen am 18ten tag nouembris anno domini 1Se 

und im andern, unser reiche der romischen im 
sibenzehendn und des hungerischn im dreyzehendn 

Jarn. 

[Na zadnji strani dodatek z isto roko]: Verrer 
sollen elie gemelten unser rete der vorgemelten 
landschaft anzaign, wie vlit negst unserm haubtman 
ain instruction betreffen den hafen der pferd, so wir 
in den Niderlanndn bcstelt und unsem landn zuguet 
herauf furn zu lassen willens sein, zuegeschickt und 
in elie vier tail unsers lands zuuerkundn beuelchn 
haben und darauf auf obgemelten landtag bey 
derselben unser landschaft antwurt verfolgen und 
begern auch alle, die so in denselben hafen zu legen 
willens sein auch wievil ain yeder legen, aigentlich 
ausschreiben und uns daselbs von stundan zu 
schicken, damit wir des ain wissen hahn und darauf 
die pherd bestelln mugen. Datum ut supra. 
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Zusammenfassung 

DIE ALTESTEN INSTRUKTIONEN FOR DIE 
KRAINER LANDTAGSKOMMISSARE 

Die Landtage als grundlegende Organisations
form der Funkrion der Landstande entwickelten 
sich in Krain ahnlich wie in den anderen Landern 
des Habsburgerreichs im Lauf des 15. Jahrhunderts. 
Der erste zuverlassig dokumentierte Krainer Land
tag wurde im Jahr 1463 abgehalten, einige Quellen 
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lassen vennuten, class die Krainer Landstandc (zu
mindest der Adel) auf den dem Landtag ent
sprechenden Versammlungen bereits im zweiten 
und dritten J ahrzehnt des 15. J ahrhunderts zu
sammentraten. Aufier den Landtagen fur das 
einzelne Land sind Versarrunlungen bckannt, an 
denen die Stancle mehrerer Lander teilnahmen; sie 
werclen in zwei Typen eingeteilt. Die ersten sind die 
Uindertage, d. h. Versammlungen dreier oder 
zurnindest zweier innerosterreichischer Lander, auf 
denen in der Regel am selben Ort und zur selben 
Zeit aUe Stande dieser Lander Zllsammentrateo. 

Diese Form war vor allem in der zweiten Hilfte des 
15. J ahrhunderts haufig. Eine ahnliche, jedoch 
rationalere und effektivere Entwicklungsphase stell
ten die Ausschusslandtage dar. Der Landesherr lieJl 
nicht mcm aUe Stancle zusammentreten, sondern 
nur die Delegierten der Landstande der einzelnen 
Lander, die als landstandische Ausschusse fun
gierten. Die Ausschusslandtage sind fur die Zeit 
Maximilians typisch. Die Qucllen bieten uns fur 
einen betrachtlichen Teil der Fruhphase der Land
stande und des landstaglichen Verfahrens kein gutes 
Bild. Das Verfahren auf den Landtagen, Lander
tagen und Ausschusslandtagen, die ja fast dem 
gleichen Zweck dienten, war abnlich, auch die 
meisten Handlungen waren allen drei Fonnen 
gemeinsam. Wesentlich ist, dass nur der Landesherr 
die Landtage einberufen durfte; auf ihnen dis
kutierten, verhandelten und beschlossen die Stande 
meist uber die Steuem, die sie fur Verteidigungs
und sonstige Landeszwecke entrichten sollten. 

Unter den Dokumenten (Akten) der Landtage 
sind in inhaltlicher Hinsicht die Instruktionen fur 
die Krainer Landtagskommissare von grofiter Be
deutung. In der Instruktion erteilte der Landesherr 

seinen Bevollmachtigten - Kommissaren praktische 
Anweisungen, wie sie sich auf dem Landtag 
verhalten sollen, was sie von den Standen fordem 
sollen (proposition) und was sie diesen zum Tausch 
anbieten diirfen. Die Instruktionen sind auch des
halb interessant, weil sie auf3en- und innenpolitische 
Verhaltnisse, Kriegsereignisse, Verteicligungs- und 
Sicherheitslage, Notwendigkeiten der Hilfeleistung 
und schliefilich konkrete Geldforderungen schil
dern. 

Vnter den altesten und interessantesten Krainer 
Instruktionen findet sich die Instruktion fur Hans 
Auersperg, Georg Eck und andere nicht genannte 
Kommissare, die den Landesherm auf dem Landtag 
am 25. November 1502 vertraten. Die Abschrift der 
Instruktion ist unter dem Material der Herrschaft 
Bishoflack im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in 
Munchen erhalten geblieben. Dieser Landtag stand 
in zeitlichem und inhaltlichem Zusammenhang mit 
zwei Ausschusslandtagen der ruederosterreicru
schen Lander, dem vom August 1502 (Wien er
neustadt) und dem vom Mirz 1503 (Linz). In der 
Krainer Instruktion, die sich nicht wesentlich von 
den Instruktionen fur die anderen niederoster
reichischen Lander unterschied, ist die Rede vor 
allem von der Bewilligung einer der Gult unter
liegenden Kavallerie, von allgemeinen Verteidig
ungsmafinahmen, gegenseitiger Hilfeleistung und 
verschiedenen stanclischen Beschwerden. Der Kern 
der Instruktion bezieht sich auf die Gestaltung der 
Wehrordnung fur die osterreichischen Erblander. 
Es war dies einer der ersten V crsuche Maximilians, 
in seinen Landem eine grofiere Selbststandigkeit auf 
militirisehem Gebiet zu erreichen und eine effck
tivere Verteidigung zu sichem. 
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Einer der ausfi.ihrlichsten fri.ihneuzeitlichen 
Reiseberichte, uber die das Vorarlberger Landes
archiv verfiigt, stammt aus der Feder des Grafen 
Jakob Hannibal II. von Hohenems. Er beschreibt 
dario eine Reise, die ihn von Anfang Dezember 
1630 bis Ende Februar 1631 im Gefolge Erzherzog 
Leopolds V. von Innsbruck uber Karnten nach 
Triest und von dort nach Wien gefuhrt hat. I 

Der Tiroler Landesfiirst hatte urspriinglich die 
Aufgabe iibernehmen solien, die spanische Prin
zessin Maria Anna, die im April 1629 in Form cines 
»Desponsoriums« mit dem Kaisersohn Ferdinand 
III. verheiratet worden war und deshalb im Bericht 
stets als »Konigin von Ungarn« bezeichnet wurde, 
von Trient nach Wien zu geleiten. Die damals in 
Norditalien grassierenden Seuchen fiihrten aber 
dazu, class der Brautzug unter dem Herzog von 
Alba einen Umweg uber N capel nahm, so class 
Leopold V. die Prinzessin in Triest in Empfang 
nehmen und von dort an den habsburgischen Hof 
bringen musste.2 

Ober diese Ereignisse veroffentlichten Anton 
Gindely 1884 und Josef Hirn 1903 Bcrichte, die 
sich auf die »Annales Ferdinanclei« von Franz 
Christoph von Khevenhuller, der seit Anfang 1631 
Obersthofmeister Maria Annas war. und auf Unter
lageo im Osterreichischen Staatsarchiv sti.itzten.3 
Im Jaht 1963 wurde der Reisebericht Jakob 
Hann.ibals II. von Hohenems in der Biografie 
seines Vaters, Graf Kaspa.rs von Hohenems, erst
mals publiziert. Deren Autor, Ludwig Welti, para
phrasierte den Original text weitgchend, zitierte 
einige Passagen daraus wortlich und erganzte ihn 
durch Angaben aus den »Annales Ferdinandci« 
sowie aus der regionalhistorischen Literatur.4 

Im Folgenden werden die Darlegungen Jakob 
Hann.ibals als wertvolle kulturgeschichtliche Quellc 
vollinhaltlich und, so weit dies moglich ist, buch
stabengetreu wiedergegeben. Der bcssereo Lesbar
keit halber sind dabei spiitere Erganzungen und 
Korrekturen nur dort gekennzeichnet, wo sie io
haltlich rclevant erschienen. Die Anmerkungen 

2 

3 

4 

Vorarlbcrger Landcsarchiv, Rcichsgrafschaft Hohcncms 
36,23. 
Widorn: Die spaJJi.rchen Gemahlinnen, S. 63- 81; Mccenscffy: 
HabIbJl1;ger im 17. Jahrhunderl. Die Befiehung,en der Hofi VOli 

Wien ulld Madrid wdhrend deI Dreijligjdhrig,en KriegeI, S. 38--44; 
Weiss: Der Innsbrucker Hof unte! Leopold V. und 
Claudia de' Medici (1619- 1632), S. 326- 338. 
Ilirn: Wiener ZeitJlng, v. 8. 3. 1903, S. 3- 6, u. 15. 3. 1903, S. 
3-6. 
Welti: GrafKDspar Wil HohenemI lS73- 16..f.O, S. 297- 307. 

Bildnis Graf Jakob Hannibals II. von Hohenems aus dem 
Jahr 1617 (Vorarlberger umdesarchiv, Fotosammlung 
2/13) 

fuhren die heutigen Namensformen der erwahnten 
Ortlichkeiten an und erklaren ungebrauchliche Be 
griffe sowie Abkurzungen. Auch eine regionale 
Gliederung des Textes durch entsprechende Uber
schriften wurdc vorgenommen. Die Reise fuhrte 
vam 4. bis 12. Dezember durch Tirol, bis 7. Januar 
durch Karnten und bis 23. Januar durch Friaul. Bis 
zum 2. Februar h.ielt man sich in dcr Stadt Triest 
auf, wo das Geleit der spanischen Prinzessin i.iber
nommen wurde. Vam 2. bis 11. Februar durch
querte der Brautzug heute slowenisches Gebiet. 
Die Strecke vam Loiblpass bis Wien wurde schlieJl
lich bis zum 26. Februar zurUckgelegt. Die bei
gefiigte Grafik veranschaulicht, wic lange sich elie 
Reisegescllschaft in den verschicdenen Rcgionen 
aufhielt. 
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ln Jakob Hannibals Bericht werden folgende 
Ortlichkeiten angefuhrt: 

Tirol: Brixen, Bruneck, Innichen, Innsbruck, Li
enz, Miihlbach, Rodenegg, Sillian, Steinach, 
Sterzing, 

Karnten: Amoldstein, Friesach, Greifenburg, 
Holienburg, Klagenfurt, Landskron, Millstatt, 
Ossiach, St. Veit an der Gian, Spital, Velden, 
Viliaeh, Wernberg, Tarvis, 

K.rain: Krainburg/Kranj, Laibach/Ljubljana, 
Loibl/Ljubelj, Neumarktl/Tržič, Oberlaibach/ 
Vrhnika, Planina, 

Steiermark: Bruck an der Mur, Graz, Judenburg, 
Kindberg, Knittelfeld, Leoben, Miirzzuschlag, 
Neumarkt, Unzmarkt, 

Niederosterreich: Kaiserebersdorf, St. Marx, 
Schottwien, Traiskirchen, Wien, Wiener Neu
stadt, 

Friaul: Duino, Flitsch/Bovec, Gbrl/Gorizia/ 
Gorica, Gratlisea, Kanalburg/Kanal, I0rfreit/ 
Kobarid, Lipizza/Lipica, Sežana, Tolmein/Tol
min, Triest/Tricste, 

Italien: Ancona, N capel/Napoli, V cnedig/Ve
neZla. 

Ober die Angaben zu den einzelnen Stationen 
der Reise hinaus enthalt der Bericht folgende 
thematische Schwerpunkte: 

Aufenthalt in Viliach mit Ausfliigen in die nahe
re und weitere Umgeb1,ll1g, 

Triest Triest- loibl- ScnIes. 
Loibl We, 

Aufenthalt in Gbrz mit Ausfliigen in die nahere 
Umgebung, 

Ubernahme der Braut in Triest, 

Schwierigkeiten infoige des Hochwassers in Pla
nma, 

Empfang durch die krainischen Stande samt 
Bootsfahrt von Obedaibach na eh Laibach und 
Aufenthalt dort,5 

erste Begegnung des Kaisersohns mit seiner 
Braut in Miirzzuschlag.6 

Im Reisebericht wurden also nicht alie Re
gionen inhaltlich gleich ausfiihrlich bedacht. Im 
Gegensatz zu den acht Tagen in Tirol fand der 26-
tagige Aufenthalt Erzherzog Leopolds und seiner 
Begleitmannschaft in Karnten, dessen Lange durch 

5 Die von Wclti als »bombastisch« bezeichnete Bcgriit3ungs
rede des stadtischen Magistrnts (cbenda, S. 304, Anm. 3) 
ist im vicrtcn Band von Johann Wcichard Valvasors »Ehre 
dcs Ilcrtzogthums Crain«, ersemencn in Laibach 1689, auf 
S. 592 abgcdruckt. Valvasor verzeichnete die Durchrcise 
der Konigin als Ilauptercignis des Jahrcs 1631: t:bcnJa, S. 
591 - 593. 

6 Bei Widorn (wie t\nm. 2) , S. 78, und Wclti (wie Anm. 4), 
S. 305, wird dieses Ereignis auf den Semmering lokalisert; 
Hirn, 1 S. 3. 1903, S. 6, beriehtet, class es in Schottwien 
stattgcfunclcn habe. Er erwahm auch, dass die Brnut dcn 
Brnutigam naeh eincm Bild erkannt habe. Die Freudc Jer 
Sram soli zu einem guten Teil dadurch bcdingt gewcsen 
sein, dass ibr davor zugetragen wordcn war, ihr Brautigam 
sei »biiBl.ich und nicht norma! vcranlagt<c Widorn (wie 
J\nm. 2), S. 77-78. 
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Jen, Seile des Reiseberichts, auf welcher der Empfang durch die krainischen Slande sami Boolsfahrt von Oberlaibaeh naeh 
Laibach tlndAuJenthalt wrt wrgelegl wird (Vorarlberg'r Landesarchiv, Reiehsgraftehaji Hohenems 36,23) 

Verzogerungen bei der Anreise der spanischen 
Prinzessin bedingt war, einen leicht i.iberdurch
schnittlichen Niederschlag. Dessen Beschreibung 
umfasst ctwa ein Drittel des Textes. Jeweils ungc
f:ihr ein Punfte! der Aufzeichnungen entf:illt auf 
die Reise von Karoten nach Triest einschliel1lich 
der dort erfolgten Oberoahme der Braut, auf die 
Durchquerung der Krain und auf den Rest der 
Strecke vom Loiblpass bis Wien. Wahrend vor 
allem die Ausfuhrungen uber Friaul, aber auch jene 
uber Triest im Vergleich zur Aufenthaltsdauer 
knapp ausfie!en, widmete der Autor der Krain 

relativ am meisten Aufmerksamkeit. Weitaus 
genngcr - und vor allem in Anbetracht der 
grofleren Distanz vid oberflachlicher - fie! die 
Berichterstattung uber die Reise vom Loiblpass 
nach Wien aus. Den Abstecher nach Maria SaaP 
zum Beispiel erwahnt Jakob Hannibal nicht. 
Bezi.iglich der Hochzeitsfeierlichkeiten in Wien ver
weist er auf einen geplanten Bericht in Druckfonn 
aus anderer Feder, der in der Osterreichischen 
Nationalbibliothek vorliegt.8 

7 

8 
1 lim (wie Anm. 3), 15. 3. 1903, S. 6. 

Weiss (wie Anm. 2) , S. 334, Anm. 501: Signatur 726.371-8. 
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Jakob Hannibal II. von Hohenems wurde am 
20. Marz 1595 als altester Sohn Graf Kaspars 
(1573-1640) geboren. Unter diesem erlebte das 
reichsgrafliche Haus, das neben der Grafschaft 
Hohenems und dem ReichshofLustenau auch uber 
die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellen
berg - also uber das Gebiet des heutigen Liech
tenstein - sowie ein Territorium in Norditalien 
verfugte, seinen Hohepunkt. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung des Rciseberichts war Jakob Hannibal 
Vogt der habsburgischen Herrschaft Feldkirch, 
erzfurstlicher Geheirncr Rat, Obriststallmeister und 
Kammerer.9 Fur Ludwig Welti bildete die Teil
nahme am Brautzug die »denkbar schlechteste 
Schule, Jakob Hannibal seine Verschwendungs
sucht abzugewohnen«lO Aufgrund der hohen Ver
schuldung setzte denn auch, nachdem er 1640 
seinen Vater beerht hatte, ein rapider Niedergang 
des Hauses Hohenems elli.!! Jakob Hannibal II. 
verstarh nach ctwas mehr aIs funf Jahten Allein
regierung am 10. April 1646 unter ZUrUcklassung 
zweier noch unmiindiger S6hnc.12 

Der Autor erwahnt sich selhst im Reisehericht 
selten. Auch stellt er nur cinmal emen Bezug zu 
seiner Heimat, dem Vorarlberger Rheintal, her, 
indem er festhalt, das s der Weg von Gorz nach 
Duino noch viel schlimmer als jener »bei uns« 
durch die »Klause« sei. Damit war zweifellos jene 
bei St. Arbogast gemeint. Diese wurde gerade da
mals durch eme neu errichtete so genannte 
»Soldaten-« oder )}Kriegsstrafie« im Ta1boden um
gangen beziehungsweise urnfahren. 13 

Laut Welti berichtete Jakob Hannibal »seinem 
Vater laufend uber die Erlebnisse und Beobach
tungen wahrend dies er merkwUrcligen Reise«.14 
Tatsachlich schrieb der Sohn am 20. Dezembcr aus 
Villach, am 12. Januar aus Gorz und am 7. Februar 
aus Laibach. Aus dem ersten Antwortbrief des 
Vaters erfa hrt man nur, dass Jakob Hannibal seit 
langem unter einem Katarr !itt. Von den anderen 
Umstanden der Reise ist nicht die Rede. Den Brief 
aus Gorz beantwortete Kaspar mit der Fest
stellung, er habe darauJl sehr gem vernohmmen, Jvie es 

9 Vorarlbergcr Landesarchiv, Reichsgrafschaft I Iohenems 
36,21 + 22. 

10 Wclri (wie Anm. 4), S. 307. 

11 Wdci: Geschichte der Reichsgrqfschqfi Hobenems lind des Reicbs~ 
hoJes ulslenoll, S. 117- 118 u. Stammtafel; detaiUiertere 
Anga-ben zu Jakob I-Iannibals Biografie finden sich in 
Wdci (wie Anm. 4) , passim; Rurmcister: Die Grafen von 
I-Iohenems, S. 68-71. 

12 Welti (wie Anm.ll),S. 118. 
13 'I'schaikncr: Dic Vorarlberger Vcrkehrswege, S. 294. 

14 Wclci (wie Anm. 4), S. 298. 

mit der mij! IInnd anderm bij!hero ergangen. Der allmeehlige 
gebe gnad, daj alles i'lm besten abgehe, IInnd hiire gem, daj 
ihr alda '{Ue GoiZ so gllet Jriielinf!Petter angetro1fen, wie 
dann, da ihr gehn T nest khommen werden, ihr den sommer 
gar geniessen werden. Der Brief aus Laibach kam am 
21. Februar in Hohenems an. In der Antwort 
Kaspars heiflt es, das s er besonders gem dein geSllndlheit 
wie alleh, wie es mil der kO'nigL raij! von Triest bij! dahin 
abgangen, vernohmmen, we/hes mir dan ein sondere 
ergo''(iiehkeil gewesst.!5 

Nach Abschluss des Unternehmens verfasste 
Jakob Hannibal cinen Gesamtbericht dariiber, der 
in Form eines vie1fach i.iberarbeiteten Manuskripts 
vorliegt, das zwanzig Folio-Seiten (21 x 33 Zenti
meter) auf sechs Bogen umfasst. Der Groflteil des 
Textes entstand wohl schon 1631, denn in eincm 
Nachtrag am Rand ist chronologisch zutreffend 
festgehalten, dass der Krieg um Gradiska »vor 14 
Jahren<1 stattfand. Der Bericht wurde allerdings 
noch 1639 insofern erganzt, als eine Randnotiz den 
Tod des Grafen Georg von Salamanca-Ortenburg 
»vor vier Wochen« vermerkte. Zu welch cm be
stimmten Zweck die Reisebeschreibung angefertigt 
und spater aktualisiert wurde, ist unbekannt. 

Erzherzogische raill von Innsprugg in Friaul 
und von dannen mit der Konigin in Ungarn 
bill nach Wien. 

[In Tirol] 

Den 4 decembris ao 1630 seindt ir Er. dht.!G von 
Insprugg sambt thai!s dero hofstatt umb 12 uhr 
mittags verraist und selbigen abent zu Stainach 
angelangt, so 3 mei! wegs. 

Andern tags den Sten dito auf den abend [ ... j zu 
Storzmgen17 ahnkhurnmen. 

Den 6ten zu Mulbach gleich underrn schloss 
Rodnegg.!8 

Den 7. zu Brauneggen,19 a1so ir dht. von ihr fr. 
gd.20 von Brixen empfangen und ganz costfrey 
gehalten worden. 

Sontags, den Sten dito seindt sy zu Innichen 
ubernacht gelegen. 

Montags, den 9ten zu Sillian das mittagmahl 
eingenornmen und zu nachts zu Lienz ankhom-

15 Vorarlberger Landcsarchiv, I-Tohenem~cr Archiv 37,6. 

16 fur~tlichc Durchlaucht 

17 Stt:.r%ing 
18 RoJcncgg 

19 Bruncck 

20 furstlichc GnaJen 
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men, alda sy 2 tag stililigen pliben. Bis hiehero von 
Insprugg aus seindt 22 meil. 

Aldorten haben sy ain stunclt wegs von Lienz, 
hoch in Rinem berg, am mitwoch hernach ain 
gambsjagen gehallten, in welchem 7 gambs be
khommen \Vorden, ir dht. haben selbstcn 3 davon 
geschossen. 

[Erster Aufen thalt in Karnten] 

Den 12ten seindt ir dht. von dannen wider
umben verraist und auf Greiffenburg zogen, danen 
ubernacht gebliben. Ist ain schloss und zimmlicher 
markht flekhen. Hat noch vor wenig jahren den 
herren graffen von Ortenburg zuegehč>rt. Sy habens 
aber schulden halber ainem andern, so sich Brem 
nenot, einantwurten miessen. Ist ain feine herr
schafft darzue gehč>rig und statliche schnabelwaidt 
aldorten, wie dann ain khlainer saal vor ir dht. 
zimmer voller hasel-, schnee- und stainhuener, auch 
haasen ain grosse anzahl, aldorten gehangen, so von 
dem kay. comissario erkhaufft und alles nacher 
Viliach versandt worden. 

Den 13ten seindt ir dht. auff Spital auf elie nacht 
geraist, am wohnung und residenz herrn graffen 
Jerg von Ortenburg. Seindt iren vor elisem gar vil 
briiedcr gewest, aber aUe bill ahn me nach und nach 
[Nachtrag am Rand: wie dann der letster erst vor 4 
wochen] gestorben. Hat auch khaine kinder, ist 
schon etlich jahr verheuratet, hat ain zimrnlich wol 
erbawten palast, wirdt aber sehr ube! gehalten und 
conserviert, in dem ubrigen auch schlechtlich in 
aincm und andem mobiliert und zuegerichtet. 
Dorten haben ir dht. sovil nachricht empfangen, das 
es mit eylung dero rais hincin nit nč>tig und elie 
kinigin von Neapoli noch nit aufgebrochen. Dero
wcgen sy sich entschlossen, dero obr.2I silber 
cammrern, Jacob Kurzen von Tum, zu iro kay. 
may.22 ab zu fertigcn. umb ordinanz zu erholen, ob 
sy stantibus rebus wei ter hinein soUen oder wesseo 
sy sich zuverhalten. [Nachtrag am Rand: Und weilen 
der graff Kevenhiller, so kay. ambassador bey der 
kin.igin. iro may. so woI auch irer dht. proponiert, 
dass weilen der Duca d' Alba, so gar khainen lust, 
elie kinigin uber mehr heriiber in den veneeligischen 
galleren zufUren, so werde kam ander oder bes ser 
miti scin, als dass ir dht. gar auf Ancona zue
kornmen und sy dorten empfangen und heriiber 
fuern sollen, so ir dht. aber aus vilen bewegglichen 
ursachen und bedenkhen nach dariiber gehalmen 

21 obrist 

22 kaiscrlichc Majestiit 

rath ime herrn Kevenhiliern rundt abgeschlagen. 
Desswegen ime auch ain aignen curier von dorten 
aus zuegeschikht. Auch iro mt.23 durch bemelten 
Kurzen biten iassen, solches iro nit zuezemueten. 
Haben iro auch elie ursachen und billiche be
denkhen weitleuffig zuerkhenen geben.] Haben 
derose!ben auch geschriben, das sy sich bis auf 
ferneren dero bevelch zu Viliach tratenieren[!] und 
aufhalten wollten. Dero hoffstat haben sy dero
wegen auf berne!tes Viliach sambstag den 14ten 
abents hin geschikht. 

Iro dht. aber sem mit etlichen wcnigen cavallieri 
zu den herrn pp.24 Jesuwittcn nachcr Milstat, eben 
selbigen nach mittags veraist, so ain mcil wegs von 
Spital und auch umb sovil abwegs. Dises ist ain 
khlainer markhtflekhen, negst ainem zimrnlich 
grossen fischreichen see gelegen, und gehort ain 
grosse herrschafft und juriseliction darzue. Dises 
alles haben elie iezt regierende kay. m., als sy gleich 
regierender erzherzog ruser landen worden, vor 30 
jahten bemelten patribus societatis einantwurten 
und ubergeben lassen. Dises ort hat vor ctlich 100 
jahren ain ern orden, so sich St. Jergen orden ge
nennt, zuegehort. Hat semen sondern hochmaistern 
gehabt, so fr.25 titl und narnmen gefuert. Hernacher 
ist solches zu ainer abbtey und minchen das ter 
gemacht worden, bis letstlichen sy durch ihr ube! 
hausen und unverantwurtliches leben darumben 
khummen und disen patribus eingeben worden, 
denen es gar wol bekhumbt, dan sy gewill in elie 
35.000 flo davon einkhurnmen haben. Ist ain grosse 
und weite, aber zimmlich rauche und geburgige 
herrschafft, miessen gleichwol 3 andere collegia aufi 
rusem einkhommen erhalten und alimentiert wer
den, all3 des zu Grez,26 Clagenfurth und Judenburg. 
Aldorten zu Milstat haben sy nuhr 4 patres und 2 
brileder, alle guete haushalter und elie das gelt gat 
wol khennen. Arnrn sontag seindt ir dht. dorten stili 
ge!egen. 

Montags [Nachtrag am Rand: den 16.] aber auf 
den abent aufVillach verraist, aldorthen sy von dem 
magistrat und der burgerschafft in der wč>hr,27 auch 
mit schiessen und anclerem gebili:lichem empfangen 
\Vorden. Dise stat mit etwas umbligenden territorio 
gehort hern bischoff von Bamberg zue, so noch ain 
andere herrschafft, etlich meil von hier gclegen, 
aldorten er runen aignen regierenden viztumb hat. 

23 Majesrat 
24 patn:s 
25 furstljche 
26 Graz 
27 bcwaffnct 
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Ihr dht_ haben die aUhier verblibne tag mit zimm
lieher langweil zuegebracht, indeme rliIl ain sehr 
melancolische und unlustige statt, in ainem zirrun
lieh wei ten thal gelegen_ 

Den 18. dito seindt ir dht. spaz.ieren auI3geritten, 
aber gar baldt ,vider umbgekhert, dan es sehr khalt 
wahre. 

Volgcnden donnerstag, den 19_ haben iI dht. ain 
haasen jagen gehalten, dabey sy 8 hasen gefangen, 
ain halbe stundt von der statt_ 

Freitag hcrnach gegen abent hat es ahnfangen 
aUgemaeh zuschneyben und folgenden sambstag bis 
in elie nacht continuicrt, also das ain knie ciefE 
schnee gcworffen worden. 

Amm montag den 23ten seindt ihr dht_ zu 
scWitten (da es sehr guetc baan gehabt) auf das 
negst gelegne schloss Landtseron gefahren, herrn 
Hans Kevenhiliern zuegehorig_ Ist ain schones wohl 
erbawtes berghaus, zimmlich gros, hat ainen sehr 
bequemben fahrweeg darzue, ob es wol zimmlich 
hoch und auf einem harten felsen ligI. Dahero ain 
schones aussehen und sonderlichcn gegen der statt 
herein, von welcher es ain guete stundt ligt. Dises 
sehloss sambt darzue gehoriger herrschafft ist fail 
und zuvcrkhauffen, dan sich besagter herr Hans 
Kevenhiller wegen der religion ios reich retiriert.28 

Er und andcre von seinem geschlccht haben sehon 
ahnsehenliche gelegenhaitcn und herrschafften in 
Kirndten und SteiI der religion halben verkhauffen 
und wekhgebcn miessen, weilen sy sich nit zu 
unserm glauben bekhennen wollen. Derowegen sy 
fur iro persohnen ganz aussem landt wekh gezogen. 
Von herrn Paul Kevenhillern hat herr Kinigi, 
freyherr zu Ernburg etc., ain femc nuzliche herr
sehafft umb 145_000 fI. erkhaufft_ Hat ain schloss 
oder wohnung dabey, aber nit von grosser iro
portanz. 

Ahn dem h_ weyhnechttag hat der prelat von 
Arlsperg,29 so Benedicti.ner orden s und 2 mcil von 
Villach wohnt, das ambt in pontificali ,vie auch den 
abent zuvohr die vesper gesungen. 

[Naehtrag am Rand: Disen tag ist iIer dht_ obto 
silber cammrer von ir kay. may. widerumben zu 
rukh gelangt, welche dan begert, das s ilu dht_ ain als 
den andern weeg fort nacher Gorz ziehen solle, aber 
mit versicherung, dass iro dht. niemals von dero
selben zuegemuetet werde, daE sy uber mehr ziehen 
solien, wie sy dan so1ches auch durch aignen curier 
naher Napoli accisiert_] 

28 7.uruckgc7.0gcn 

29 irrtumlich statt: Arnoldstcin 

Ahn st steffanstag hernacher seindt ir dht. mit 
thails cavailieri und weniger hoffstat nach mittag auf 
zuvohr beschehne einladung dell herrn prelaten 
nacher Ossiaeh gefahren, so auch Bencdicti.ner 
ordens und ain ziInmlich reiches kloster_ Der hat ihr 
dht_ und menigkhlichen sehr wohl tractiert und ge
haUten_ Ligt auch 2 meil wegs von Viliaeh ahn ai
nem sehr lustigen und fischreichen see. Diser prelat 
ist auS Schwabcn gebi.irtig, ain wakhe.rer herr, so zu 
Salzburg bey dcn Benedietiner aldonen gestudiert_ 
Andern tags nach mittag seindt iI dht_ widerumben 
aufViliaeh zuegezogen_ 

Amm sambstag hernaeh seindt sy nachmittags 
auf ain schloll hinaurl gefahm, so Wernberg haist 
und anderhalb stundt von Viliach ligt Gehort iezt 
dem graffen von Wagenburg zue, so director dell 
gehaimben raths zue Grez ist. Var disem aber hat es 
aueh dem herm Kevenhillern zuegehort. Hat ain 
besondere herrsehafft und jurisdiction darzue_ Ist 
ain fcin wol erbawtes sehlorl und hat zimmlich 
schone lust- und vil baumgarten und etlich klaine 
teich oder weyer dabey_ Dises sehloll und herr
sehafft sambt aUer zuegehor wiIdt vom bemelten 
graffen ainem von adel, so darauf wohnt, umb ain 
jerlichen bstandt, als 6.000 fI_ verlassen_ Diser 
bstandtrnann oder von adel hat ir dht. ain vischenz 
gehaUten gleich underm sehloll ain klaine 4tl stundt 
davon in dem wasser, die Trah30 genandt. Die viseh, 
so lauter nasen und erlich wenig eschen gewesen, 
seindt underm eill mit ainem garn gefangen worden. 

Montags, den 30_ xbris seindt iI Er. dht_ mit aU 
bey sieh habenden cavailieri [Nachtrag am Rand: 
aUe zu schlitten 1 naeher Klagenfurt geraist, so auf 8 
stundt wegs von Viliach ligt Undterwegs ha ben iI 
dht_ das mittagmahl zu Velden cingenommen, so 
ain schones zimmlich woI erbawtes hauB, auch 
herrn Hansen Kevenhillern zuegehorig, so eben
messig zuverkhauffen_ Ligr anfangs und hart amm 
Clagenfurtcr see, so bill auf ain rutl stundt zu der 
staU sieh hinzue erstreekht, ubersicht solchen schier 
ganz, muen somerzeit ain sehr lustig ort sein. Ist mit 
garten und feinen brunnwcrkh wahl vcrsehen, wie 
es dann under anderen aincn brunnen, so 18 starkhe 
rohr treibt. Zu disem schloss hat es auch sein 
sonderbare herschafft und zuegehorige jurisdietion_ 
Von ende rliIles sees hat es ain viItlstundt bill in dic 
stat hincin, ainen wei ten canal, dardurch man mit 
klainen und grorlcn geladnen schiffen (ausser 
winterlieher zeit, dan er alIldan zuegefriiert) fahren 
kann, also das man von obbemeltem schloil durch 
den see und disen can al bill in die statt zu schiff 

30 Drau/Drava 
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khummen kann. Ain halbe stundt v~r diser statt 
Clagenfurt hat ain ehrsambe landtschafft iro dht. 
mit ohngevahr 25 schlitten und amer compagnia 
giiltpferdt31 mit trummeten32 und borpaukhen33 

empfangen und hat der burggraff, so ain herr von 
Scbretenbach, die red getban. Alil man nahendt zur 
statt gelangt, ist die burgerschafft mit gueter 
ordnung in der wehr gestanden und die stukh auf 
den wahlen34 1055 geschosscn wordcn, wie dan, so 
baldt ir dht. imm zimmer gewest, reiter und 
fuellvolkb ebenmesslig, jede partey absonderlichen, 
3 mahl auffm plaz salve35 geschossen. Dise statt 
gehort der landtschafft oder landtstenden in Kam
tcn aigenthumblichen zuc, wie sy dan ir dht., wcilen 
sy dorten gewest, kostfrey und in aUem uberaull 
statlich gehallten. Hat in d.iser stat sehanc heuser, ist 
auch zimmlich wol fortificiert,36 mit stukhen37 wol 
versehen, darmen ain ahnsehenliches wol crhawtcs 
Jesuwitter collegium, welches vor jahten die lutri
sehen fur ir seminarium und schulen mit irem 
grossen unkosten aufferbawt, in welchen auch ire 
predicanten mit iren weibem und kindern gewohnt. 
Taugt iezt gar wohl fur die herm patres. Es ist auch 
noch nit vil jahr, das in diser stat die catolischen 
ganz khain exercitium religionis gehabt. J ezt aber, 
gotlob, totum contrarium, bey bemelten patribus 
societatis haben ir dht. amm newen jahrstag das 
mittagmal eingenommen, zu welchem sy die fur
nembste cavallieri deB landts auch einladen lassen. 

Den andern januarii frue scindt ir dht. von 
dannen aufs mittagmabl wider nach Velden und auf 
den abent nacher Villach verraist, bill zum mit
tagmahl haben die maiste cavallieri dell landt iro 
dht. underthenigist das gelaidt geben. 

Dieweilen nuhn ir dht. gewisse avisi38 be
khommen, dall die kinigin endichen zu Neapolill 
aufgebrochen seye, all haben sy sich zur raill nacher 
Gorz gnedigist entschlossen und zu dem ende 
sambstag, den 4. jan. dero und der herrn pagagi39 
und leibtrabanten vorahn geschikht. Sy aber seindt 
mit der halben hoffstat montags ahn der h. 3 kinig 
tag nach eingenommner mittag malzeit von Villach 
verraist und auf die nacht zu Tervill40 anglangt. Die 

31 Landesaufgebot zu RoG auf Grund des geschatzten Giilt-
crtragnisscs 

32 Trompetcn 
33 Hecrpaukcn 
34 Wal1en 

35 BegriiBung 
36 bcfestigt 
37 Kanoncn 

38 Nachrichten 
39 Gcpack 

40 Tarvis/ Trbiž 

ubrige halbe hoffstat ist den tag hernach gevolgt, 
dan dise abthailung wegen enge der quartiern und 
wenigen underkhommens beschehen m.iessen. Ist 4 
meil von Villaeh. In disem Tervill fangt man ahn 
mehrer thails italienisch zu reden. Ist auch soleher 
flekhen in dem letst gewestcn fr.iaulischen krieg 
durch die Venediger (so bill dahin ainen straiff 
furgenommen) schier gar abgebrent worden. Ligt in 
ainem rauhen wilden thal. Hat aber guete heiser 
[Nachtrag am Rand: und zimmlich reiche leut]. 

[In Feiaul] 

Andern und volgenden tags, den 7. jan. seindt 
iro dht. auf den abent zu Flitscb ahnkhommen. Ehe 
man dahin khombt, mueB man uber ain hochen und 
gar rauchen berg raisen, so aber diser zeit wegen vile 
deB schnees und beschehner auBschaut1ung nit 
sonders bos gewest. Gleich ain balbe stundt, ehe 
man in dises dorff Flitsch khumbt, ligt fast zu endt 
dell angedeuten bergs auf der hoche ain feste und 
starkhe clausen mit ainem zimmlich, aber doch alt 
erbawten hauB, daraussen diser pass [Nachtrag am 
Rand: mit wenigem volk] gar wol und leichtlichen 
zu defendieren. 

Den 8ten sein iro dht. mittags auf Charfreit,41 so 
ain verwi.iest und verbrendt dorff, und zu nachts auf 
Tolmino42 gezogen, welches ainem freyherrn von 
Tomberg zuegehorig. Hat negst darbey auf ainem 
berg ain fein schloss, daraussen man wakher feyr 
geben. Von dannen ist man volgenden tags zu 
nachts auf Cana143 geraist und den 10ten hernach 
auf den abent zu Gerz ankhommen. Ain stundt 
wegs von solchem Gerz seindt ir fr. dht. die ca
vallieri und von adel diser graffschafft sammentlich 
entgegen khommen und solehe ohngevahr mit 80 
pferdt [Nachtrag am Rand: und ainem fahnen zu 
fuefi] empfangen. Amm einziehen zu Gerz hat man 
ab dem schloll mit stukhen starkh geschossen. 

Amm sontag hernach sein iro dbt. auf das schloll 
spazieren geritten, wahre ain sehr schaner wanner 
tag. Dises schlollligt zimmlich hoch gleich ob der 
statt. Ist mit groBen und khlainen stukhen, auch 
feinen, aber allten wahlen der genuege nach ver
sehen. Hat ain treffenlich sehr schbnes aussehen, 
dan vornen hero dem mehr zue auf 5 und 6 mci! 
weegs ain lautere schene ebne neben etlich khlainen 
biiheln oder colincn [Nachtrag am Rand: welehe 
doch sovi! verhindern, das man das mehr nit sehen 
khannJ. 

41 Karfreit/Kobarid 
42 Tolmcin/ Tolmin 
43 Kanalburg/ Kana1 
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Folgenden erchtag44 sein iro dht. auf den abent 
nacher Grarusca geraist, so 2 stundt von Gorz, und 
aldorten uber nacht gebliben. Andern morgens vor 
mittag haben selbige die vestung und alles, was in 
gewesten friaulischen krieg aldorten mit be
schiessung ainen und andem fiiriiber gangen, be
sichcigt. Hernacher auf die nacht widerumben auf 
Gorz gezogen. Dises Grarusca hat ainen sehr 
lustigen und vesten situm,45 so woI der mi.iehc wett, 
das mans noch besser befestigen sollte, doch ist 
solehe also beschaffen, das die Venediger /Nachtrag 
am Rand: vor 14 jahten] mit fast ganzer irer macht 
vil wochen darvor gelegen und uber die 12.000 
schuss mit grossen stukhen [Nachtrag am Rand: aus 
3 batterien] hinein gethan und es doch nit ein
nemmen kinden. 

Ist hierumben so woI zu Gorz als Gradisea ain 
sehr sehane von wein und traiclt fruchtpare 
landtsart. Weilen ir dht. /Nachtrag am Rand: in be
meltem Gorz] stili gelegen und sich aufgehalten, 
sein sy fast teglichen ins feldt geritten und gehezt, 
dan es sehI guete und sehanc gelegenhait dazue, wie 
es auch so schon und warm \Vetter gewest, all wie 
bey unll imm april oder anfangs dell may sein 
khann. Ahn disen beden orten wohnt ahn jedem 
absonclerlichen ain haubtman, welcher ain cavalliero 
vom landt und in ihr kay. m. nammen das 
gubemament uber schloll, statt und dazue gehorig 
landt hat. Es wohnt auch zu Gorz ain starkher adel, 
wie auch vil auf absonderlichen schlossern und 
orten negst dabey herumben. Ist auch ain zirnmliche 
statt, mit gueten heusern erbawt, hat aber khaine 
ringgmauren, sonder lau ter weinreben darumben. 
Ain bixenschuss von ruser statt laufft ain zimmlich 
grosses wasser, der Lisonzo46 genannt, fiiriiber. Ist 
ain schon, elar und fischreiches wasser. 

M:itwochs, den 22. januari seio iro dht. von Gbrz 
verraist und selbigen abent zu Ouin47 angelangt, so 
ain fein erbawtes schloB sambt amem markht 
flekhen. Ligt auf ainem harten felsen zirnlich hoch 
amm gestad dell mehrs, gehort herro gra ff Philips 
von Turn. Zwischen disem Duin und Getz hat es 
ain sehI stainigen und schlimmen weeg, so gewill 
ohne alle gleichnull vil erger und boser als der weeg 
bey uns durch elie Claus48 ist. Continuiert also 4 
stundt ahn ain ander. Hat ruerumben nit hoche, aber 
sehr rauche und stainige berg. 

44 Dicnstag 
45 Lage 
4(' Isonzo/Soča 
47 Duino 
48 wohl Klause hei G6tzis in Vorarlberg 

[In Triest] 

Andern morgens, den 23. zwischen 8 und 9 uhr 
ist der haubtman oder gubernator zu Triest mit 14 
gedekhten und andern scmffen in bemeltem Duin 
mit gueter ordnung eingefahren. Auf welehe ir dht. 
sambt dero bei sich habender hoffstatt nachmittags 
sich irnbarchiert49 und nacher Triest gefahren und 
aldorten ohngevahr umb 4 uhr glikhlichen ange
langt. /Nachtrag am Rand: Die pferdt und ubrige 
diener sein zu landt fort gescmkht worden.] Iro dht. 
sein von der vastung, auch der statt mit schiessung 
aus grossen stukhen gar herrlich und statlichen 
empfangen worden. Imm absteigen seindt aufim 
schiff sein[!] irer dht. durch den gubernator die 
schlissel der statt prascntiert und ubergeben wor
den. Hernach von dem magistrat, so in grosser ahn
zahI auf ainer darzue gemachten und mit roten 
tuech uberzognen bruggen durch ain oratonum50 

empfangen worden. 4 stundt haben wir zufahren 
gehabt. Das mehr ist sehr stilI, auch gar guet wetter 
gewest. Dise statt Triest !igt ahn dem meer und abn 
ainem berg, also das solehe ganz uneben und bergig. 
Hat auch gar khlaine und enge gesslin. Zu obrist der 
stat ligt das scWoll, so zimmlich [durchgestrichen: 
wol] erbawt und befestigt. Ist auch mit stukhen der 
genuege nach versehen. Wirdt durch den haubtman 
oder gubematoren, so in ir, der kay. may., nammen 
aldorten bewohnt. Auch mit ainer stetigcn guar
oison besezt. 

Montags, den 27 jan. seindt ir may. die kinigin 
aull Ungern imm portoS! alda zu Triest umb 5 
uhren zu abent glUkhlichen und wohl mit 21 /Nach
trag am Rand: wol gebuzten und aullgestaffierten] 
venedischen gallero52 angelangt. Ehender die 
kinigin gar ahn das gestad khwnmen. hat mann vom 
schlofi und der statt allerorten wakher feur geben. 
So baldt iro may. ahngefahren, seindt iro dht. zu 
dero in die galleren mnein gangen und selbige al
dorten empfangen. Alil die kinigin von der gallem 
abgestanden, ist solche durch den magistrat der stat 
empfangen und under ainem new gemachten balda
chino in die kirchen beglaitet und das Te Deum 
laudamus gesungen worden. /Nachtrag am Rand: In 
solehem absteigen haben die galleren alle ire stukh 
loss gebrent, deren jede 6 stukh ob auf gehabt. Ist 
ain sehr schane salva gewest.] Die kinigin hat man 
in ainem sessel getragen. Ir dht. und der herzog von 
Alba sein gleich vor iro geritten, elie cavallieri ab er 

49 eingcschifft 
50 wohl Oration: Rede 
S! Hafl.:n 
52 Galchren 
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sammentlich sein ZU fuell gangen. So bald man ins 
losament53 und zirruner khommen, [Nachtrag am 
Rand: so ins bischofs hof gewest,l hat der Duca 
d'Alba die kinigin [Nachtrag im Text nach acht 
Seiten: irer dht. ubergeben und intreguiert54 vermog 
kay. und spanischen bevelchs, wie er herzog dan 
sich hemach umb ire! may. sachen nichts weiters 
angenommen oder underfangen. 

Folgenden tags hat man mit disbarcruerung55 der 
kon.56 gileter und pagagien57 guuegsamb zu thun 
gehabt. Am freitag sein der kinigin ire ubrige gileter, 
senfften, maulesel und pferdt in 3 grossen vasellen58 

angelangt. Ist auch selbigen tags der general uber die 
galleren mit den ubrigen wekh gezogen. Hat aber 
fur den herzog von Alba und den kiniglichen 
spannischen hoffstat 6 hinderlassen. Diser general 
hat den tag 2uvohr iro dht. in derc losament mit 
allen haubtleuten und officieren visitiert und bey 
selbiger audienz gehabt, welche alle gar statlich und 
woI aufgebuzt gewest. Die galleren nachem auch 
alle und sonderliche die jenige, darauf die kinigin 
gefahren, aufs statlichist aullgeriist und mit mt und 
weissen fahnen bestekht. Auch die scruavi59 und 
ruederer mit gleichmessiger livrea60 bekhlaidet, die 
zimmer, darinnen ir may. gewest, mit geldt stukh 
gehenkht [Nachtrag am Rand: und hierinnen von 
der herschafft Venedig gewill ainicher61 costen 
gespart wordenJ. Ir kay. may. haben jeder galleren 
1.000 fl., auch jedem capitan absonderlich ain guldin 
kettin verehren lassen.] 

[Von Triest zum Loibl-Pass] 

Auf den h. liechtrness tag, den 2. febr. ist der 
konigl. und erzherzogische auffbruch von Triest be
stimbt worden und auch wiirkhlichen ervolgt. Dan 
iro may. und fr. dht. umb i uhr ohngevahr nach
mitag aldorten verraist und die nacht spat mit 
windtliechtern zu Schenesell62 angelangt, am 
markhtflekhen, herrn graffen von Portia zue
gehorig. Alilbald die kinigin venaist gewest, ist der 
herzog von Alva mit den jenigen cavallieri, edl
khnaben und ubriger hoffstat, so der konig in 
Spania irer may. zum aufwarten und beglaiten bill 

53 Unterkunft 
54 Ranke geschmiedct 
55 Ausschiffung 
56 koniglichcn 
57 Gcpacke 
58 VasdIe: Schiffart 
59 Sklaven 
60 Dienstklcidung 
61 im Sinn von: kein 
62 Scžana 

zur uberantwurtung mit geschikht, in den en zu 
disem en de vorangedeuten galleren aufgesessen und 
seinen weeg fortgefahren. 

Zwischen Triest und ScheneseB hat es ain lauter 
rauches, stainiges, aber nit hoches geburg, so aufm 
Carsch63 genennt wirdt, auf welchem iro kay. m. fast 
ir bestes pferdt gstUet64 haben. Ir dht. haben iro 
solches amm furiiber reiten furtreiben lassen, so auf 
die 120 stukh lauter stueten, darunder etlich schon. 
Die andere kinden under den mitlmessigen gezelt 
werden. Es gibt aldorten und in derselben gegue 
herumben (dan auch andere privat cavallieri ahn
sehenliche gestUet haben) lauter guete khurnige65 

und hartpaisse66 pferdt ab. Sy haben aber alda auch 
alB wie anders two allerorten ain zeit hero sehr 
abgenommen. 

Den 3. ist man durch abermahligen bosen und 
sehr stainigen weeg auf Planina zu nachts zue
khummen, so ain schlechtes dorff und lauter ge
maine bauren heuser darinnen, dem fi.irsten von 
Eggenberg geh6rig. Bey disem dorff hat es ainen nit 
grossen bach, dardurch man zu andem zeiten alzeit 
reiten khann. Oberhalb dises wassers hat es ain 
zimmlich wol erbawtes schloll, darinnen ihr may. 
und fr. dht. losieren67 haben sollen. Allweilen aber 
gemelter bach wegen vorher gewester continu
ierenden regen tag und basen wetters dergestalt 
angeloffen, das niemandt alil in khlainen schiffen 
uberkhommen kinden, dan das ganze thal voller 
wasser wahre - zu deme ist die nacht auch ein
gefallen - , a!so das iro dht. die kinigin noch auch 
sich selbsten hey sollcher nechtlicher weyl in khain 
gefahr sezen wollen, haben sich derhalben ent
schlossen, in disem obigen schlechten dorff uber
nacht zuverbleiben, wie dan ir dht. alsbaldt selbsten 
das furier ambt verrichtet und in etlichen bauren 
heuser herumben geloffen und das beste (so doch 
gar schlecht wahr) fur die kinigin aullgesuecht, 
welche dann, bis solches fi.iriiber und die zimmer 
mit den mit gefuerten tapezereyen68 umbhenkht, 
derweilen in dem senfften verbliben. Ir may. haben 
gleichwol ir bet gehabt, das uberige frawenzimmer 
aber haben maist tails in stuben und scheyren69 

aufm fiirgestreiten s trohe verlieb[O nemmen 
rruesseo. 

63 Karst/ Kras 

64 Lipizza/Lipica 
6S kornige 

66 widcrstandsfahigc 
67 wohncn 

68 Teppiche besondcrs als Wandumhangc 
69 Schcunen 
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Volgenden 4 febr. hat man vor tags anfangen, 
die giietcr, wagen und officieren, auch mit 
khommne khlaine giitschlin 70 und senfften nach 
amander ubers wasser zu fiieren, darbey gat grosse 
miiehe und arbait gewest, dan jeder mit dem 
seirugen der erste sein wollen, so aber nit gestattet, 
sondem das jenige wall auf die nacht amm 
notturfftigisten gewest, zuvohr befUrdert worden. 
Die Spanier haben sich aldorten dermassen so 
unni.iz und importun71 gemacht, in deme sy alzeit 
vor andren notturfftigen sachen hiniiber begert und 
mit gewalt in die scmff tringen wollen, das eiliche 
daruber wol und rain geschmirt72 worden. Ich bin 
vor tags bey diser uberfart gewest und auch dabey 
gebliben, bis ich nachmitag umb i uhr mit ir may. 
und der fr. dht. sambt dem adenlichen frawen
zimmer (dan dass ubrige schon ZliVOhr hiniiber 
wahr) ubergefahren. 

Selbigen abent scin wir auf Oberlabach,73 
gleichwol schon nachts, angelangt. Gehort ebenfals 
dem fursten von Eggenberg zue. Ist ain fciner wol 
erbawler markht flekhen, ligt ahn ainem scmff
reichen wasser, elie Labach74 genant, auf welches ir 
may. und dht. den 5. hemach mittags umb 12 uhren 
in ain mit fleill darzue gerichts schones scmff 
aufgesessen und selbigen abent bis nacher Labach 75 
ahn die statt gefahren lNachtrag am Rand: und allda 
zwischen 5 und 6 uhren abents angelangt]. Ehe man 
aber zu Oberlabach abgefahren, haben die stendt 
des herzogtumbs erain durch ainen ahnsehenlichen 
ausschuss (so gleich zuvohr mit 5 gedekhten scmf
fen, trummetem und h6rbbauken aufm wasser her
auf khommen) iro may. auf dero schiff empfangen. 
Auf disem wasser ist es sehr luscig und ohne atle 
gefahr hinunder zu fahren, dan es sehr stili rinnen 
und lau fen thuet, weil alles eben und schon landt 
hinunder. 

Als man nahendt zue Labach khommen, hat 
man vom schlos, (so aufm berg ligt) und aull der 
stat starkh geschossen, vor welcher man abgestigen, 
iro may. zu senfften, iro dht. und cavallieri aber zu 
pferdt gesessen. Aldorten haben 3 wol gebuzte76 

compagnien crainischc pferdt gehalten und hemach 
var hero hinein geritten. Amm thor hat der ma
gistrat der statt iro may. durch ain oration cmp-

70 Kutschco 
71 uogclcgcn 
72 gcschlageo 
73 Obcrlaibach/ V rhnika 
74 Laibach/Ljubljanica 
75 Laibach/I,jubljana 
76 gut ausgcstattcte 

fangen, selbige auch under ainem hinuneJ77 hinein 
beglaitet. Dises ist ain sehanc, lustigc, wol erbawte 
statt, so sehanc, zierliehe gassen und zimmlich gron. 

In ruscr naeht hat es angcfangen zu schneiben 
und voIgcnden ganzcn tag und naeht continuiert, 
also das es aines lmie tieffen schnee geworffen, da 
doch zuvohr ganz khainer gewest. Derhalben wir 
aussem sommer widerumbcn in amen ganz khalten 
winter khommen, so die Spanische eben selzamb 
empfunden, dan sy ahn stat irer taffeten78 rokhen 
und suptilen 79 mantlin lieber guete bolz80 gehabt 
heten, so doch ausser atlich wenigen nit zu be
khommen gcwest. 

Den 6. febr. haben die landstendt alle mit 
raisende cavatleri auf irem landthaus zu mittag zu 
gast gehabt. Oarbey dan statlich ahnsehenlich und 
zum thai! flIS ilich tractiert worden. Die herrn 
Jesuviter haben in diser stat ain zimmlich wol 
erbawles collegium und dabey ain sehr schone 
kirchen. Amm freitag, den 7. haben sy irer may. und 
fr. dht. ain comedi gehallten. 

Sontags, den 9ten ist man widerumben sam
menilichen nach gehortem gotsdienst und einge
nammner mittag malzcit von Labach vcrraist und 
auf die nacht gehn Krainburg81 ankhommen, so ain 
fcines sauberes stetlin [Nachtrag am Rand: der kay. 
may. gehorig]. Folgenden tags ist man nachmittag 
oder aufn abent gehn Neumarkhtl82 gezogen. 
Oarbey ain schlossl, darinnen die kinigin losiert 
gehabt, ainem herrn Paradeiser zuegehorig. 

Den 11 ten ist man in atler friie von dorten 
aufgebrochen und ain halb stundt von disem ort 
den hochen und sehr kal ten berg, den Luibl83 
genant, in nammen gotes ahngetretten. Diser berg 
ist sehr weit bekhannt und sonderlichen darumben, 
weilen er der lavinen oder lawinen halber sehr 
gefarlich. Und weilen es kurz zuvohr so starkh 
geschneibt und derowegen vil schnee darauf gelegen 
und ohne gefahr mit sovilem volkh und getoll nit 
woI dariiber zukhornmen gewest wehre, hat man die 
2 vorgehende tag eiliche meerser84 hinauf gefuert 
und solehe zu underscmdlichen malen los gebrennt, 
welehe durch ir getoll verursacht, dall die lovinen 
alIlbald abgangen. Die weg mit etlich 100 mann 
strakhs widerumben aullgeschauflet und dermassen 

77 Baldachio 
78 scidcoahnuch 
79 fcinen 
80 Peize 
81 Kranj 
82 N curnarktl/T ržič 
83 Loibl/Ljubclj 
84 Morser 
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guet gemacht worden, das got lob alles glukhlichcn 
und wol dariiber khommen. 

[Vom Loibl-Pass nach Wien] 

Gleich underm berg dissseits[!], beym Hammer 
genant, alda etlich werugs heuser, hat man zu mitag 
gessen und volgcnts auf die nacht auf ain schloss 
gezagen, so Holenburg haist, ainem herrn von 
Oictrichstain zuegehorig, so der religion halber auch 
aussm landt verraist. Ist ain scholl, wol erbawtes 
haull. 

Nachgehenden 12. febr. nach eingenommner 
malzeit seindt die Er. dht. erzhcrzogin Claudia etc., 
mein gdigste85 fraw, von Klagenfurth heraull, so 
nuhr 2 srundt davon, auf dises scWoss [Nachtrag am 
Rand: mit dero bei sich habenden frawen zimmer 
und cavallieri] angelangt und die kinigin alda emp
fangen. Iro dht. mein gdigster herr sein dero auf ain 
guete halbe srundt nuhr mit 3 renn- und schellen 
schliten entgegcn gefahren und sy aull irer dht. 
senfften heraull und zu sich in dero schlitten ge
nommcn und bill auf das schloss gefuert. Hemach 
nach valenten ceremonien und khurzen discursen 
ist man samentlichen ab disem schloss veraist und 
zu Klagenfurt umb 4 uhr angelangt. Alda ibro may. 
durch ain sehone salva von groben stuk.hen 
[Nachtrag am Rand: auch von 3 compagnien 
giiltpfert und der burgerschaft in der \Vohr] statlich 
empfangen worden. Die landtstendt haben die 
kostfreyhalrung, weilen wir aldorten gewest, ganz 
uber sieh genommen, wie sy dan in allem ahnn
sehenlich tractiert haben. 

Den 14. nachmittags ist man von Klagenfurt 
verraist und abents zu St. Veit angelangt, ain feines, 
zirnmlich wol crbawtes stetlin, alda die kay. may. ihr 
karneriseh mlin z weesen haben. 

Volgenden tags abents sein wir auf Friesach 
verraist, ain markhtflek.hen, herm crzbisehoffen 
von Salzburg zuegehorig. 

Den 16. ist man auf die nacht gehn Neumarkht 
k.hummen, ain khlaines stetlin, iro may. gehorig. 

Nachgehenden tags sein wir aufn mittag gehn 
Hundtsmarkht86 und zu nachts auf Judenburg ge
zogen, ain fcin erbawte statt, alda iro dht. erzherzog 
Leopold sambt dero herrn br. ,87 herrn Maximilian 
Ernesto [Nachtrag am Rand: selligstes gedechtnill], 
ins fiinfte jahr var disem den studiis abgcwartet. Iro 
may. haben in diser stat ain grosse weite burg, da
dnnen die kinigin und ir dht. sambt allen frawcn-

85 gnadigstc 
8G Unzmarkt 
87 Bruder 

zimmer [Nachtrag am Rand: auch etlichen cavallieri] 
losiert gewest. Es hat umb dise stat feine, lustige 
jagen von roten wildtpriit. Es laufft auch hart dabey 
hin das wasscr, die Muehr88 genant, so hcrnach auf 
Luiben89 und Brugg laufft. 

Den 18. ist man auf die nacht gehn Knitelfeldt 
geraist, ain klaines stedin. 

Den 19. aufLuiben, ain zimmlich feine stat. Den 
20. hernach auf Brugg. Alda fangt die Muchr ahn 
schifEreich zu werden. Oise letstere vorgehende 3 
tag und nacht ist ain solehe grimmige keltin gewest, 
als disco ganzen winter niemals empfunden worden. 
In disem Brugg aber hat solehe anfangen nach
zulassen, wie dan hernach stundt1ichen der wceg ie 
lenger ic mer aufgebrochcn und aufi gucrcm boser 
weeg worden. Es haben sich aldorten auch die 
landtstendt des herzogrumbs Steyr in gueter anzahl 
sehen lassen und iro may. gebiirlichen empfangen. 
Haben auch baide malzeiten, als man dorten vec
bliben, die cavallieri atle in ainem sonderbaren 
hierzue erkhisten haus, dan sy ir landthauf3 zu Grez 
haben, zu gast gehabt und in allem ansehenlichen 
und herrlichen tractiert. 

Freitags nach mittag ist man widerumben von 
dannen verraist und ahents zu Kinberg90 ao
khammen. Sambstags abents auf Merzueschlag,91 
volgenden sontag, den 23., umb 10 uhr [Nachtrag 
am Rand: mittags] seindt ir may. der kinig in Ungern 
mit 27 furnemben cavallieri gleichsamb alJl auf der 
post alda angelangt, und dises hat sollen zum tai! 
unbekhanter sem, dan man der kinigin nit gesagt, 
dall der kinig khumme, sonder allain dessen obr. 
hofrnaister, herr graff von Tunn[!], der khumme in 
nammcn seines herren iro may. zu bcsuechen und 
zu begriessen. Als nuhn der obr. hofmaister mit 
vorementen herrn gleich in der kinigin haull 
abgestanden und zu Castellen hinauf gangen und in 
bcywesen irer dht. erzherzogs und der erzherzogin 
sein oration und begriessung verricht, hat er val
gents begert, dalJ die mit ime angelangte cavallieri 
irer may. mochten den rokh khiissen. Auf dessen 
bewilligung dann ainer nach dem andern hin zue 
gangen und salches mit gebiir und reverenz ver
richtet. Ist gar under den letsten der kinig auch hin 
zue tretten und solches oh ne underschaid als wie die 
andere verrichtct. Als er aber gethan, als wan er 
widerwuben wekh gehn woite, ist er gebliben und 
fcrncre ceremonien anfangen zu mach en und sich 
zu erkhennen geben. All dan ist ain gemaines ge-

88 Mur/Mura 
89 Leoben 
90 Kinubcrg 
91 Mi.irzzuschlag 
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lech ter und freud under frawen zimmer und 
menikhlichen entstanden. Etlich haben observiert, 
dall amm hinzue gehen dell kinigs die kinigin sich 
etwaf3 entsezt und rot worden [Nachtrag am Rand: 
gleichsamb, alil wan das gebliiet iro anmanung 
gebe]. Nach dies em hat der kinig seinen h.92 
bruedern, erzherzog Leopoldt Wilhelm ben, bi
schofen zu Strassburg und Passau, so auch mit 
khommen, der kinigin bekhant gemacht und sy 
griessen haissen. Auf welches sy ain guete virtel 
stunclt mitnandcr geredt, ir may. wekh gangen und 
mit fr. dht. mein gdigsten herm und frawen in irem 
losament Zu mittag gessen. Nach welchem man 
widerumben zu der kinigin gefahren, und nach 
aufhalrung ain er gueten virtl srundt hat der kinig 
sein abschid genornmen und widerumben [Nach
trag am Rand: wol contente93] fort geritten. 

Auf welches wir auch alllbaldt verraist und auf 
den abent zu Schotwien angelangt. Ehe man aber 
auf dises Schotwien khumbt, mueB man uber ainen 
berg, so gleich wol nit sehr hoch, aber diser zeit gar 
bos zu raisen gewest, dan das wetter gebrochen und 
eit1 schnee und wasser darauf wahrc. 

Den 24. soo wir abenclts zu Newstat94 ange
langt. Ain srundt darnach sein ir may. die kaiserin 
mit 20 gutschen auch aldorthin khommen, welcher 
die kinigin bis zur gutschen hinunder entgegen gan
gen, und haben ain ander ganz freundtlichen ge
griest, mitnander so wol baide dht. dht.9s zue nachts 
gessen. Zu morgens gar frii ist die kaiserin wider
umben verraist und wir ain par stund hernach auch. 

Haben zu Tereskirchen9G zu mittag gessen, auf 
den abent aber zu EbersdorffJ7 angelangt. Fast auch 
ain stund nach solchem sein ir may. der kaiser mit 
uber die 60 gutschen aldahin khommen, die kinigin 
empfangen und gegriest, ain guete halbe srundt 
mitnander geredt und noch eitl nachts widerumben 
nacher Wien gefahren. Dises Ebersdorff ist ain fein 
erbawtes haull, irer may. gehorig, aldahin selbige 
fast jerlichen umb die hirschbrunfft zeit auf etlihe 
wochen khornmen und sich selbiger zu liebend 
aufhaliten, dan es in derselbigen gegent sehr vil 
rotwildtpriit hat. Aldahin auch die hirschen gar aull 
Ungern herauf zu brunfftzeiten iren zuelauf habcn. 
Ligt nur 2 khlaine meil von Wien. 

Den 26ten hernach ist die ordnung geben wor
den, das man mittags umb 12 uhr gewill aldorten zu 

92 Herrn 

93 zufricdcn 

94 Wiener Ncustadt 

95 Mchrzahl von »Durchlauchr« 
9(i Traiskirchen 
97 Kaiscrcbcrsdorf 

Ebersdorff wekh ziehen solle, damit der einritt 
desto friier und mit bester ord.nung angestelt wer
den moge. Weilen aber das s spanische frawen
zimmer niemals zu reehter zeit auf der ganzen rais 
aussm bett hat gebracht werden mogen, wie dan 
solches offt vilmals verursacht, das wir 2 und auch 3 
stundt in die nacht hinein haben raisen miessen, all 
hat man auch dissmals CIst nach 2 uhren zu 
Ebersdorff auf scin kinden. Und ist die kinigin so 
wol auch ir dht. und ali dero cavallieri zu gutschen 
dorten wekh auf St. Marx gefahren. Dorten die 
kinigin von may. dem kinig empfangen und in ain 
schon darzue aufgerichten zelten eingefuert wor
den. Aldorten hat man gewartet und zuegesehcn, 
wie so woI die ungerische all all andere compagnien 
fiiri.iber marschiert. Hernach ist die kinigin in irem 
schonen, mit goldt durch und durch gestikhten 
breitwagen98 sambt der crzherzogin, me111er 
gcligsten frawen, gesessen und also hinein in Wien 
gefahren. Vor der gutschen hero ist der kinig und 
vor dene baide erzherzog Leopoldt geritten. 

[Hochzeitsfeierlichkeiten und Abschied von 
Wien] 

Wie und wall gestalit nuhn diser kinigliche 
[Nachtrag am Rand: einritt sambt nachvolgenden 
ahnsehenlichen herrlichen festiven und schonen 
ritterspilen] in ainem und anderen abgangen, auch 
wall sich ferner dabey verloffen, will ich meines 
thails mich nit understehen, dergleichen zu be
schreiben oder rucx vil davon zumelden, sondern 
will solches alles den jenigen, die es mit grossem 
fleill in trukh werden geben haben, uberlassen. Aus 
welch em man den ganzen vollkhomnen verlauff 
weitleuffig wirdt alberait vernemmen oder noch zu 
vememmen haben. 

Ihro fr. dht. mein gdigster herr sein den 3ten rag 
nach dero ankhunfft aufWien ahn ainem starkhen, 
verstokhten und sehr basen cattarr dergestallt 
erkhrankht, das sy vil tag nit aufi dero zimmer 
khommen. 

Sambstags, den 6. marzen haben ir dht. thails 
cammerherrn, truchsassen alle sambt dero musica 
und etlich anderer burschen vorahn nacher Inns
prugg den negsten auf Salzburg zue geschikht, uber 
die 200 persohnen, welche dan in 11 tagen alihero 
gelangt. 

Nach deme sich nuhn hochbesagte fr. dht. 
widerumben irer krankheit halber etwall erholt ge
habt, haben sy von der kay. may. iren gehorsamisten 
abschied genommen und darauf rnittwochs, den 26. 

98 Brautwagen 
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obvermclten monats vormittag umb 7 uhe sambt 
dew erzEr. fraw gemahlin und dero voriger hofstatt 
in namrnen gates von Wien verraist, baide kay. wie 
auch beede kon. may.ten may.ten sambt den 
z\Vooho erzherzogin haben irer dht.en dht.en das 
gelaidt hcrab in den hoff bis zur senfftcn gegeben. 
Der kaiser und kinig aber seio mit ir dht. fast ain 
stundt weegs runauB geritten, hemach in a.inem 
weiten feldt abgestanden und von ain ancler iren 
sammentlichen ahschid genommen. 

Viri 

Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaft 
Hohenems 36, 21-23; 37, 6. 
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Povzetek 

ZIMSKO POTOVANJE IZ INNSBRUCKA V 
TRST IN NA DUNAJ PREKO KOROŠKE 
(1630/31) - OPIS POROČNEGA SPREVODA 
PRINCESE MARIJE ANE ŠPANSKE NA POD
LAGI ZAPISA JAKOBA HANIBALA II. PL. 
HOHENEMSA 

Kulturnozgodovinsko zarunuv potopis vorarl
berškega plemiča v spremstvu tirolskega deželnega 
kneza nadvojvode Leopolda V. obravnava tudi 
prečkanje današnjega slovenskega teritorija. Temu 
poglavju avtor posveča še posebej veliko pozor
nosti. Opisuje probleme s poplavo v Planini, svečan 
sprejem kranjskih stanov na Vrhniki. zabavno 
vožnjo s čolnom na Ljubljanici, bivanje v Ljubljani 
in nevarno vožnjo čez zasneženi Ljubelj. Jakob 
Hannibal opiše okolico Beljaka ter postanek v 
Gorici m okoliških krajih, nato pa poda 
podrobnejši opis sprejema španske neveste v Trstu. 
Glavni dogodek na poti na poročno slovesnost, ki 
naj bi se odvijala na Dunaju, je bilo skrivno 
srečanje cesarjevega sina Ferdinanda in njegove 
bodoče neveste na Štajerskem. Še vedno pa ni 
Jasno, s kakšrum namenom je bilo poročilo 

napisano. 
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IZVLEČEK 

Prispevek v dveh delih bo s slaltIla uporabnosli za ra'(jskave o slavbah in dmgih oo/eklih obravnaval vse kaIasIrske 
operale '(f1 slovensko ozemlje, nasIale v 18. in 19. sloletju. Prvi del je v celoli posvečen na;'{godnejfemu, tm<!Janskemu 
katasIm iZ srede 18. sloleIJa. Slruklura in vsebina lega katasIra se od dežele do dežele nekoliko razlikujela, na;volj pri 
kaIasIm za Gorilko. Za slavbno in gradbeno '<J,odovino so daleč na;volj uporabni popisi hiI v meslih in I'l,ih dežel Korofke 
in Kranjske, ki nava;ajo leIni donos od hi!. Isli popisi ponuJajo za Korofko tudi vpogled v gradbeno slanje, vrednosI slavb ler 
vrsle in ftevilo proslorov v njih; na Kran;skem je bilo lo le deloma predmet dmgih, hkrali naslalih popisov za tri mesla. 
Kalaster za GoriIko ima edini sezname stanovan;skih '<J,radb ludi za podeželje in hiIe označuje po vrslah. Katastrski 
operati dmgih treh dežel- Kranjske, KoroIke in Jlajerske - vsebujejo primer!;lve popise mlinov in dmgih vodnih obralov. 

KL]UCNE BESEDE: zemljiIki kaIasIri, lere<!Janski katasler, stavbe, gradbeni material, hife, mesla, I'l,i, Krlko, 
Vilnja Gora, Kranj, Ravne na KoroIkem 

ABSTRACT 
LAND CADAS1RES OF THE 18TH AND 19TH CENTURIES AS SOURCES FOR THE 

BUlLDING AND URBANIIDC HISTORY OF THE SLOVENL4N 1ERRITORY - PART 1 

In the two-parI paper the aulhor discJlsm all the cadastral mvrdr maled for the lemlory of Slovenia in the 181h and 
19th cenluries by focusing on their applicability in the field of building construclion research. Pari 1 of Ihe paper is devoled 
entireIJ to the earliest mid-18'h -cenlury Theresion cadaslre. The stnaJJlre and conIenI of Ihis eadastre somewhal vary from 
province lo province, the dijJerences being most apparent in Ihe cadaslre for Ihe Gori'(ja region. By far the mosl usejul for Ihe 
bmJding hislory research are regislm of hOJIseJ in lowns and market lowns in Carinthia and Camiola Ivhich among other 
Ihings inc/ude dala on the estimated yearIJ income from each hOJIse. SJlch lisls compiled for Ihe province of Carinthia also 
conIain data on Ihe condition of each building, ils value as well as the number and types of the rooms in il. In Camiola, meh 
dala were onlJ parlIJ inc/I/ded in some olher, simultaneol/slJ compiled lisIS, i. e. for Ihe lowns of KrJko, ViJnja Gora and 
Kranj. The cadaslre for the Gori'(ja region is Ihe onlJ cadaslre Ihal conlainJ regiJlm of residenlial buildingJ for Ihe 
cOl/ntryJide, claJsifying houm according lo cerlain categories. CadaJlral recordr for Camiola, Carinlhia and Styria inc/I/de 
comporable liJIs of mills and olher waler driven unilJ. 

KEY lVORDS: land cadaslres, Themian cadaJlre, buildingJ, building maIeriaiJ, houseJ, IownJ, markel townJ, KrIka, 
Višnja Gora, Kra'!J~ Ravne na Koroškem 



284 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Boris Golcc: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ... , str. 283-338 

Za slovenski prostor še nimamo dela, ki bi 
omogočalo vpogled v zemljiške katastre kot vir za 
preučevanje preteklosti v najširšem pomenu bese
de. Takšna obravnava bi morala biti nujno inter
disciplinarna, njeni rezultati pa skupek spoznanj 
vseh ved, ki katastre uporabljajo. Gre za zelo širok 
spekter od naravoslovnih do humanističnih ved, to 
pa postavlja katastrske operate na vidno mesto med 
zvrstmi arhivskega gradiva. Katastri so vir za zgo
dovinske, geografske, urbanistične, arhitekturne ra
ziskave, po njih posegajo tudi arheologija, gene
alogija in celo jezikoslovje. Vsaka veda jim zastavlja 
lastna, specifična vprašanja in išče ustrezne odgo
vore nanje, precej redkeje pa so predmet obravnave 
katastri kot taki. O njihovi uporabni vrednosti za 
razne znanstvene discipline pričajo predvsem rezul
tati raziskav in le redko znanstvene razprave ali 
strokovni članki, v katerih so katastri predstavljeni 
samo ali tudi kot vir.l 

Temeljno arhivistično-zgodovinopisno delo o 
zemljiških katastrih na Slovenskem je še danes 
razprava Petra Ribnikarja (1982), ki obravnava 
strukturo in vsebino treh glavnih katastrskih ope
ratov - terezijanskega, jožefInskega in franciscej
skega.2 Obravnava je v bistvu omejena na Kranjsko 
in zgolj narativna, brez ponazoritve gradiva s 
slikovnimi prilogami in katastrskimi obrazci.3 Eno 
poglavitnih ovir, da vsebina in struktura katastrov 
ne tedaj ne pozneje nista bili primerjalno obravna
vani za celotno slovensko ozemlje, predstavljajo 
hranišča katastrskih operatov v arhivih kar štirih 
držav, poleg Slovenije še Avstrije, Italije in Mad
žarske. Katastri so namreč nastali in bili vodeni po 
nekdanjih političnih enotah - tj. po deželah in žu
panijah, franciscejski kataster pa skupno za vse tri 
dele Avstrijskega Primorja. Ker je na tleh današnje 
Slovenije ena sama deželna prestolnica, Ljubljana, 
so od centralno vodenih katastrov tu hranih le ope
rate za Kranjsko. Iz Avstrije je v osemdesetih letih 
20. stoletja prišel v Arhiv Republike Slovenije jože
finski kataster za slovenski del Štajerske in Ko
roške, deloma v izvirniku in deloma v kopijah,4 

2 

3 

4 

Oboje združuje npr. razprava: Valenčič, Posestne razmere, 
str. 127~158. 

Ribnikar, Zemljiški kataster, str. 321 ~337. ~ O pomenu 
R.ibnikarjeve razprave ne nazadnje priča dejstvo, da so 
slovenski arhivisti od njenega izida objavili o zemljiških 
katastrih zgolj tri zdo kratke izvirne prispevke (1~3 strani), 
ki obravnavajo samo specifične katastrske operate oziroma 
tehnična vprašanja . Prim. Bibliografsko kazalo revije Ar
hivi 1978- 1997, str. 19,37,38,107. 

V tem pogledu je uporabnejša, a ne za vse katastre, kratka 
zgodovina avstrijskega zemljiškega katastra: Lego, Ge
schichte des Osterreichischen Gmndkataslcrs. 
Vodnik po Jondih, l. k'!iiga, str. 391, 392. 

drugi katastri, ki pokrivajo dele slovenskega ozem
lja, pa so ostali v arhivih v Trstu, Gorici, Celovcu, 
Gradcu, Sombotelu in Zalaegerszegu. Osrednji slo
venski arhiv hrani sicer precej gradiva okrajnih 
davčnih uprav iz 19. stoletja, zlasti katastrskih map 
z vsega slovenskega ozemlja,5 ki zadovoljujejo vsaj 
osnovne raziskovalne potrebe. Še vedno pa pogre
šamo ažuriran pregled nad katastri za ozemJje ce
lotne Slovenije ne glede na hranišča.6 

Pričujoči prispevek tega primanjkljaja ne bo na
doknadil. Prav tako ne bomo obravnavali katastr
skih operatov kot takih, temveč le njihovo uporab
nost za stavbno, gradbeno in deloma urbanistično 
zgodovino. Obravnava je nujno omejena s spo
znavnim aparatom avtorja - zgodovinarja, zato ne 
bo posegala v specifične metode dela arhitektov, 
urbanistov ali umetnostnih zgodovinarjev. Opozo
rili bomo zlasti na tisto gradivo in njegovo vsebino, 
ki sta bila doslej premalo opažena ali celo povsem 
neznana. Tako bosta deležna večje pozornosti oba 
katastra iz 18. stoletja, terezijanski in jožefinski. 
Prostorski okvir razprave je celotno slovensko 
ozemJje, deloma tudi današnje zamejstvo, časovno 
pa je omejena na razpon od srede 18. do zadnje 
tretjine 19. stoletja, tj. na čas nastanka temeljnih ka
tastrskih opera tov. 

1. Terezijanski kataster (1747-1756) 

Najstarejši kataster za slovensko ozemlje, ki še 
ni imel vseh značilnosti pravega katastra,7 je bil do 
danes najmanj uporabljan kot vir za obravnavano 
problematiko. Ne nazadnje je, četudi je na splošno 
dobro ohranjen,8 postal raziskovalcem dostopnejši 
šele sredi 20. stoletja, potem ko so prej veliko laže 
posegali po mlajših katastrskih operatih.9 Terezijan-

5 

G 

7 

8 

9 

Prav tam, str. 396-409. 

Zadnji tovrstni kratek pregled je iz leta 1970: Gospodarsko 
in dmžbena, str. 12. 
O njem gI. zlasti Ribnikar, Zemljiški kataster, str. 321. 
Za Kranjsko ga hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljub
ljani (ARS, AS 174, Terezijanski kataster za .Kranjsko), za 
Koroško Koroški deželni arhiv v Celovcu (KLA, The
resianische Rektifikationen), za Štajersko Štajerski deželni 
arhiv v Gradcu (StLA, Theresianischer Kataster) in za 
Goriško Državni arhiv v Gorici (i\SG, Catasto teresiano). 
Tak primer je raziskovalno delo Pavleta Blaznika, ki se je 
pri preučevanju posestnih razmer na podeželju moral dol
go omejevati Ic na franciscejski kataster. Prim. nabor virov 
v: Blaznik, O metodah proučevanja kolonizacijske zgodo
vine, str. 33- 39. Po terezijanskem in jožefinskem katastru 
za Kranjsko je lahko posegel šele v začetku petdesetih let 
20. stoletja. Prim. Blaznik, Doneski k historični topografiji 
ljubljanske okolice, str. 391~397. Terezijanski kataster za 
Stajersko je mcd prvimi, če nc sploh prvi, uporabljal Janko 
Orožen, ki je obdelal sleherno domačijo na trbovcljsko-
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ski kataster je nastal za glavnino slovenskega et
ničnega prostora, in sicer za vsa območja, vključena 
v notranjeavstrijske dežele Kranjsko, Koroško, Šta
jersko in Goriško (brez dveh samostojnill glavar
stev). Zajel ni le Trsta, Prekmurja kot dela Ogrske 
ter nehabsburških ozemelj, ki so bila tedaj v okviru 
Beneške republike (Beneška Istra in Beneška 
Slovenija). Sestavili so ga po posameznih deželah, 
drugače kot pri strukturi poznejših katastrov pa so 
med deželnimi katastrskimi operati obstajale dolo
čene razlike. Niti dva rus ta povsem enaka, po vse
bini in obliki so si precej sorodni operati za Kranj
sko, Koroško in Štajersko, zlasti prva dva,lO katas
tcr za Goriško pa je precej specifičen, najprej že 
zato, ker ga kot edinega niso sestavili po zemljiških 
gospostvih, ampak po teritorialnem načelu. 

V precejšnji meri je upravičeno prepričanje, da 
terezijanski kataster ne obravnava stavb in tako tudi 
ni posebno uporaben kot vir za preučevanje ra
zvoja naselij. Toda, kot bomo videli, obstajajo 
svetle izjeme, zlasti pri urbanih naseljih. Pa tudi 
sicer zasluži v katastru pozornost prenekateri dro
bec, ki govori o zgradbah in naselbinah. Zaradi 
boljše preglednosti bomo vsak deželni kataster ob
ravnavali posebej. V ospredju ne bodo razlogi za 
razlike med posameznimi dežclnim..i katastri, tem
več posledice - uporabna vrednost katastrskih ope
ratov kot virov za obravnavano problematiko. Za
čeli bomo pri katastru za Kranjsko, ki je za ko
roškim katastrom najbolj poveden vir za stavbe in 
njihovo gradbeno stanje. Njegova teža je tem večja, 
ker je Kranjska pokrivala največji del, skoraj polo
vico današnje Slovenije. Gradivo kranjskega terezi
janskega katastra je slovenskim zgodovinarjem tudi 

hrastniškem območju: Orožen, Zgodovina TrboJ)(g; HraJlniko 
in Dola, str. 68- 256, Zanimivo je, da se nanj ni oprl pri 
podobno zasnovani obravnavi Celja: Orožen, Po1tslna in 
gradbena ~odo/Jina Ce§t1. 

10 Ugotovitve P. R.ibnikarja o notranji strukturi katastrskega 
opcrata za Kranjsko (Ribnikar, Zemljiški kataster, str. 322-
324) veljavo v veliki meri tudi za Koroško in Štajersko. 
Dominikalnc napovcdne tabeIc A do D tcr rustikainc E do 
G so v kranjskem in koroškcm katastru skoraj povscm 
enake. V štajerskem pogrcšamo delitev tabel na rustika1ne 
in dominika1nc; posebnih tabel od E do G ni, njihova 
vsebina je zajeta v tabelah od A do D. Določene razlike 
obstajajo od dežele do dežele tudi pri obračunskih ali kal
kulacijskih tabelah. Neenotna je zlasti notranja ureditev ka
tastrskih opcratov. Delitvc katastrskega opera ta, kakršna jc 
bila na Kranjskcm - na tri dele: napovedne tabeIc, obra
čunske tabele in rekrificiranc dominika1ne akte -, katastra 
drub.m dveh dežel ne pozna ta. Štajerski in koroški kata
strski operat - dru/.,P,lče kot kranjski - n ldi ne vključujeta 
(Oliko mlajših dokumentov, nastalih po zaključku )()snov
nq,r.l« katastrskebP,l oper3ta sred.i SO. let 18. stoletja; na 
Kranjskem so tovrstni dokumenti shranjeni mcd rektifi
ciranimi dominikanimi akti. 

najbolj znano, obenem pa eelino, s katerim so se 
lahko poklicno ukvarjali slovenski arhivisti, saj je le 
katastrski operat za to deželo shranjen v Sloveniji, v 
Arhivu Republike Slovenije. Ob primeru Kranjske 
bomo zato natančneje osvetlili normativne akte za 
sestavo katastra. Intenzivneje se bomo posvetili 
tudi katastru za Koroško; zanj se je namreč izka
zalo, da je za stavbno zgodovino meščanskih naselij 
še bogatejši od kranjskega. Posebna dragocenost 
obeh so popisi oziroma napovedne tabele za hiše v 
mestih in trgih, viri, o katerih je bilo doslej znanega 
zelo malo. 

1. 1 Terezijanski kataster za Kranjsko 

Terezijanski kataster na splošno ni bil namenjen 
obdavčenju stavbnega fonda. V patentu o izvedbi 
davčne rektifikacije v vojvodini Kranjski, ki ga je 
12. avgusta 1747 izdala KameraIna, komercialna in 
politična reprezentanca v Ljubljani,11 je v razdelku 
o predmetih rektifikacije izrecno navedeno, da ne 
bodo obdavčena zemljišča, na katerih stojijo sedeži 
zemljiških gospostev, gospoščinske pristave, pod
ložniške hiše in drugo, skupaj s stanovanji.l2 Iz
jemo srečamo v nadaljevanju patenta, pri podrob
nih pravilih (Regl/Ia dimlivre) za napovedi posa
meznih donosov (od posevkov, vrtov, vinogradov, 
mlinov itd.). Rubrika o dohodkih mest (Rubrica 
Stredt=Nl/tzungen) namreč pove, da je donose od 
polj, vrtov, travnikov idr. treba pri mestih napo
vedati tako kot drugod, razen od hiš in podobnega. 
Hiš in podobnih zgradb ne bodo cenili po zem
ljišču, na katerem stojijo in v mestih ne prinaša ni
česar, temveč glede na donos od stanovanja in 
drugega, kot bi ga prinašale, če bi bile dane v na
jem; pri tem je vseeno, ali so trenutno prazne ali 
obljudene. Od donosa naj nato odštejejo tretjino, in 
sicer za popravila, streho, nevarnost (požara) idr. 
Utemeljitev, zakaj naj bo hiša ocenjena tako in ne 
po zemljišču, je takšna: bilo bi nepravično, če bi 
lastnik zemljišča, na katerem smji nizka hiša, pla
čeval prav toliko kot tisti, ki ima na enakem zem
ljišču dva ali celo trikrat tako visoko hišo; pri ce
nitvi tega donosa je posebej potrebno upoštevati, 
da je zelo negotov, zato naj ga ne merijo po tem, 
koliko v tem ali onem primeru prinaša najemnina, 
temveč za koliko bi lahko eden ali več meščanov 

11 ARS, AS 1079, Zbirka normalij, ško 2, Cesarski patenti 
1731 - 1747, patent 12. 8. 1747. - Slovenska oznaka za 
patent je povzeta po: Ribnikar, Zemljiški kataster, str. 321, 

12 ))Werdet der Grund / auf wdchen der I [errcn= Sitz / der 
ll errrchaffdichc Mayrhof / und deB Unterthans Be
haurung / etc. rtehen / rambt dcr Wohnung in kcincn 
Anrchlag zu nehmcn reyn,« 
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Rubr. Im. Hxufer in der Stadt. Nutzuni 
rfl] kr. pf. 

1. Friedrich Damas eygene Wohnung 30 90 - -

2. Vermiithete Wohnungen / Keller / Gewcelber / Bceden etc. 60 
2. George Duban eygene Wohnungen 15 60 - -

3. Vermiithete Wohnungen / Keller / Gewcelber / Bceden etc. 45 

In der Vorstadt. 
1. Thomas Tililus eygene Wohnung 

2. Miithungen an Zimmern / Cammeren 

vzelo hišo v povprečen (srednji) najem, in to vsako 
leto.13 

Izdelava te in drugih napovedi je v sklepnem 
delu patenta ponazorjena z vzorčnUn obrazcem, 
kot ga vidimo zgoraj. Vsako mestno predstojništvo 
je moralo mestne donose napovedati v treh rub
rikah, na prvem mestu je bila rubrika o hišah. Te so 
se deWe na hiše v mestu in predmestju, donos po
sameznega lastnika pa na donos od lastnega sta
novanja oz. več stanovanj tcr od prostorov, odda
nih v najem. Zadnji so opredeljeni natančneje, saj 
obrazec ne govori le o stanovanju, temveč tucli o 
kleteh, obokih, podstrešjih, sobah in kamrah. Oba 
prihodka sta pri vsakem lastniku izražena v se
števku v denarni vrednosti: v goldinarjih, krajcarjih 
in denaričih. 14 

SpecifIkacija prostorov, oddanih v najem, se je 
zakonodajaleu očitno zdela potrebna, da bi se izo
gnili dvoumnostim oziroma zlorabam. H.išni last
niki bi se kaj lahko izgovarjali, da ne oddajajo vsega 
stanovanja, temveč le kakšno sobo ali klet. Z na-

13 »Die Sta:dt haben Gemeine / und Herren:::Nutzungen / 
die Gemeincn bcftchen meiftens in Fddcm / G:crtcn / 
WieCen /Gcmcincn / Ha:u[crn / !-Icu ::: schupffcn etc. 
welchc auCee der I-I:ell(cr und dcrgleichen / alfo / wie 
{ehon oben von denen Gememen ::: Nutzungcn crwehnct 
worden / in AnscWag zu bringen [tyod. : Die Ha:u[cr hin
gegen I und dcrgleichen werden nicht dem Grund naeh / 
auf welchcn uc [tehen / die fambt dem Hoff in denen 
Stxdtcn nichtcs traget / [ondem der Wohnung / oder an
dereo Nutzungen naeh I wie ncmbl1ch fo1chc vcrmucthet 
wcrden ka:nte / ungeacht daG (ic zur Zeit lece [tehen / 
oder [elbft bewohoct wcrdcn mit cin Dr:ittel Abzug per die 
Reparation - Bedachung /Gefahr etc. in Anschlag gc
bracht / weilen unbillig wxre / daG jencr von cincm 
Grund / auf welchcm etn niedcrcs HauG stehet / eben [o 
vicl nhlc / aJs der / wdchc.r auf cinen solchcn Grund cin 
/ zwcy / oder auch drey mahl Co hohes I-IauG hat / in 
Anschlag dicfer Nutzung irt beConders zu ref1ecti.ren / daG 
[olchc [ehr unficher / mithin das Beftand=Quanrum, 
nicht wic in Ilno velolio CnJlI gereicht wi.rd / zu nehmen / 
[ondem wie cin oder mehr Burger das I-IauG in cincm 
mitteren Be[tand / und all=Ja:hrlich annehmcn kunten.« 

14 1 goldinar = 60 krajcarjev, 1 krajcar = 4 denariči ali pfe
Olg!. 

6 14 - -

8 

vedbo višine donosa je patent prejkone tudi suge
riral, v kakšnem obsegu se predvidoma gibljejo pri
hodki od hiš. V obrazcu so ti pričakovano višji v 
samem mestu kot v predmestjih. Na drugi strani 
patent ni predpisal, ali so predmet napovedi vse 
hiše v mestu ali le tiste pod mestno jurisdikcijo, to 
pa prej ko slej pomeni, da so implicitno mišljene 
vse stanovanjske stavbe, ne glede na to, kdo je bil 
njihov zemljiški gospod. 

Obravnavani patent govori resda samo o hišah 
v mestih, toda poznejša praksa in navodila, ki jih 
najdemo raztresena po različnih arhivskih fondih, 
pričajo, da so napoved donosov od hiš raztegnili z 
mest na trge. O enotnem obravnavanju mest in 
trgov v dveh deželah, Kranjski in Koroški, jasno 
govorijo instrukcije v vojvodini Kranjski, uteme
ljene na cesarsko-kraljevi reskripciji za omenjeni 
deželi z dne 22. maja 1751. Pri mestih in trgih naj 
bi hišni davek (HauJ!=StetieTj glede na vsakokratne 
krajevne danosti (nach jeden Orthes beschaJfenheil) od
merili po obstoječih najemninah oz. najemniških 
činžih (Miethungs Ziinnsen) in temu ustrezno izraču

nali za lastna stanovanja posestnikov (hiernach pro
portionirenden eigenen Wohnungen).15 

Podrobnejše navedbe o načinu napovedi dono
sov od hiš so zajela navodila za sestavo napovedi za 
mesta in trge (!) na Kranjskem. 16 Po teh, v rokopisu 
ohranjenih nedatiranih navodilih, je bilo med dru
gim treba pri vsakem posestniku poleg obrti in de
javnosti navesti, da ima hišo. Če pa je meščan ozi
roma tržan (ein BU1;geTj ločeno posedoval dve hiši, naj 
ne bi bili vpisani skupaj pri njegovem imenu, temveč 
vsaka posebej v svoji ulici. Hišni posestniki (behausle 
Pofsefores) so morali biti popisani v zaporedju z vsemi 
svojimi nepremičninami in obr~o oziroma pokli
cem; enako je veljalo tudi za gostače brez hiše 

15 ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani, šk. 86, fase. XVIII, Instruction etc., pred
stavljeno 24. 9. 1751. 

16 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fase. 8, Waaf3 RegcIn 
wie die Stadte und Marckte in Hcrtzogthum Crain zu 
FaCsioniren Geyn werden, s. d. 
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10 die Hau[er-Nuzung Miithung Eigene Wohnung Area Garten 

f 
Andree Premrou Herrschafft 30 
Wippacherischer Unterthan besizt ein Haull 
Anton Dertscher Burg Wippacherischer 10 
Unterthan besitzt ein HaullI 
Matha:us KoschI unter dem Marckt 50 
Wippach geh6rig 
Und [o fort von alien, und jeden auch 
freyen COrporibUf, massen keine Ex,mplion 
Stalt hat mit S,parimnp derer lurisdictionen. 

(unb,hallf/' Jnwohn'~, ki jih je bilo treba zajeti v 
posebni rubriki. V zasnovi napovedi so morali 
predvsem razlikovati med notranjim (tj.obzidanim) 
mestom in predmestjem (di, Jnnere von der Vorfladl 
Zu Diflinglliren). Četudi so v mestni okolici (vor der 
Slad~ stale precej oddaljene hiše, ki pa so vendarle 
spadale k mestu ali predmestju, jih je bilo treba 
popisati posebej pri predmestju. V navodi1ih je go
vor le o mestu in predmestju, a je iz naslova in 
drugih členov jasno vidno, da so mišljeni tudi trgi. 

Podobna, prav tako nedatirana navodila, name
njena tako mestom kot trgom, vsebujejo namreč 
obrazce, izpolnjene za trg Vipava (glej zgoraj).17 Pri 
rubriki Donosi zasebnikov (Nu'{fmg'n deren Priva/o
mm) srečamo natanko tak obrazec popisa donosov 
od hiš, kot so ga leta 1752 dejansko uporabili pri 
napovedi donosov od hiš v kranjskih mestih in 
nekaterih trgih. Donos od hiše se deli na lastno in 
najemniško stanovanje, vendar pri zadnjem, dru
gače kot v patentu iz leta 1747, ni več podrobnejše 
razlage, na katere prostore se najem nanaša. Pri 
vsaki hiši je še rubili O hišnih vrtovih in njihovi 
velikosti, izraženi v posevku v mernilcih. 

Ni naključje, da so za navodila izbrali kot primer 
prav trg in da so bili trije navedeni hišni posestniki 
podaniki različnih zemljiških gosposk: gospostva 
Vipava, vipavskega Spodnjega gradu (B/J(g Wippach) 
in trga Vipava. Navodila so s tem hotela samo pod
krepiti navedbo v obrazcu, da je treba ločeno po ju
risdikcijah, tj. zemljiških gospostvih, in na enak na
čin popisati vsako »telo«, tudi ))svobodno«, če ne 
šteje za izjemo (mamn k,in, Ex,mplion Slall ha~. Za 
popise donosa od hiš torej ni veljala nikakršna 
omejitev, povezana s podsodnost jo zemljišča. Popis 
je moral zajeti vse stanovanjske stavbe ne glede na 
to, pod katero jurisdikcijo so spadale. Opisana po-

17 All.,,), AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani, ško 89, fasc. XXVIII, Formular, oder Anweillung 
Nach wclcher von dcnell Stadtcn, und Mlirckten, die Re
fundc cinzurichtl:n scyn, s. d. 

Ziinll dabey nach 
Ansaat 

kr den f kr den Mer!: 
- - 20 - - 1/2 

- - 6 - - 1/8 

- - 30 - - 1 

drobnejša navodila so gotovo oblikovali tudi zaradi 
pojavljajočih se nejasnosti in konkretnih vprašanj, ki 
so jih zastavljala mestna in trška predstojništva ter 
zemljiška gospostva, v katerih so ležali upravno ne
samostojni trgi. 

Patent iz leta 1747 in poznejša navodila odločil

no pomagajo pri razumevanju ohranjenih napovedi 
donosov od hiš, vendar ostaja nekaj vprašanj delno 
še odprtih. Eno poglavitnih zadeva rezultate napo
vedi donosa od hiš iz leta 1752, ki jih najdemo med 
rektificiranirni dominikalnimi akti terezijanskega ka
tastrskega opera ta. Za zdaj še nimamo odgovora, 
zakaj so donos od hiš ocenili in popisali v vseh 
kranjskih mestih (za istrski del Kranjske o tem sicer 
ni podatkov),18 na drugi strani pa so napovedi ohra
njene le za tri od več kot 20 trgov - za Tržič, Litijo 
in Radeče. Postavlja se vprašanje, ali so napovedi 
nastale tudi za druge trge, med drugim za Vipavo, a 
se niso ohranile, morda zato, ker so jih pozneje iz 
rektificiranih dominika\nih aktov izločili. Težko bi 
namreč našli kar koli skupnega, kar bi med kranj
skirn.i trgi povezovalo samo navedene tri trge ozi
roma kar bi jih kakor koli ločevalo od vseh drugih. 19 

18 Gradivo za zcmljišk~ gospostva v tedanji kranjski Istri 
danes v fondu Terezijanski kataster za Kranjsko pogre
šamo (AS 174). Po ugorovitvah :uhivistke, mag. Danijele 
juričic Čargo, je bil vsaj del gradiva pred letom 1918 po
slan v Trst. 

19 Morda so occnili, da imajo ti trije trb>l najvišji donos od hiš, a 
za to nimamo potrditve. Tržiški donos je res visok, radeški 
in litijski pa sta bistveno nižja. Zelo različni so si bili trgi v 
politično-upravnem pogledu: radeški z visoko sropnjo avto
nomije,litijski s precej bolj omejeno, tr~iški pa ni premogel 
niti lastnega trškega predsrojništva in je bil neposrcdno 
vključen v zemljiško gospostvo (Golec, Dmžba IJ mestih, str. 
381 ,387,397,437). Še najbolj 1 0b>1čna razlaga, zakaj je vizira
cijski komisar za mesta obiskal prav Litijo in Radcče in tam 
mcd drugim potrdil tamkajšnja popisa donosa od hiš, je ta: 
trga je obiskal spotoma, ko je potoval po Savi navzdol vizi
tirat vzhodnodolenjska mesta. V Višnji Gori je delo zaklju
čil 26. maja, v Litiji 29. maja, v Hadečah S. junija, v Krškem 
13. junija in v Kostanjevici 19. junija 1752. Ne vemo, zakaj 
se potem, ko je opravil delo še v Novem mestu (20. julija), 
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V ospredju obravnave so druga vprašanja, po
vezana z izpovedno vrednostjo ohranjenih mestnih 
in trških napovedi donosa od hiš. Gre za vprašanja o 
metodologiji in primerljivosti cenitev za posamezna 
naselja in o razmerju med napovedanim donos om 
stavbe ter njeno fizično podobo in vrednos ~o. 

Z obravnavo popisov oz. napovednih tabel 
donosov od hiš stopamo na doslej zelo borno ra
ziskano področje. Njihova uporabnost kot zgodo
vinskega vira še ni bila preučevana, in redko so jih 
pritegnili tudi v krajevnozgodovinske raziskave. 
Glavni razlog, da popisov donosov od hiš niso opa
zili že starejši pisci zgodovin hiš v naših mestih, je 
vsekakor dolgotrajna nedostopnost in neurejenost 
terezijanskega katastra, ki ga je osrednji slovenski 
arhiv prevzel od Okrožnega sodišča v Ljubljani šele 
leta 1948.20 Tako Josip Žonrar popisa ni upošteval 
pri historiatu hiš v Kranju (1939),21 Vladislav Fab
jančič ga ni uporabil pri pisanju svoje tipkopisne 
Knjige yilbljanskih hiš in njih stanova/cev (1944),22 Janko 
Polec pa ga ni vključil v razpravo o kamniških hišah 
(1955).23 Ker se za navedenimi avtorji dolgo ni nih
če loteval tovrstne obravnave za katero od kranjskih 
mest, so popisi ostali skoraj neopaženi. Cenitve do
nosa od hiš je upošteval šele France Štukl v dveh 
knjigah o Škofji Loki (1981 in 1984), vendar zgolj s 
s tališča posestnikov in lokacij, ne da bi ga pritegnil 
podatek o donosu od hiš. 24 Sam sem v svoji neob-

Metliki (1. avgusta) in Črnomlju (10. avgusta), ni ustavil v 
trgih Stari (rg ob Kolpi, Mokronog, Žužemberk in Ribnica, 
ampak le v mestih Kočevje (za ključil 17. 8.) in Lož (26. 8.). 
Na poti iz Loža tudi ni obiskal notranjskih trgov, ampak 
samo še Radovljico (delo končal 31. 8.) in Tržič (8. 9.), dve 
meščanski naselji, ki ju ni zajci že med spomladansko vizi
tacijo po Gorenjskem. Zdi se, da &'<1 je prelf<!njal čas in je 
obisk večine trgov morda odložil na poznejši čas. - ARS, 
AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 45, 123, 134, 
140-142, 243, 258-260. 

20 Vodnik po fondih 1. ko/iga, str. 388. 
21 Žontar, ZgodovifJa mesla. - Zontar je sicer samo dopolnil 

seznam posestnikov hiš, ki If<! je sestavil Anton Koblar 
(prav tam, str. 384--426, Meščanske hiše). 

22 ZAL, ZAL LJU 346, Rokopisni elaborati, t. c. 77-79, a. e. 
603- 605, Vladislav Fabjančič, K'!Jiga !illbljmukib hiJ in ,!jih 
slanovaletv, l.- x. dcL Ljubljana, 1944 (tipkopis). - Pabjan
čiču je bilo gradivo katastra, shranjeno na takratnem 
okrožnem sodišču, šc najbo lj pri roki, a v vojnem času, ko 
je knjigo sestavljal (1941-1943), najbri. težko dostopno in 
poleg telf<! neurejeno. O uporabljenih virih gI. uvodno be
sedo v: 1. dtI. S lari trg, s. p., Pojasnilo. 

23 Polec, Kamniške meščanske hiše, str. 51 - 110. - Polec je 
gradivo za razpravo zbiral od leta 1936, delo je nato zaradi 
vojne prekinil in nadaljeval šele v zadnjih mesecih pred 
izidom 1955 (prav tam, str. 57). 

24 Štuk.l, Knjiga biI v Škoji Loki 1.; isti, Knjigo hil v Škofji uki li. 
- Pred Štuklom se je popisa hiš za to gorenjsko mesto samo 
bcžno dotaknil Pavle Blaznik (1973), ne da bi opozoril na 
pomen njegove vsebine (Blaznik, JkoJja uka, str. 376). 

javljeni doktorski nalogi (1999) prikazal izsledke za 
vseh sedem mest na Dolenjskem, za edino notranj
sko mesto tcr za oba v popis zajeta dolenjska trga, a 
sem jih obravnaval predvsem v luči socialne struk
ture mestnega prebivalstva, nisem pa se ukvarjal z 
metodologijo cenitev in lokaliziranjem posameznih 
stavb. Za gorenjska mesta (brez Ljubljane) in trg Tr
žič sem kot primerjavo z meščanskimi naselji spod
njega dela dežele uporabil samo nekaj sumarnih po
datkov.25 Ne preseneča, da donosa od hiš nista ana
lizirali Nadja Gartner Lenac v monografiji o Ra
dovljici (2007)26 in Meta Matijevič v obsežni knjigi o 
Novem mestu (2007),27 zadnjem temeljnem delu o 
hišah katerega naših mest, čeprav sta obe avtorici 
uporabljali tudi terezijanski kataster. Kratka mono
grafija o radovljiških družinah v 18. stoletju obrav
nava namreč posestnike, in ne hiš kot takih, prav za 
Novo mesto pa popis donosa od hiš ni ohranjen.2s 

Preseneča ugotovitev, da cenitev donosa od 
mestnih in trških hiš ne omenja Peter Ribnikar v že 
omenjeni sistematični razpravi o zemljiškem ka
tastru kot viru za zgodovino (1982),29 čeprav je 
uporabljal normativrll vir, ki o tem izrecno govori 
(patent z 12. avgusta 1747).30 V njegovi obravnavi 
vseh treh temeljnih katastrskih operatov 18. in 19. 
stoletja morda sicer ne bi pričakovali, da bo tej 
razmeroma obstranski vrsti katastrskega donosa 
posvetil večjo pozornost. Toda nemara bi avtor z 
opozorilom nanjo tako ali drugače vplival na delo 
poznejših raziskovalcev hiš in urbanistične podobe 
kranjskih mest. 

25 Golce, Dmf.ba v mutih, str. 838-865. - Pričujoča obravnava 
deloma dopolnju je in deloma zavrača nekatera v disertaciji 
predstavljena sklepanja o uporabnosti rezultatov donosa od 
hiš, zlasti glede primerljivosti rezultatov za posamezna na
selja. 

26 Gartner Lenac, Rodov!Jiikt df'N~nt v 18. stoieljII. 
27 Matijevič, Novomtfke hife. 

28 Meta Matijev ič je za osnovo vzela drug seznam posest
nikov v terezijanskem katastru , ki je omogočal navezavo 
na mlajše vire (Matijevič, Novomtfke hile, str. 42-62). Do
nos od hiš je brez razlikovanja med lastnimi in najem
ni.~kirni stanovanji sicer »sk.rit« v nedatiranem registru ra

zličnih katastrskih donosov Novomeščanov in v popisih 
neobdavčenih zgradb (ARS, AS 174, Terezijanski kataster 
za Kranjsko, ško 141, RDA, N 242, No. 23 , 22, 7). 

29 Ribnikar, Zemljiški kataster, str. 321-337. - Ni izključeno, 
da se je v Ribnikarjev članek prikradia pomota in je misW 
na terezijanski kataster, ko jc pri obravnavi jožefinskega 
zapisal: »Pri nekaterih občinah so ohranjeni poleg obraz
cev katastrskega operata se popisi hiš z napovedjo donosa 
od hiš. Ti so bili izdelani v glavnem za mestne in trškc ob
činc.~~ (prav tam, str. 327). 

30 Prav tam, str. 321 
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Upoštevanje popisov donosa od hiš in terezi
janskega katastra sploh bi pri mestih, za katera že 
imamo historiate hiš, lahko precej dopolnilo dose
danje vedenje o hišnih lastnikih in samih stavbah. 
Taka mesta so Ljubljana, Kamnik in Kranj,31 še 
posebej Kranj, za katerega je v katastru tudi popis 
prostorov v hišah.32 Za ta in druga mesta, ki takš
nih obravnav še nimajo, so popisi donosa od hiš 
eden ključnih virov o mestni topografiji, in to ne le 
za 18. stoletje. Skupaj z dvema seznamoma, ki pri 
hišah navajata njihove prostore in višino, eden pa 
tudi gradbeni material,33 je posebej dragocen popis 
donosa od hiš v Višnji Gori. Morda bi bilo tovrstne 
popise za vseh 16 meščanskih naselij Kranjske, za 
katera so ohranjeni, smiselno objaviti. Nadaljnja 
analiza bi lahko veliko prispevala tudi k vedenju o 
naselbinskem in arhitekturnem razvoju kranjskih 
mest in trgov. V monografijah in razpravah S to 
tematiko - o Črnomlju, Kočevju, Radovljici in 
Kranju34 - je namreč čutiti prav pomanjkanje pred
hodnih študij o zgodovini posameznih hiš. 

V tem prispevku se omejujemo na tiste vidike, 
ki so tako ali drugače povezani z gradbenim sta
njem objektov. Ohranjene napovedne tabele so si 
po izvedbeni plati na moč podobne in zvesto sle
dijo predstavljenemu vzorcu za Vipavo. Popis in 
cenitev donosa hiš so v skladu z navodili izvedla 
mestna in trška predstojništva, Kot osnova za 

Začetek napovedne tabele za Škofjo Lok035 

Nummeri In der Stadt 
Po[se[sorum Sub Rubrica an Obern Platz 

Nomina Po[se[sorum 

1. Michael Hafnerisch HauIl 
2. AntonJuwantschitsch HauIl 
3. Primas Knoppisch HauIl 
4. Michael Tscherre HauIl 
5. Franz Obblack, anjezo 

Homannischen gebricder HauIl 
6. Theresia Dragolitschin, anjezo 

110hann loseph Knschav Hauil 

31 Upoštevanje podatkov iz terezijanskega k~tastra, zlasti 
popisov donosa od hiš, bi vedenje o lastnikih hiš v Kranju 
pomaknilo za približno desetletje nazaj, ponekod rudi za 
več; v Žontarjevi monografiji se historiati hiš namreč za
čenjajo šele z mestnim urbarjem iz leta 1758. Pri Kamniku 
in Ljubljani, za katera navajata Fabjančič in Polec tudi 
hišne gospodarje iz zgodnejšega časa, pa bi bij popis dono
sa od hiš dragocena referenca, nc nazadnje:: za odpravo 
morebitnih napak, nejasnosti in dvomov. 

32 I\RS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 260, 
lillA, L 338, No. ad 13, 6. 9. 1754. 

določitev donosa so jim bili podatki, za koliko so 
lastniki oddajali hiše ali dele hiš v najem. Tabele so 
dokončno izdelali in potrdili med vizitacijo višjega 
komisarja lokalne vizitacijske komisije za mesta 
Antona Jožefa pI. Vermattija. Časovni razpon vizi
tacije predstavlja približno pol leta v toplejših me
secih leta 1752; v Ljubljani so delo končali 11. 
marca, v zadnjem meščanskem naselju, Tržiču, pa 
8. septembra. Vsaka napovedna tabela ima v sklepu 
še pripombe (Rejlexiones), ki navajajo najmanj sploš
no formulacijo, kdo iz mesta oziroma trga je pri 
cenitvi hišnega donosa sodeloval (npr. mestni sod
nik in svet, trški sodnik z dvema tržanoma ipd.). 
Ponekod so pripombe daljše, na splošno pa po
vedo malo. Med tremi pripombami v tabeli za 
Škofjo Loko je denimo ta, da so številna stanovanja 
zaradi pomanjkanja stanovalcev (Inwohner) prazna 
in da tudi lastniki v nekaterih ne živijo, a so jih ce
nilci - v skladu z navodili - kljub temu pritegnili v 
popis enako kot naseljene hiše. 

Za ponazoritev vsebine napovednih tabel si 
oglejmo začetek tabele za Škofjo Loko. Po zasnovi 
je škofJcloška tabela enaka kot pri vseh drugih me
stih in treh trgih, le da so v tem in še nekaterih 
mestih navedli donos od vrtov posebej na koncu 
popisa hiš, pri večini pa rubriko o vrtnem posevku 
vsebuje že sama tabela. 

Dermahliger Muttungs Hiernach 
Zi.inss Proportionirte 

Eigene Wohnung 
Fr: Xr. Fr: Xr. 

- - 7 -
- - 9 -
- - 10 -
- - 20 -
44 30 - -

17 - 10 -

33 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fase. 6, snopič 4, 22.3. 
1748. - ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, 
ško 142, RDA , N 244, No. 5, 18. 12. 1748. 

34 Prim. Bernik , Ko/elje; isti, Crnol!lefj; Avguštin, Meščanska hi· 
ša v Radovljici; isti, Zgodovinsko-urbanistični značaj; isti, 
Kranj. 

35 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 213, 
lillA, 1. 2, No. 41, 14. 4.1752. 
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Ob posameznih hišah izvemo zgolj lastnikovo 
ime ter višino letnega donosa od lastnega stano
vanja in oddaje v najem. Med šestimi hišami v ta
beli so štiri, ki so jih uporabljali samo lastniki -
takih je bilo v kranjskih mestih in trgih daleč največ 
-, eno so v celoti dali v najem, ena pa je izkazovala 
donos tako od lastnega kot od najemniškega stano
vanja. Pri dveh je poleg imena tedanjega lastnika 
oziroma več lastnikov še »oadstandardna« navedba 
o prejšnjih hišnih posestnikih; to je zlasti uporaben 
podatek za historiat posameznih hiš. 

Prej pravilo kot posebnost je označevanje 

namembnosti tistih stanovanjskih stavb, ki niso bile 
)običajne« hiše (npr. grad, samostan, mitninska hi
ša, mlin ali rotovž), ter stavb s posebnim pravnim 
položajem (svobodoe in davka proste hiše); med te 
so pogosto spadali prav gradovi, rotovži in razne 
)>uradne hiše«. Med posebnostmi pa kaže poudariti 
primere, pri katerih ne gre za stanovanjsko stavbo, 
temveč zgolj za vrt, pustoto (lokacijo propadle hi
še) ali kak drug nestanovanjski objekt, npr. skedenj, 
hlev, mesarsko klop ali delavnico.36 V Metliki so 
denimo posebej popisali in ocenili vinske kleti 
(Wein=Kallei),37 v Ložu so v cenitev hiše nekajkrat 
vključili ali ob hiši le navedli še skedenj in gumno 
(nebs! Sladi vlldl Dreschlhenn),38 pri Kostanjevici sta 
zunaj mesta popisani dve zemljišči s kozolcem 
(worallf die Ha1Jen).l9 

Poseben problem predstavljajo meslna ob<Jdja in 
vanje vključeni objekti. Obzidja kot taka so tu in 
tam zgolj omenjena v zvezi z lokacijo kakšne hiše, 
npr. pri Mestnem trgu v Ljubljani dve magistratni 
hišici za obzidjem (hinler der Maui).40 Redko naj
demo slolpe v obzidju, ker po večini niso bili name
njeni za stanovanja. Od številnih stolpav v ljub
ljanskem mestnem obzidju so donos od hiše napo
vedali le za tri in vsi so veljali za svobodne hiše: dva 
magistratna stolpa, popisana v okviru Mestnega 
trga, mestni okrogli stolp ob Ljubljanici (der Sliid
lische R1l11de Tbum an dem Flufl Lajbach) na območju 
Novega trga in mestni stolp v predmestju pred 
Špitalskimi vrati.4! V Radovljici je naveden samo 
mestni stolp z minimalnim donosom en goldinar; 
pripisali so ga v dodatku k popisu hiš, potem ko se 
je izkazalo, da je obljuden, saj je v njem prebival 

36 Vse naštete primere najdemo npr. v Kranju (prav tam, šk. 
260, RDA, L 338, No. 3, 14. 4. 1752). 

37 Pmy tam, ško 140, RDA, N 241, No. 8, 1. 8. 1752. 

38 Prav tam, šk. 45, RDA, A 192, No. 7,26. 8. 1752. 

)9 I'my tam, ško 140, RDA, N 240, No. 3, 19. 6. 1752. 

40 Prav tam, šk. 258, KOA, L 336, No. ad 8, 11. 3. 1752. 
41 Prav tam. 

sodni sluga (Sladi Thllm worinen der gerichls dienei).42 
Pri danasu od hiš se pogosteje pojavljajo meslna 
vrata, a ne vsa in v vseh mestih. Vrata še največkrat 
označujejo določen del mesta oziroma predmestja; 
tako najdemo v Kranju, ki je imel dvoje mestnih 
vrat: predmestje pred Zgornjimi ali Kapucinskimi 
vrati (Vor dem Ober: der CapIIciner Thoi), ulico od 
istih vrat proti Trgu (Von dem Obern Thor gegen 
Plal~, ulico od Trga proti Spodnjim mestnim vra
tom (Von Plalzgegen unlem Sladi Thoi) in predmestje 
pred Spodnjimi vrati (Vor dem Jlnlern Sladi Thor).4) 
Predmet popisov hiš pa so, pričakovano, zgolj tista 
vrata, ki so premogia stanovanje. Vse kaže, da so 
takšna vrata s prostim stanovanjem nočnega straž
nika stala ob vstopu na kamniški Trg (ober dem Sladi 
Thor des Nachls: Wachler:r frrye Jl"ohnllllg).44 Več je 
vratarskih hišic pred mestnimi vrati, tako denimo 
pri obojih mestnih vratih v Kostanjevici, edinem 
slovenskem mestu na rečnem otoku in brez ob
zidja,4S ter pred petimi mestnimi vrati v Ljubljani, 
povsod že v predmestju.46 

Razen glede na višino letnega donosa, izraže
nega v denarju, skorajda ni mogoče sklepati o veli
kosli slavb. T ucli opisnega razlikovanja med hišami 
je narru:cč zelo malo. Praviloma so označene kot 
hiše (Hallj!), nekatere pa za razliko od »pravih« hiš 
kot hišice (Hiiufll, HeiJf~. Pri tem je zanimivo, da so 
hišice v istem mestu neredko prinašale večji donos 
kakor hiše. Ponekod zasleclimo tudi združitev dveh 
hiš, bodisi fizično bodisi samo administrativno. Če 
je pri posameznem hišnem posestniku navedeno 
zgolj »zwey Hausec«, gre skoraj zagotovo vedno za 
ločeni, a sosednji stavbi. Navodila za sestavo po
pisa hiš so namreč izrecno prepovedovala skupno 
popisovanje dveh hiš istega lastnika, ki ne stojita 
skupaj.47 O naslednjem koraku - fizični združitvi 
hiš v eno stavbo pričata določnejši formulaciji: 
»zwey zusammen gezogene Hiuser« in »zwey zu
sammen gespannte Hiiusec«.48 

42 Prav tam, šk. 260, RDA, L 337, No. 7, 31. 8. 1752. -
Sočasna napovedna tabela za hiše razkriva, da so za 
stanovanje uporabljali le eno sobo v stolpu: )>cin Zimm er 
auf dem Stadt 'fhurtn( (prav tam, No. 17, S. d.). 

43 Prav tam, šk. 260, RDA, L 338, No. 3, 14.4. 1752. 

44 Prav tam, ško 261, RDA, L 339, No. 3, 30. 4. 1752. 

45 p"y tam, ško 140, RDA, N 240, No. 3, 19. 6. 1752. 

46 Prav tam, šk. 258, RDA, L 336, No. ad 8, 11. 3. 1752. 

47 AJtS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fase. 8, WaaB Regeln 
wie die Stadtc und Marckte in Hertzogthum erain zu 
Fafsioniren Beyn werden, s. d. 

48 Pojem »ZUS3.mmen gezogen« srečamo v Radečah, Črnom
lju in Kranju, ))zusammen gespannt( pa Ic v Ljubljani 
(Radeče: ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, 
ško 123, ImA, N 168, No. 26, 5. 6. 1752; Čmomclj, ško 
141, ImA, N 243, No. 6, 10. 8. 1752; KJ-anj' ško 260, 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Iz arhivskih fondov in zbirk 291 
Boris Golcc: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ... , st.r. 283- 338 

Popisi donosa od hiš govorijo zelo redko o 
gradbenem sla/yU posameznih hiš in če že, ne brez 
utemeljenega razloga. Praviloma le, če stavba ni bila 
povsem dograjena ali pa je razpadla in opustela. 
Tako je bilo v primeru, ko so eni od pustot v Višnji 
Gori vendarle pripisali majhen hišni donos, zato se 
je zdelo potrebno navesti, da stoji na njej iz desk 
zbita kamra (OednujJ darauJ cine mil Brelhen vmeh/agene 
Cammer).49 Za eno največjih hiš v Metliki so za
pisali, da razpada in v njej tačas ni moč stanovati 
(bauJillig "nd derzeil nichl V' bewohnen), njen donos, ki 
ni šel v sk-upno rnesmo vsoto, pa so ocenili le 
potencialno ob pogoju, da bi hišo obnovili (in 
Slandl "nd auJ1gebaul 1Vohre).50 Še največ tovrstnih 
pripomb je pri Kranju, ki je leta 1749 pogorel in bil 
tri leta pozneje, v času vizitacije sredi obnovitvenih 
del. Vrsta hiš brez donosa je tako označenih kot 
pusto pogorišče (oede Brandlslall) ali malce bolj opti
mistično, kot še vedno pusto pogorišče (annoch oede 
Brandlslall), pri enem je donos ocenjen za čas, ko 
bo spet v celoti pozidano, zdaj pa je (le) pod streho 
(tmler der Bedach"niJ. V spodnjem, Savskem pred
mestju sta stali mestu pripadajoča lesena lopa 
(HO/IZ SehlIpJen), v kateri so shranjevali les za po
pravilo mostu, in zasebna zvonama, pravzaprav le 
iz desk zbita koča (von Bralhen zusammen gmhlagene 
Hiitlen) za ulivanje zvonov.5I 

Tudi sklepne pripombe k napovednim tabelam 
(Ref1exiones) le izjemoma poročajo o gradbenem 
stanju stavbnega fonda posameznega mesta ali trga. 
Tako ne bomo našli navedb oprevladujočem 

stavbnem materialu ali vrsti kritine, ampak samo 
precej splošne in včasih tudi tendenciozne ocene 
stanja. V Kočevju so, na primer, zapisali, da je 
večina hiš pred sesedenjem in zelo rušljivih (zum 
zusammen Jal/en "hr ballJiI/ig) in ko se kakšna podre, 
je posestnik zaradi revščine ne more več zgraditi. 52 

Podobno naj bi bila v Kamniku večina hiš razpa
dajočih (baIlJel/ig), številne pa povsem prazne (gar 
IInbetvohnl).53 Gradbeni material omenjajo le sklepne 
pripombe v neda tirani tabeli za Radovljico, ki je 

RDA, L 338, No. 3, 14. 4. 1752; Ljubljana ško 258, RDA, 
L 336, No. ad S, 11. 3. 1752). Reference, da je šlo v 
Ljubljani za fizično zlitje dveh hiš, ponuja f'abjančičcva 
knjiga hiš. Za ljubljanski Mestni trg prim. ZAL, ZAL LJU 
346, Rokopisni elaborati, t. e. 77. a. e. 603, Fabjančič, 

Knjiga /jJlb/janskib bil. III. del Veliki I'l., s. p.: hiše Can
karjevo nabrežje 1, Mestni trg 17, Mestni trg 20, Mestni trg 
21, Mestni trg 24, Stritarjeva ulica 3 in 7. 

49 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 142, 
RDA, N 244, No. 8, 26. 5. 1752. 

50 Prav tam, ,k. 140, RDA, N 241, No. 8, 1. 8. 1752. 

SI Prav t:tm, šk. 260, RDA, L 338, No. 3, 14. 4.1752. 
52 Prav tam, šk. 140, N 238, RDA, ad 16, 17. 8. 1752. 
53 Prav tam, ško 261, RDA, L 339, No. 3,30.4.1752. 

nastala hkrati s standardnim popisom donosa od 
hiš: hiše v mestu so slabe, tako da bi jih morali 
večino podreti in zgraditi na novo; najmanj je zi
danih, druge so povsem lesene (die wenigs/en IJon 
Maller, sondem von pl/rem HO/Izgeballel sejndlJ.54 

Vsebina popisov oz. napovednih tabel donosov 
od hiš je torej skoraj v celoti omejena na navedbe 
lastnikov in letnega donosa posamezne stano
vanjske stavbe, izraženega v denarni vrednosti. V 
zvezi z uporabnostjo pa se kot temeljno zastavlja 
vprašanje O medsebojni primerljivosti rezultatov 
za 16 kranjskih meščanskih naselij. 

V tehničnem pogledu dajejo popisi videz mono
litnosti, saj je za povrhu skoraj vse napisala roka 
istega pisarja. Pri vsebini gre ponekod za manjša 
odstopanja od navodil, denimo kjer so med hišami 
popisali tudi kak nestanovanjski objekt. Včasih tudi 
ni povsem nedvoumen pravni status stavbe, če so v 
isti rubriki zajete tako davka proste kot t. i. svo
bodne hiše, ki niso spadale pod jurisdikcijo me
sta.55 Ta plat namreč ni bila v ospredju davčne re
ktiftkacije, pri kateri je šlo v prvi vrsti za ugo
tavljanje prihodkov. Nekaj nedoslednosti je mogo
če ugotoviti tudi pri (ne)upoštevanju vseh stano
vanjskih stavb posameznega mesta ali trga. V do
lenjskih mestih tako v popise niso vključili špitalov, 
samostane pa so popisali le v Ljubljani in Škofji 
Loki. Bržkone je kje, zlasti v predmestjih, izpu
ščena tudi kakšna hišica ali mlin pod jurisdikcijo 
drugega, nemestnega gospostva, a to ima na stati
stično podobo naselja komajda omembe vreden 
vpliv. Sicer pa dajejo napovedne tabele vtis, da so 
se sestavljalci trudili zajeti in ustrezno popisati res
nično celoten stanovanjski fond, saj so ob vizitaciji 
po potrebi dodali dotlej izpuščene hiše. Vsebine 
napovedne tabele ne poznamo le za Novo mesto, 
vendar jo je mogoče z veliko zanesljivostjo rekon
struirati iz več drugih katastrskih popisov za to me
sto; pogrešamo samo delitev hišnega donosa posa
meznih hiš na lastno in najemniško stanovanje.56 

54 Prav tam, šk. 260, RDA, L 337, No. 17, Tabella etc., s. d. 
55 Npr. pri Ljubljani: Bql/nm rabella Uber die b& der Ktfjl' 

Kihligi HOllbl=5/adl L{jbach bejindlidJe sowobl GnJt= alj1 
If'ellljchen Freiie GebiiJlde elc. (ARS, AS 174, Terezijanski 
kataster za Kranjsko, šk. 258, RDA, L 336, No. ad 8, 11. 3. 
1752), pri Škofji Loki: Noch/rog. Vo(gm mm die sOlJ)()hl in ols 
vor der S/adI Th~y!J der getntillM S/adI, Thejls jrrmbder Gnmdl= 
obrigkei/tn gehiirige HiiuJer, lind! fuan/aeltll (prav tam, šk. 213, 
RDA, L 2, No. 41, 14. 4. 1752). 

56 V Novem mestu se je vizitacija končala 20. julija 1752 
(ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, No. 5, 
No. 6). Sumarni donos od hiš je viden iz mlajše obra
čunske tabde mesta, nastale oktobra 1759 (prav tam, No. 
24), ki razlikuje mcd dotlej svobodnimi, tj. neobdavčenimi 
hišami, in hišami zasebnikov, pri zadnjih pa navaja še 
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Število stanovanjskih stavb je zelo zanesljivo, na
sprotno pa ni mogoče pripisati »)matemacične ek
saktnostl« ocenjenim danasom od hiš. Osnovo za 
izračun donosa so namreč predstavljale najemnine 
ali t. i. najemnišIci činži (B,stand=ZinJ, Miitllmgs= 
Zins), višina teh pa se je oblikovala po kriterijih, Ici še 
zdaleč niso bili odvisni samo od velikosti in kvalitete 
stavbe, ampak predvsem od lokalnih razmer. Poleg 
tega so donos zelo radi zaokroževali na cel goldinar 
ali na pol goldinarja, to pa je zlasti pri naseljih z 
majhnim danasom vplivalo na končni rezultat. 

Kot lahko vidimo iz preglednice, so razlike med 
posameznimi mesti in trgi v tem pogledu izjemno 
velike - od vsega 2,59 goldinarja v Črnomlju do 
56,47 v Ljubljani. Razmerje med mestoma znaša kar 
21,8 proti 1, med njunima obzidanima mestoma 
skoraj 30 proti 1 (v Ljubljani 91,86, v Črnomlju 3,14 
gld). Od vseh mest močno odstopa deželna prestol
nica, še zlasti njeno obzidano mesto brez pred
mestij. Občutno se razlikujejo meščanska naselja 
Gorenjske na eni ter Dolenjske in Notranjske na 
drugi strani, večje so tudi razlike med posameznimi 
naselji spodnjega dela dežele kakor na Gorenjskem. 

skupni vsoti donosa od lastnih stanovanj in najemnin. Iz
kazalo se je, da se scštevek za zasebne ruse Ic malo razli
kuje od scštevka, ki ga v nedatiranem registru obveznosti 
obdavčencev ponuja t. i. NlIzung JXJn Halls (prav tam, No. 
23). Seštevek hišnc koristi jz tega registra tako v pričujoči 
obravnavi nadomešča izgubljeno napovedno tabelo dono
sa od hiš. Razlika s scštevkom v obračunski tabeli je poslc
dica popravkov in sprememb, ki so se zgodile v sedmih 
letih med 1752 in 1759. Za t. i. svobodne hiše, deloma v 
lasti mesta in deloma drugih gospostev (rorovž, proštija, 
gimnazija idr.) je na voljo posebna napovedna tabela (prav 
tam, No. 22, s. d .). Standardna napovedna tabela, ki pri 
posameznih hišah razlikuje med najemnino in donosom 
od lastnega stanovanja, je ohranjena samo za peščico 

stavb; te so stale pred spodnjimi mestnimi vrati in spadale 
pod novomdki kapitelj, zato je vizitacijski komisar za me
sta podatke pozneje prenesel mcd rcktificirane domini
kaine akte kapiteljskega gospostva in tam so se rudi ohra
nili (prav tam, šk. 100, RDA, N 11, No. 4,28.2. 1753). 

57 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko. Ljubljana: 
ško 258, RDA, L 336, No. ad 5, 11. 3. 1752 (mesto); No. ad 
8, II. 3. 1752 (svobode hiše); No. 9,26. 4. 1752 (prej pod 
jurisdikcijo križniške komendc, zdaj mesta); šk. 215, RDA, 
L 7, No. 5 1/2,26.4. 1752 (posest križniške komende). -
Škofja Loka, ško 213, RDII, L 2, No. 41, 14. 4. 1752. -
Kranj: šk. 260, RDA, L 338, No. 3, 14. 4. 1752. - Tr~ič: ško 
243, RDA, L 270, No. 8,8. 9. 1752. - Radovljica ško 260, 
RDf\, L 337, No. 7,31. 8. 1752. - Kamnik, šk. 261, RDII, 
L 339, No. 3, 30. 4. 1752. - Novo mesto: šk. 141,lillA, N 
242, No. 23, s. d. (mesto); prav tam, 22, s. d. (svobodne 
hiše); ško 100, RDA, N 1 t, No. 4, 28. 2. 1753 (poseST 
novomcškega kapitlja) . - Krško: šk. t40, RDA, N 239, No. 
7,13.6.1752. - Kočevje: ško 140, RDA, N 238, No. ad 16, 
17.8.1752. - Višnja Gora: ško 142, RDA, N 244, No. 8,26. 
5.1752. - Radeče, ško 123, RDA. N 168, No. 26, 5. 6.1752. 
- Kostanjevica: šk. 140, RDA, N 240, No. 3, 19. 6. 1752. -

Povprečni letni donos od hiš 175257 

Mesto/trg Stevilo biš Povprečje v 
I!oldinariih 

LJUBLJANA 675 5647 
- mesto 327 9186 
- predmestia 348 2322 
SKOFTALOKA 204 1487 
- mesto 120 1866 
- oredmestie 84 948 
KRANJ 210 1485 
- mesto 154 1660 
- predmestii 56 1007 
TRZIC - trg 135 1292 
RADOVLJICA 71 1046 
- mesto 47 1243 
- oredmestie 24 659 
KAMNIK 218 846 
- mesto 86 1142 
- oredmestie 132 653 
NOVO MESTO 262 783 
KRSKO 108 560 
KOC EVJE 82 530 
VISNJAGORA 66 471 
RADECE - trl! 67 4>50 
KOSTANJEVICA 52 399 
METLIKA 167 333 
- mesto 49 694 
- oredmesr;e 118 183 
LITIJA trg 39 294 
LOZ 84 281 
CRNOMELJ 104 259 
-mesto 74 314 
- predmestie 30 125 

Metlika: ško 140, RDA, N 241, No. 8, 1. 8.1752. - Litija: ško 
134, RDA, N 205, No. 5,29. 5. 1752. - Lož, šk. 45, RDA, 
A 192, No. 7, 26. 8. 1752. - Črnomelj , ško 141, RDA, N 
243, No. 6, 10. 8. 1752. - Delitev na mesto in predmestje v 
preglednici ni prikazana pri tistih ~cstih, ki so imela zunaj 
mesta manj kot pet stavb (Novo mesto, Višnja Gora, 
Kočevje, Kostanjevica), bila sploh brez predmestja (Krško) 
ali pa ni natanko ugotovljivo, katere stavbe so spadale k 
predmestju O...ož). Pri trgih takšne delitve ni, saj niso imeli 
obzidij ali tako kot neobzidano mestece Kostanjevica (ime~ 

lo je samo dvoje mestnih vrat) niso bili fizično ločeni od 
okolice z reko. Seštevek števila hiš in izračun letnega dono
sa se ravnata po teh kriterijih: upoštevane niso tiste razme
coma maloštevilne stavbe, popisane Ic pri nekaterih mestih 
in trgih, ki načeloma ne štejejo za stanovanjske hiše: kova
čije, delavnice, pristave, skcdnji, vinske kleti. Izjema so mli
ni, ker so bili praviloma stalno naseljeni. Če se v viru pojav
ljata )x:ive skupaj potegnjenii( ali )x:ive skupaj speti hišj«, occ~ 

njeni kot ena, sta v preglednici upoštevani kot ena hiša, kjer 
pa za skupaj ocenjeni hiši istega lastnika ni navedbe, da bi 
bili fizično povezani, ju štejemo kot dve stavbi. Skupna 
vsota donosa za posamezno mesto in trg temelji na seštev
ku v napovedni tabeli ne glede na to, ali je vsota v poznejši 
obračunski tabeli nekoliko drugačna . Upoštevanje takih kri
terijev je privedlo do manjših razlik s številom hiš in izra
čuni povprečncb>a donosa za dolenjska mesta, objavljenimi 
v: Golce, Glavni poudarki k topografiji Kostanjevice, str. 
167. 
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Statistika ima sicer svoje pasti, a jih zaznamo, 
šele ko si pobliže ogledamo, kaj se za povprečji 
skriva. Zlasti v majhnih mescih z nizkim donosom 
so lahko na povprečje občutno vplivale velike gos
poščinske stavbe. Tako je kostanjeviška graščina 

odtehtala skoraj četrtino celotnega donosa mesta, 
gradova in križniški komendi ter metliška proštija 
pa so precej dvignili povprečje obzidanega dela 
Metlike in Crnomlja. Na drugi strani se je edino 
notranjsko mesto Lož odrezala slabše, ker ni pre
moglo nobene tovrstne zgradbe. A če pogledamo 
obravnavana naselja v celoti, takšni pojavi niso od
ločilni. Kot lahko razberemo iz spodnje pregled
nice, ki hiše glede na donos razvršča v kategorije 
A-G, je v Črnomlju kar 85,6% hiš izkazovalo manj 
kot 3 goldinarje letnega donosa (kategoriji A in B). 
Več kot dve petini (43,3%) se jih je uvrščalo v 
kategorijo A z manj kot 1 goldinarjem donosa, v 
Ljubljani s predmestji vred pa sploh ni bilo nobene 
takšne stavbe; v kategoriji B se je znašla ena sama 
ljubljanska predmestna hišica. Na Gorenjskem teh 
dveh kategorij skoraj niso poznali, nasprotno sta 
skupaj absolutno prevladovali v kar štirih meščan
skih naseljih spodnjega dela dežele. Skoraj diame
tralno nasprotno sliko vidimo pri najvišjih kate
gorijah F (50<100 gld) in G (nad 100 gld). V Ljub-

Kategorije letnega donosa od hiš 175259 

Mesto/tr~ 0<1 1<3 3<6 
A B C 

LJUBLJANA - mesto O O 2 
1,6% 

LJUBLJANA - O 1 30 
I predmestja 0,3% 8,9% 
LJUBLJANA-skupaj O 1 32 

0,2% 4,8% 

ljani s predmestji sta odtehtali skupaj kar tretjino 
hišnega fonda (34,5%), v samem mestu celo več 
kot polovico (56,3%). Drugje je bilo takih stavb ze
lo malo in še pri teh je šlo po večini za gospo
ščinske zgradbe. Najvišja kategorija G (100 gld in 
več), ki je v Ljubljani zajela skoraj petino hiš 
(18,3%) in v samem mestu celo blizu tretjino 
(32,1%), skupaj 122 od 665, je bila s po eno stavbo 
le za las (s 100 gld) zastopana samo še v Škofji Loki 
(samostan klaris), Radovljici (Thurnova graščina) in 
Novem mestu (proštija). V Ljubljani pa so na 200 
goldinarjev in več ocenili donos kar 45 hiš, od tega 
štirih v predmestjih.58 

V preglednici je število hiš pri nekaterih mestih 
za malenkost nižje od dejanskega (prim. pregled
nica Povprečni letni donos od hiš 1752), ker so 
ponekod dve sicer ločeni hiši istega lastnika ocenili 
skupaj in ju lahko upoštevamo samo kot eno. 
Večina jih je bila v Ljubljani ter po en tak primer še 
v mali Radovljici in Kostanjevici, kjer je to dejstvo 
najmočneje vplivalo na statistično podobo; kosta
njeviški hiši namreč skupaj izkazujeta 8 goldinarjev 
donosa, to je bil v tem mestecu, neupoštevaje gra
ščino, najvišji posamični donos, ne vemo pa, koliko 
je odpadlo na vsako od obeh hiš. 

6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
C D E F G 
13 37 91 79 105 327 

4,0% 11,3% 27,8% 24,2% 32,1% 
135 61 65 29 17 338 

39,9% 18,0% 19,2% 8,6% 5,0% 
148 98 156 108 122 665 

22,3% 14,7% 23,5% 16,2% 18,3% 

58 Najvišji donos, 550 goldinarjev, so odmerili jezuitskemu kolegiju na Starem trgu, sledili sta dve v cno povezani hiši (t{!IS(JJ!Jlmn 

gespante Hduury barona Raigersfelda na Mestnem trgu (527 gld in pol), prav tam hiša Ludvika Rejc (485 gld), nato pa sta bili 
enako ocenjeni (460 gld) hiša Julija Wiesenfelda na Novem trgu in v eno povezani hiši Franca Dominika Miilbacherja na 
Mestnem trgu. Na Novem trb>U sta si podajali roki palači knezov Auerspergov (41 0 gld) in grofov Auerspergov (400 gld), 
zadnja z enakim donosom kot udulinsJci samostan pred Vicedomskimi vrati. Donos dveh hiš Janeza Gasperinija na Novem 
trgu je bil skupaj ocenjen na 380 goldinarjev, hiše Zaharije Rastrn na Mestnem trgu pa na 365 goldinarjev. 350 goldinarjev so 
izkazovali: Jernej Čebulj za dve skupaj ocenjeni hiši na Mestnem trgu, prav tam bogoslovna semenišče (das CarolliniJChe 
Alumnal), na Novem trgu deželoa hiša - 10n{Ov;! in pri Vicedomskih vratih nekdanji ccsarsJci dvorcc (das eheuor geweJle Kqjl. 
Billi; z vicedomskim uradom, po novem poslopje Reprezentance in komore. 

59 0<1 pomeni, da donos ni dosegal 1 goldinarja, 1 <3 pa, da jc znašal najmanj en goldinar in manj kot lri goldinarje. 
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Mesto/trg 0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C Č D E F G 

SKOFJA LOKA - O O 2 13 62 40 2 1 120 
mesto 1,7% 10,8% 51,7% 33,3% 1,7% 0,8% 
SKOFJA LOKA - O O 3 51 28 2 O O 84 
predmestje 3,6% 60,7% 33,3% 2,4% 
SKOFJA LOKA - O O 5 64 90 42 2 1 204 
skupaj 2,4% 31,4% 42,9% 20,6% 2,4% 0,5% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

KRANJ - mesto O O 1 41 68 40 4 O 154 
0,6% 26,6% 44,2% 26,0% 2,6% 

KRANJ - predmestji O O 8 21 25 2 O O 56 
14,3% 37,5% 44,6% 3,6% 

KRANJ - skupaj O O 9 62 93 42 4 O 210 
4,3% 29,5% 44,3% 20,0% 1,9% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

TRZIC- trg O O 13 54 43 24 1 O 135 
9,6% 40,0% 31,9% 17,8% 0,7% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

RADOVLJICA - O 1 12 13 13 5 1 1 46 
mesto 2,2% 26,0% 28,3% 28,3% 10,9% 2,2% 2,2% 
RADOVLJICA - O 1 6 15 2 O O O 24 
predmestje 4,2% 25,0% 62,5% 8,3% 
RADOVLJICA - O 2 18 28 15 5 1 1 70 
skupaj 2,9% 25,7% 40,0% 21,4% 7,1% 1,4% 1,4% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C Č D E F G 

KAMNIK -mesto O 1 12 23 41 9 O O 86 
1,1% 14,0% 26,7% 47,7% 10,5% 

KAMNIK- O 14 58 37 21 2 O O 132 
predmestje 10,6% 43,9% 28,0% 15,9% 1,5% 
KAMNIK - skupaj O 15 70 60 62 11 O O 218 

6,9% 32,1% 27,5% 28,4% 5,0% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

NOVO MESTO - O 41 95 74 33 12 6 1 262 
skupaj 15,6% 36,3% 28,2% 12,6% 4,6% 2,3% 0,4% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

KRSKO O 30 40 24 12 2 O O 108 
27,8% 37,0% 22,2% 11,1% 1,9% 

0<1 1<3 3<6 6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
A B C C D E F G 

KOCEVJE - skupaj 1 23 32 22 3 1 O O 82 
1,2% 28,0% 39,0% 26,8% 3,7% 1,2% 
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Mesto/trg 0<1 1<3 3<6 
A B C 

VISNJA GORA - O 13 33 
skupaj 19,7% 50,0% 

0<1 1<3 3<6 
A B C 

RADECE-trg O 26 22 
38,8% 32,8% 

0<1 1<3 3<6 
A B C 

KOSTANJEVICA - O 21 23 
skupaj 41,2% 45,1% 

0<1 1<3 3<6 
A B C 

METLIKA - skupaj 32 96 16 
19,2% 57,5% 9,6% 
0<1 1<3 3<6 
A B C 

LITIJA - trg 1 22 12 
2,6% 56,4% 30,8% 
0<1 1<3 3<6 
A B C 

LOZ-skupaj 2 49 25 
2,4% 58,3% 29,8% 
0<1 1<3 3<6 
A B C 

LRNOMELJ - skupaj 45 44 9 
43,3% 42,3% 8,7% 

Primerjalna analiza donosa od hiš bo lahko 
predmet posebne ob.ravnave. V tem prispevku smo 
poleg objave izračunov opozorili samo na nekatere 
pojave, metodološke probleme in na najbolj kričeče 
razlike v rezultatih. Prav v zvezi z zadnjim - iz
jemno velikim razponom donosa med meščanskimi 
naselji - se kot temeljno postavlja vprašanje, v ko
likšni meri lahko na podlagi rezultatov sklepamo o 
tržni vrednosti stanovanjskega fonda ter veli
kosti, kvaliteti in gradbenem materialu posa
mezne stavbe. 

Bilo bi naravnost izvrstno, ko bi se izkazalo, da 
so rezultati za posamezna mesta in trge med seboj 
povsem primerljivi in da je bila določena hiša v 
Črnomlju dejansko vredna tridesetkrat manj kot 
neka druga v Ljubljani ali Kranju. Še več, popisi 
donosov hi imeli izjemno vrednost, če bi donos 
kazal kvaliteto in / ali velikost hiše, ne glede na to, 
v katerem mestu ali trgu je stala. Toda v resnici je 
primerljivost rezultatov po tej plati močno ome
jena. Merila za cenitev donosa, po katerih so se 
morali lokalni cenilci ravnati - njihove ugotovitve 
je preverila še vizitacijska komisija -, ne kažejo, da 
bi šlo za kakršno koli ugotavljanje vrednosti hiš. V 

6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
C D E F G 
17 3 O O O 66 

25,8% 4,5% 
6<10 10<20 20<50 50<100 100> 

C D E F G 
14 4 1 O O 67 

20,9% 6,0% 1,5% 
6<10 10<20 20<50 50<100 100> 

C D E F G 
6 O O 1 O 51 

11,8% 2,0% 
6<10 10<20 20<50 50<100 100> 

C D E F G 
14 5 3 1 O 167 

8,4% 3,0% 1,8% 0,6% 
6<10 10<20 20<50 50<100 100> 

C D E F G 
3 1 O O O 39 

7,7% 2,6% 
6<10 10<20 20<50 50<100 100> 

C D E F G 
7 1 O O O 84 

8,3% 1,2% 

6<10 10<20 20<50 50<100 100> 
C D E F G 
2 1 3 O O 104 

1,9% 1,0% 2,9% 

navodilih je jasno rečeno, da so kriterij povprečni 
prihodki od najemnin, ki naj jih nato propor
cionalno prenesejo na preostali stanovanjski fond, 
tj. stanovanja v uporabi lasrnikov.60 Kako je stvar 
potekala v praksi, si je mogoče predstavljati pred
vsem z analogij o s cenitvijo donosa od hiš v mestih 
in trgih Koroške, o kateri bo govor v nadaljevanju. 
Revizijske komisije na Koroškem so morale med 
lokalno vizitacijo še same opraviti ogled stanovanj, 
navedbe o najemnini pa preveriti tako, da so pre
gledale najemne pogodbe ali o tem izprašale na
jcmnike.61 Da na Kranjskem ni bilo drugače, priča 
tale primer. Ko je kranjska Reprezentanca in ko
mora skušala ugotoviti, ali so v Ljubljani res iz
kazali ustrezno visoke najemnine, je revizijska ko
misija postregla z odgovorom, da so donos od na
jema deloma napovedali glede na najemniške po
godbe in deloma na podlagi izjav najemnikov; po-

60 ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranj sko v Ljub
ljani, šIL 86, fasc. XVIII, Instruction etc., predstavljeno 24. 
9. 1751. 

G\ Prav tam, ško 85, fasc. XVll1, Unvorgrciflicher alJergc
horsambstcr Aufsatz, \8. 4. 1750. 
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godbe so bile po večini stare in podaljšane (in torej 
niso mogle biti prirejene).G2 

Edini kri terij so povsod predstavljale dejanske 
najemnine, višina teh pa se je seveda ravnala pred
vsem po tržnih zakonitostih ponudbe in povpra
ševanja. Ustrezno je bilo stanje v deželni prestolnici 
precej drugačno kot v kakšnem podeželskem me
stecu ali trgu. Šc več, v Ljubljani le redkokatera hiša 
znotraj obzidja ni izkazovala najemniškega stano
vanja in številne so bile sploh v celoti oddane na
jemnikom, v Črnomlju pa niso našli niti enega na
jemnika v mestu podsodnill hišah, ampak so bile za 
prav majhno plačilo dane v najem le tri hiše na tleh 
gospostva Ž užemberk. G3 

Velike razlike v višini najemnin in kot posledica 
tudi v izračunu hišnega donosa nasploh, ki jm izka
zujejo napovedne tabele, so torej izraz lokalnih 
razmer - ponudbe in povpraševanja. Razpon pov
prečij je nad vsemi pričakovanji, razvrstitev mest in 
trgov po višini donosa pa je pričakovana. Daleč 
pred vsemi je dežclna prestolnica Ljubljana, sledijo 
gospodarsko močnejša, večja in prometnejša na
selja, na repu so v glavnem tista, ki jih ruso sekale 
pomembnejše prometnice. Precejšnjo vlogo ima 
velikost naselja, ta je spet povezana z gospodarsko 
močjo in poklicno strukturo prebivalstva (v bolj 
ruralnih mestih je donos manjši). Tako bi cenilci 
dvema povsem identičnima stavbama, če bi ena 
stala sredi Ljubljane in druga sredi Črnomlja, pri
sodili zelo različen donos, vsaki glede na njeno lo
kalno okolje. Ni šlo torej za cenitev stavbe kot take, 
iztrgane iz prostorskega konteksta. 

Na splošno sicer lahko sklepamo, da je tudi 
povprečna tržna vrednost hiš rastla in padala v 
skladu z ugotovljeno lestvico meščanskih naselij, ni 
pa mogoče govoriti o kaki eksakmosti ali količnikih 
za preračunavanj e vrednosti. Niti za hiše v istem 
mestu, ki so izkazovale povsem enak donos, ne 
moremo pričakovati, da so imele enako tržno vred
nost. Kot bomo videli pri terezijanskem katastru za 
Koroško, vrednost hiše in njen donos pogosta nista 
bila v sorazmerju. 

Drugače je z razmerjem med donosom in fizič

no podobo stavb (velikostjo, gradbenim materi
alom, kvaliteto gradnje) v istem mestu ali trgu. 
Osvetliti ga je namreč mogoče s pomočjo nekaj 
zgovornejših virov o stavbah v dveh dolenjskih in 
enem gorenjskem mestu - v Krškem, Višnji Gori 
in Kranju. Kot bomo videli, lahko sklepamo, da so 

62 Prav t:l111, ško 86, fase. XXVIII, Extract etc, 20. 6. 1753. 
63 f\RS, AS 174, T<:(czijanski katas(Cr za Kranj sko. ško 141, 

J{l)i\ , N 243, No. 6, 10. 8.1752. 

razmerja med stavbami istega naselja, Izražena v 
letnem do nosu, precej realna. Palača knezov Auer
spergov na ljubljanskem Novem trgu z donosom 
410 goldinarjevM sicer ni bila 50-krat prostornejša 
od povprečne hišice na tleh križniške komende v 
bližnjem Krakovem z donosom okoli 8 goldi
narjev,G5 ampak je razliko odtehtala kvaliteta stav
be.GG Gotovo je na donos hiš vplivala tudi lokacija, 
a ta je bila pogosto spet povezana z velikostjo in 
k-valitcto stavbe. 

Pri tem, kolikšen letni donos so v kranjskih 
mestih in trgih prisod.ili določeni hiši, je torej so
delovalo več dejavnikov: kot najpomembnejši lo
kalno okolje (ocena donosa glede na realno višino 
najemnin), znotraj posameznega mesta oziroma 
trga pa velikost, kvaliteta in ne nazadnje lahko tudi 
mikrolokacija stavbe. 

Vprašanje, ki nas najbolj zanima, je korelacija 
med donosom od hiše in njeno fizično podobo, 
ki so jo določali velikost, funkcionalnost, način 

gradnje in gradbeni material. Kot smo videli, je 
podatkov o teh elementih v napovednih tabelah le 
za pokušnjo. Toda k sreči so v zvezi s terczijanskinl 
katastrom nastali ponekod tudi )>t1adstanclarclni« 
popisi hiš, ki so stanovanjski fond mesta iz »stati
stične teme« prestavili na znatno bolj osvetljeno 
mesto. Gre za štiri popise iz obdobja med letoma 
1748 in 1754; od teh se dva nanašata na Višnjo 
Goro, po eden pa na Krško in Kranj. Nabor mest 
je dokaj reprezentativen, saj je bil Kranj eno naj
večjih mest v deželi s tretjim najvišjim povprečnim 
donosom od hiš, Krško in Višnja Gora, oba v 
gospodarsko šibkejšem spodnjem delu Kranjske, 
pa sta predstavljala srednje velika in majhna mesta, 
v deželnem ok-viru sta bila med 16 naselji po let
nem donosu nekako na sredi (na 8. in 10. mestu) in 
po absolutni višini donosa oba precej šibka. 

Vsak od štirih »nadstandardnih« popisov hiš 
ima sicer drugačno izpovedno vrednost. Popis hiš 
za Krško iz leta 1749 razkriva samo vrsto stavbe in 
gradbeni material in ne vključuje davka prostih hiš. 
Najpopolnejši je prvi višnjegorski popis (iz marca 
1748), saj vsako stavbo opredeljuje kot nadstropno 
ali pritlično, navaja vrste in število prostorov v njej, 
vsebuje pa tudi dovolj podatkov o gradbenem ma
terialu, da ga je mogoče ugotoviti za celoten hišni 
fond . Drugi popis za Višnjo Goro, nastal konec 

64 Prav tam, šk. 258, RDA, L 336, No. ad 5, 11 . 3. 1752. 

GS I'rav tam, ;k. 215, RDA, L 7, No. 5 1/2, 2G. 4. 1752. 
GG Prim. upodobitev Auerspergovc palače in krakov:;kih hišic 

na I ! [ orijančičcvcm načrtu Ljubtj:ll1C iz kr:l 1744 (i"Jori ~ 

j:lnčič pI. Gricnfckl, DeŽr.lopisllo kflr/a t'liji!odi!le Krm!iske, 
sekcija 3) . 
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istega leta, je vsebinsko skromnejši in je predvsem 
dopolnitev prvemu, saj ponuja le tabelarično razde
litev hiš na prostore tcr delitev na nadstropne in 
pritlične stavbe. Zelo je podoben popisu hiš mesta 
Kranj iz leta 1754; pri njem pa pogrešamo tisto, kar 
je največja prednost krškega popisa - gradbeni ma
terial. 

Poleg samih dejstev o stavbno-gradbeni podobi 
treh kranjskih mest sredi 18. stoletja bomo skušali 
ugotoviti korelacija med hišnim danasom iz leta 
1752 na eni stranj ter velikostjo in gradbenim ma
terialom stavb na drugi. Poiskati želimo odgovor na 
vprašanje, v kolikšni meri sta prostornost in kvali
teta zgradbe določala višino njenega letnega dono
sa. Glede na večjo povednost virov za Krško in 
Višnjo Goro bomo natančneje obravnavali ti dve 
mesti. 

Za Krško poznamo gradbeno stanje velike veči
ne domov. Napovedna tahela za nepremičnine (ta
bela E),67 kakršna pri vseh drugih mestih in trgih 
osrednjo pozornost namenja do nosu zemljišč, je za 
to mesto veliko pomembnejši vir o stavbah. Tabe
la, ki jo je v začetku leta 1749 izdelalo krško mest-

Krško - vrsta stavbe (1749) in hišni donos (1752) 

B C 
Vrsta Stevilo 1 2 3-3,5 4 5 
stavbe (v 'lo) gld gld gld gld gld 

lesena kajža 21 1 6 1 2 1 
(21,2%) 

lesena 3069 7 6 7 6 
hišica 130,3%) 
lesena 26 3 3 2 6 
hiša 126,3%) 
napol 7 1 1 
zidana hiša (7,1%) 
zidana 2 1 1 
hišica (2,0%) 
zidana 12 
hiša 112,1%) 
uradna 1 
hiša (1,0%) 

Skupaj 99 1 26 10 13 15 
(100%) 

no predstojništvo, vsebuje poleg lastnikovega ime
na in poklica podatke o gradbenem materialu hiš 
Qesena, zidana, napol zidana), njihova velikost pa je 
merljiva samo z izrazi hiša, hišica in kajža. Obrav
navanih je sto hišnih posestnikov, od katerih je 
imel eden že povsem pust aštat, tako da se popis 
dejansko nanaša na 99 obstoječih stanovanjskih 
zgradb. Teh je za devet manj kot v tri leta mlajši 
napovedi donosov od hiš (iz leta 1752), ki jih na
vaja 108.6' Zadnja ima namreč tudi deset v prejšnji 
tabeli neupoštevanih hiš - vse tri hiše na imu
nitetah in sedem neobdavčenih hiš na mestnih deh 
-, ena hiša pa je v vmesnem času propadla. Upo
števanje desetih »novih« hiš bistveno ne sprcnunja 
gradbene podobe mesta. Med temi desetimi stav
bami se je namreč po visokem hišnem donosu ra
zlikovalo le župnišče (18 gld), glede na donos pa 
smo jih razvrstili v večino kategorij (B do D), ki jih 
srečamo v tcm mestu, razen v najvišjo (kategorijo 
E). Podatki o gradbenem stanju stavbe iz leta 1749 
so v preglednici dopolnjeni z višino letnega donosa 
od hiše, določeno v tri leta mlajši napovedni tabeli. 

C D E 
6 7 8 9 10 10<20 20 

gld gld gld gld gld gld gld 

2 1 

5 3 2 1 1 

2 1 1 1 

3 1 7 1 

1 

7 5 7 1 3 8 2 

67 ARS, AS 174, Terezijanski katast<.:( za Kranjsko, šk. 140, lillA, N 239, No. 3,3.1. 1749. 
68 Prav tam, No. 7, 13. 6. 1752. 

G9 Ena les<.:na hišica tri leta pozneje (1752) ni izkazovala nikakršnq,>a donosa, k<.:r jo j<.: skupaj z zcmlii~čcm odnesla Sava. 
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o siceršnji kvaliteti krškega stavbnega fonda in 
prostorih v hišah ni skoraj nobenih oprijemljivih 
podatkov. V sklepnem poročilu tabele vidimo stan
dardno retoriko v pritoževanju nad uboštvom in 
pomanjkanjem, zato je treba v tem kontekstu pre
sojati tudi stavek, ki govori o hišah: )lV mestecu 
Krško, skoraj najubožnejšem v deželi, so v največ
jem številu lesene hišice, ki imajo le eno izbo (eine 
Sttlbe) za stanovanje in vrt, na katerem zraste nekaj 
peteršilja in solate za domače potrebe meščanov.«70 
Tabela res navaja več kot tri četrtine stavb iz lesa, 
toda tudi med lesenimi hišami in hišicami ni 
manjkalo donosnih, ki so znatno presegale mestno 
povprečje (5,60 gld). Zanimiv je razpon v donosih 
od hiše po posameznih kategorijah. Pri lesenih kaj
žah je bil od 1 do 5 goldinarjev, pri lesenih hišicah 
od 2 do 8, pri lesenih hišah med 2 in 10, pri napol 
zidanih pa med 4 in 15 goldinarji; zidani hišici 
izkazujeta 4 in 5 goldinarjev, zidane hiše med 8 in 
20. Zidane so torej po večini ocenili više od lesenih 
in napol zidanih, v okviru kategorizacije posamez
nih lesenih stavb na kajže, hišice in hiše pa vidimo, 
da med stavbami, sodeč po višini donosa od hiše, ni 
šlo vedno za zelo opazne razlike. Uvrstitev med hiše 
oziroma hišice je prej ko slej temeljila na velikosti 
objekta, razlikovanje med hišicami in kajžami pa bi 
bilo lahko povezano tudi s poklicno dejavnos~o 
gospodarjev; med lastniki kajž je bilo namreč več 
dninarjev in drugih manj uglednih poklicev. Drugih 
podatkov o stavbah je malo: ena lesena hišica je 
označena še kot stara, ena zidana hišica kot majhna, 
ena najdonosnejših zidanih hiš pa kot opustela (Mt;. 

Delitev stavb na zidane in lesene se sicer dobro 
ujema s kategorizacija hiš glede na višino letnega 
donosa. Lesene kajže so praviloma sodile v kate
gorijo B (1 <3 gld), lesene hišice v kategoriji B in C 
(1 <6 gld) in le ena z letnim donos om 8 goldinarjev 
v kategorijo Č (6<10 gld). Nekoliko večji razpon 
opazimo pri lesenih hišah. Tri so spadale še v ka
tegorijo B, enajst v kategorijo C in enajst v kate
gorijo Č. Napol zidane hiše so bile po večini za
stopane že v kategorijah Č (tri hiše) in C (dve). 
Tako je le četrtina zidanih hiš (vse z 8 gld donosa) 
prišla v kategorijo Č, preostale tri četrtine pa so 
izkazovale od lOda 20 goldinarjev donosa in se 
tako uvrščale v kategoriji D in E. V zadnji se je 
poleg zidane gospoščinske hiše znašla tudi t. i. 
uradna mitninska hiša - vsekakor zidana -, obe 
ocenjeni najviše, na 20 goldinarjev donosa. 

Od popisanih 99 hiš je bilo 77, kar znaša več kot 
tri četrtine \17,7%), povsem lesenih, sedem je ozna-

70 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ~k. 140, 
RDA, N 239, No. 3, 3.1.1749. 

čenih kot napol zidanih in napol lesenih (7,1%), zi
danih pa so popisali samo 15 (15,2%), upoštevaje 
kot zidano tudi t. i. uradno hišo.7 ! Med 10 nepopi
sanimi, ~. neobdavčenimi in svobodnimi hišami, ki 
jih razkriva mlajši popis iz leta 1752, lahko kot zi
dane brez dvoma označimo župnišče, zelo verjetno 
pa tudi rotovž, cesarsko proviantno hišo in morebiti 
šolsko poslopje; vse so izkazovale visok letni donos 
(med 6 in 18 gld). Če bi omenjene štiri hiše prišteli k 
zidanim in preostalih šest neobdavčenih hiš k 
lesenim, bi se razmerje med zidanimi in lesenimi si
cer le neznatno popravilo v korist zidanih, še vedno 
pa bi bilo lesenih dobre tri četrtine vseh domov. 
Vendar Krško sredi 18. stoletja kljub temu ni dajalo 
vtisa izrazito lesenega mesta. Imelo jc samo četrtino 
zidanih hiš, a so bile te večje in markantnejše. Kot 
kaže vrstni red popisovanja, so po večini stale 
vzdolž glavne mestne ulice. Takšno razporeditev le
senih in zidanih hiš prikazuje tudi franciscejska ka
tastrska mapa v dvajsetih lerih 19. stoletja, le da se je 
delež zidanih stavb medtem opazno povečal: lesenih 
je ostalo nekako tretjina, in to predvsem v južnem 
delu mesta.?2 

Ob ugotovitvi, da je imelo Krško sredi 18. sto
letja kar okoli tri četrtine hiš zgrajenih iz lesa, se 
nujno porodi vprašanje, od kod potemtakem tako 
visok hišni donos, da se je mesto po cenitvi hiš leta 
1752 uvrščalo na Dolenjskem takoj za Novo mesto 
in pustilo precej zadaj pretežno zidano Višnjo Goro. 
Samo potrjuje se ugotovitev, da višina donosa v 
enem mestu ni neposredno primerljiva z višino v 
drugem. V vsakem so cenitev narekovale drugačne 
lokalne razmere, povezane z zakonom ponudbe in 
povpraševanja najemnikov po stanovanjih. 

Največ in najbolj povedni viri se nanašajo na 
Višnjo Goro, tako da poznamo za to mesto poleg 
gradbenega stan ja hiš tudi njihovo notranjo struk
turo, tj. število in namembnost prostorov. Iz leta 
1748 sta se ohranila dva popisa hiš, prvi iz marca in 
drugi iz decembra, ki ju je tako kot krškega se
stavilo mestno predstojništvo za potrebe katastra.?3 
Po obliki gre obakrat za napovedno tabelo za hiše 
in zemljišča, po vsebini in izpovedni vrednosti pa 
se popisa nekoliko razlikujeta. Oba navajata posest
nike hiš v enakem zaporedju, le da so eno hišo 
zaradi vogalne lege popisali v prvem popisu drugje 
kot v drugem. Zajemata isrih 59 hiš z obdavčitvijo 

71 Med zidanimi hi~ami je bilo enajst zasebnih. 

72 J\RS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, N 84, k. 
o. Krško, mapa (1825), mapna lista V in VliJ. 

73 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 6, snopič 4, 22. 3. 
1748. - ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, 
ško 142, RDA, N 244, No. 5, 18. 12. 1748. 
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Primer opisa iste hiše v obeh popisih 

Popis 22. 3. 1748 
No. 1 Maria Anna Prelzin Wittib 

hat em Steiiermosfiiges Haufi auf dem Pladtz 1 gaden hach, 2: Zimmer, 2. Kohller, 1. Stahle, 2 Kammer 
und 1 Kuchel 

Popis 18. 12. 1748 
Numcry Namen der Namen der Stukh Ebner 
der Wiirth vnd bchausung erth 
Wurth Thres 

e:ewerbs 
No. 1 Maria Anna Krumblische 1 6b74 

Pr6llzin behausung 
wiuib onne 
profesion 
in der Statt 

posestnika in med njimi na ustreznih mescih -
glede na lokacijo - še deset pustot (OdnuJ1J brez 
posestnika. Drugače kot marčni popis, ki je najbrž 
obležal v mestni pisa mi, ponuja decembrski, shra
njen med katastrskimi rektificirianimi dominikal
nimi akti, tudi pregled nad gostači brez hiše, lopami 
(Scheuem), sadovnjaki in zeljniki. V zvezi s hišami in 
njihovimi posestniki je vsak od njiju zgovoren na 
svoj način. Marčni navaja za veliko večino hiš še 
lokacijo (l1a Placu, v Gasi, v Mali gasi, enkrat ob 
mestnem obzidju), pri nekaterih poudarja, da so 
lesene, sleherno pa opredeljuje kot nadstropno ali 
pritlično tcr s številom posameznih prostorov (npr. 
1 kuhinja, 2 sobi, 1 klet itd.). Decembrski je s 
stališča lege in fizične podobe stavbe manj po
veden, saj ne razkriva, v katerem delu mesta je hiša 
in nima podatkov o gradbenem materialu, ampak v 
tabeli niza samo število prostorov, pri tem pa je 
manj natančen od prvega popisa. Na drugi strani 
pove več o posestniku in posredno o historiatu 
hiše: naveden je posestnikov poklic ter tudi, ali živi 
posestnik v Višnji Gori ali kje drugje, hiša pa je 
označena še z domačim imenom (Namen der Be
hal/sl/n~, pogosto podedovanim po priimku ali po
klicu katerega od prejšnjih gospodarjev. 

Natančneje si bomo ogledali rezultate, ki jih je 
dal starejši, povednejši od obeh popisov. Pri opisu 
hiše je dosleden le pri razlikovanju med nadstropno 
in pritlično stavbo. Brez rotovža (ne navaja ga no
ben popis, ker ni šlo za obdavčeno stavbo) je Višnja 
Gora štela 17 ali dobro četrtino (28,8%) nad
stropnih hiš ter 42 ali blizu tri četrtine (71,2%) pri
tličnih. Lokacija hiš je navedena pri 51 hišah, za pre
ostalih osem pa jo je mogoče ugotoviti glede na za
poredje stavb in s pomočjo mlajših davčnih in ka
tastrskih virov.75 Popis razlikuje med Placem (am 

74 Okrnjšava za iibntr oz. obntr. 

7S J\ RS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fase. 5, davčni registri 
1752,1761-1764,1779- 1781, 1782, 1783, 1789, 1791. -
ARS, AS 175,Jožefinski kataster za Kmnjsko, šk. 242, Viš-

Ein Darin Kamer Kuchel Keller Stallung 
Gaden befindliche Stukh Stukh Stukh Stukh 
hoch Zimet 
Stukh Stukh 

1 2 2 1 2 1 

Plat0, Gaso (rn der Gamn) - v res mci gre za več 
manjših ulic - in Malo gaso (in der Gasse~ ob zahodni 
stran.ici obzidja, v kateri je stala tudi hiša, označena 
kot prizidana ob mestno obzidje. Najmanj dosledno 
je navajanje gradbenega materiala, toda ker je 22 hiš 
označenih kot lesenih in nobena drugače, lahko 
sklepamo, da je bilo preostalih 37 hiš zidanih. po
pisovalci jih niso izrecno imenovali zidane, ker so 
predstavljale prevladujoči tip, so pa pri njih trikrat 
poudarili lesene dele: dvakrat z deskami obdano ku
hinjo in enkrat dve leseni sobici. 22 od 59 oziroma 
več kot tri petine zidanih hiš (62,7%) se zdi pre
senetljivo visok delež v primerjavi s Krškim, ki je 
imel v istem času le kako četrtino zidanih in kar tri 
četrtine lesenih stanovanjskih stavb. Neizogibno se 
postavlja metodični dvom, ali ni bila nemara tudi 
Višnja Gora bolj leseno mesto, kot bi lahko sklepali 
iz popisa. Sočasnih opisov gradbenega stanja nima
mo, a si lahko pomagamo z dvema mlajšima. Jože
finska vojaška merjenja iz osemdesetih 18. stoletja 
pričajo, da je mesto tedaj dajalo vtis večinoma zida
nega naselja. V razdelku o trdnih stavbah so namreč 
na prvem mestu navedene »zasebne zidane hiše v 
mestu«.76 Poleg tega je primerjava s sicer precej 
mlajšo franciscejsko katastrsko mapo (1825) poka
zala, da lesenih stavb v Višnji Gori tedaj skoraj ni 
bilo več,77 v Krškem pa je delež teh še vedno znašal 
približno tretjino.78 Nedvomno je na to vplivalo 
tudi dejstvo, da je mesto Višnja Gora v bližnjem 
Peščeniku premoglo lastni kamnolom79 in si je ve
liko laže privoščilo zidavo trdnih stavb kot Krško. 

nja Gora - mesto. - AHS, AS 14, Gubernij v Ljubljani, n. 
RCt,ristratura, šk. 312, fasc. 52, št. 7033, izvleček jz štif
tregistra mesta Višnja Gora, 27. 11. 1801. 

76 Rajšp (ur.), SlotJtnija, 2. ;}'t1}k, str. 64. 

77 ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, N 346, k. 
o. Višnja Gora, mapa (1825), mapn.i list VII. 

78 Prav tam, N 84, k. o. Krško, mapa (1825), mapna lista V in 
VI1I. 

79 O kamnolomu Vilfan-Bruckmiiller, Višnja Gora, str. 156. 
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Poleg tega je bilo višnjegorsko prebivalstvo po po
klicni in socialni strukturi precej bolj izenačeno kot 
krško z visokima deležema dninarjev in prcmo
žnejših meščanov,SO Povezava lokacije, višine davka 
in poklicnega položaja lastnikov lesenih hiš potrjuje, 
da podatek o tipu gradnje ~esena, zidana hiša) pri 
preostalih višnjegorskih hišah resnično ni izostal 
zaradi malomarnosti. Od 22 lesenih hišic jih je 
večina pripadala malim obrtnikom, kar 21 jih je stalo 
v manj uglednih delih mesta, v Gasi in Mali gasi, le 
ena sama pa na Placu. Preostalih 37 hiš je bilo torej 
zidanih, samo pri dveh nadstropnih hišah na Placu 
najdemo še lesene dele stavbe (z deskami obito ku
hinjo in leseni sobici), za katere ne bi bilo nikakršne 
potrebe po dodatni označitvi, če se ne bi razlikovali 
po prevladujočem stavhnem materialu. 

Velikost hiš je opisno opredeljena z dvema 
oznakama: hiša (Haujl) in hišica (H,isset;; pri tem je 
zadnja - hišica - tesno povezana z označitvijo lese
na in pritlična. Vse lesene stanovanjske zgradbe 
(22) so namreč opisane kot lesene pritlične hišice, 
ena še z dodatkom majhna, samo kot hišice pa so 
označene tri pritlične v Gasi. 

Razporeditev nadstropnih in pritličnih ter lese
nih in zidanih hiš po posameznih mestnih deW1 na
zorno kaže temeljno socialno delitev Višnje Gore 
na prestižni Plae ter na vse drugo. Zaradi prak
tičnih razlogov primerjamo na eni strani trg (plae) 
in na drugi obe »Ulici« skupaj (Gaso in Malo gaso). 
Od 17 nadstropnih hiš jih je bilo na trgu 13 ali 
dobre tri četrtine (76,5%), od 42 pritličnih jih je tu 
stalo 15 ali dobra tretjina (35,7%). Višnjegorski trg 

s skupno 28 hišami je bil skoraj v celoti zidan, saj je 
podobo kazila le pritlična lesena hiša na njegovi 
vzhodni strani. Od 27 zidanih hiš jih je skoraj 
polovica (13) premogIa tudi nadstropje. V obeh 
))lllicah« so, nasprotno, prevladovali pritlični leseni 
domovi (21 od 31), tretjina hiš (10) pa je bila že 
zidana in od teh štiri nadstropne. 

V razpredelnici so hiše razdeljene glede na loka
cijo, višino stavbe (pritlične, nadstropne), gradbeni 
material (zidane, lesene) in hišni donos, kot so ga 
izkazovale po napovedni tabeli štiri leta pozneje 
(1752). Tri najdonosnejše hiše, ki bi jih po znani 
lestvici uvrstili v kategorijo D (10<20 gld) - največ 

sta prinašali hiši z donasom 12 golclinarjev - so, 
razumljivo, stale na Placu. Tudi v naslednjo katego
rijo Č (6<10 gld) s skupno 16 hišami se je uvrstilo 
znatno več hiš sPlaca (11) kot iz obeh ulic (5). V po 
številu najmočnejši kategoriji C (3<6 gld) je razmer
je zelo izenačeno: od 30 hiš jih je 14 stalo na Placu, a 
so bile v povprečju donosnejše od 16 hiš v obeh 
ulicah. V najnižji kategoriji B (1 do manj kot 3 gld) 
ni nobene trške, ampak je vseh 10 iz ulic. Zidane 
nadstropne hiše so po donosnosti na višjih mestih, 
saj jih od 17 kar 16 izkazuje najmanj 5 goldinarjev 
donosa, od 20 zidanih pritličnih pa 18 najmanj 4 
goldinarje. Lesene hiše, ki so bile vse zgolj pritlične, 
so imele, nasprotno, le izjemoma po 5 goldinarjev 
donosa (dve), dokaj močno so zastopane med hiša
mi s 4 goldinarji donosa (sedem), sicer pa po večini 
(devet) izkazujejo po 2 goldinarja, tj. toliko kot ena 
sama med zidanimi pritličnimi hišami. 

Donos od hiše v Id (1752) in po katcEorijah 
B C C D 

Loka(~~a ;)' vrsta št. vo/o 2 3 4 5 6 7<8 9 10 12 
hiše 1 48 gld gld gld gld !!ld gld gld gld gld 
Na trgu 
zidane-nadstropne 13 462 2 4 3 1 1 2 
zidane-pritlične 14 500 1 5 5 2 1 
lesene-pritlične 1 38 1 
Skupaj 28 100 1 5 8 6 4 1 1 2 
V ulicah 
zidane-nadstropne 4 129 1 1 1 1 
zidane-pritlične 6 194 1 3 1 1 
lesene-pritlične 21 677 9 4 7 1 
Skupaj 31 100 10 5 10 1 2 2 1 
Mesto 
zidane-nadstropne 17 288 1 ? 5 4 2 1 2 
zidane-pritlične 20 339 1 1 8 5 3 2 
lesene-pritlične 22 373 9 4 7 2 
Skupaj 59 100 10 6 15 9 8 6 2 1 2 

80 Če nt.: upošt<.:vamo vinotočt.:v , s<.: j<.: v Višnji Gori ukvarjalo z obrtno dejavnostjo tri četrtine hišnih gospodarjev, ki jih je 
izdatneje kot v Krškem preživljalo tudi agrarnu gospodarstvo. V Krškem je znaša! delež obrtnikov med hiša rji I~ 44%, sicer pa 
jc bilo to mesto v času terezijanskega katastra po obsegu poljedelstva in živinoreje najmanj agrarna mesto na Dolenjskem. 
Golcc, Dmžba v mesIib, str. 520, 601 ~602. 
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Poleg višine stavbe in prostorov v njcj je v obeh 
rahelah iz leta 1748 navedena tudi davčna obvez
nost hiše. Ti podatki so uporabni za različne ana
lize in raziskave, na primcr kot izhodišče za razis
kovanje stanovanjske kulture. V tej razpravi jih ob
ravnavamo zgolj v luči stanovanjske in gradbene 
strukture. V razpredelnici so po tabeli iz marca 
1748 prikazani vrste in število prostorov v pove
zavi s tipom in lokacijo hiš. Zaradi boljše pre
glednosti pri posameznih prostorih ne razlikujemo 
med različicama, ki ju navaja tabela: soba (Zimmer) 
in sobica (Zi"'mer~, kamra (Kammer) in kamrica 
(Kammerle) , kuhinja (KJlhe~ in kuhinjica (](jihe/e). 

Lokacija in tip ,~ .t:; ~ 

:.a ;; " " 
~ 

hiš '" .D " 13 .D EJ EJ o J 
o .D o o ~ ~ 

'" 
~ o ~ ~ -'" -'" > § ~ " ~ " ~ 'OJ > 

lj .Q El > " -6 5 " ,~ ,~ -o " :::2 :2 

trg - 13 13 1 3 8 1 2 6 10 9 
nadstropne 
trg - pritlične 15 12 3 12 9 12 12 
ulici - 4 4 3 1 2 2 2 
nadstroooe 

ulici - oritlične 27 27 6 21 1 7 9 7 
SkuDai 59 56 1 3 20 35 3 24 33 30 

Z velikostjo hiše in stopnjo obdavčenosti se je 
najbolj ujemalo število Job. V vsem mestu je imela 
štiri sobe samo druga najviše obdavčena hiša (15 
gld davka) z najvišjim letnim donosom leta 1752 
(12 gld), po tri sobe pa druge tri najbolj obdavčene 
hiše (12-18 gld davka) z letnim donos om 9-12 
goldinarjev, vse nadstropne in na Placu. Od skupno 
13 nadstropnih hiš na Placu jih je osem premoglo 
po dve sobi in samo najmanjša zgolj eno. Dvosob
ne hiše so bilc sicer značilnost ulic; takih je mogoče 
našteti devet poleg 22 enosobnih hiš, od 13 
enosobnih na Placu pa pričakovano 12 pritličnih in 
samo eno nadstropno. 

Na velikost hiše so vplivale tudi kam re, manjši 
bivalni prostori, ki v nobeni hiši ruso povsem na
domeščali sob, saj je i.mela sleherna višnjegorska 
hiša vsaj eno pravo sobo. Poleg preostalih prosto
rov smo kam ro odkrili pri dobri polovici hiš na 
Placu (17), med njimi pri dveh po dve kamri. V 
ulicah je premogia kamro le tretjina hiš (10), od 
tega ena hiša dve kamri. Samo pri dveh enosobnih 
pcitličnih hišicah na Placu srečamo še tretji tip spal
nega prostora: iZbo ali flibelc (Stibe~. 

Čeprav bi v vsaki hiši pričakovali kuhinJo, so bile 

131 Tri hiše SO imele po dve kuhinji, dve naJ~tropni m Placu 
in ena pritlična v G:lsi. 

brez nje tri pritlične hiše na Placu, ki so sicer vse 
premogle tudi hlev, dve pa klet. Po dve kuhinji sta 
imeli dve nadstropni hiši na Placu in - pomenljivo 
- pritlična hišica v Gasi. Zanimivo je. da kleli niso 
bile domena nadstropnih hiš, ampak jih je imelo 
celo več pritličnill hiš (21) kot nadstropnih (12). 
Klet je bila povezana z velikostjo in donosom hiše. 
Tako na Placu ni imela kleti samo dobra petina hiš, 
in sicer tri nadstropne ter tri pritlične, ena hiša pa je 
premogia dve kleti. Nasprotno smo našteli kleti le 
pri 11 od 31 hiš v ulicah. Podobno razmerje med 
Placem in drugimi deli mesta se kaže pri hlevih. Na 
Placu je imelo hlev tri četrtine hišnih gospodarjev 
(75,0%), med njimi eden dva hleva, v ulicah dobra 
četrtina (29,0%). 

V preglednici niso upoštevani drug1 prostori in 
stavbe, ki so se pojavljali samo pri majhnem številu 
posestnikov. Poleg že omenjene izbe - štibelca, ki 
sta ga premogli dve pritlični hiši na Placu, so imele 
tri različno velike hiše droamico (holZ hi), in sicer 
dve na Placu in ena v Gasi. Oboki (guelb) so bili 
predvsem v hišah na Placu, saj je le eden od štirih 
pripadal zidani hiši v Mali gasi, poklici njihovih 
lastnikov pa odkrivajo, da vsaj v dveh primerih ni 
šlo za prodajalne, temveč za gostilniški prostor; 
druga dva oboka sta bila v hišah usnjarja in od
sotnega, v Postojni živečega mitninskega nadzor
nika. Pri oznaki obok moramo izključiti možnost, 
da bi bila mišljena ))klasična« klet, ker so imele vse 
štiri hiše tako obok kot klet. Na Placu in v Mali gasi 
so poleg hiš, ali bolj verjetno, v njihovem sklopu 
stale še dve klobučarski in tri barvarske delavnice. 
Za mesto s tako visokim deležem obrtnikov, kot ga 
je imela Višnja Gora,82 je skupno število petih de
lavnic zelo nizko. Tehnično manj zahtevne obrti, 
denimo čevljarska ali usnjarska, so namreč lahko 
našle svoj delovni prostor kar v stanovanjskih so
bah, kamrah in kuhinjah, večino delavnic pa so 
zaradi nevarnosti požara in za okolje neprijaznih 
rokodelstev postavili zunaj obzidja. Iz napoved ne 
tabele donosa od hiš (1752)83 je vidno, da so pred 
mestom stale: 13 usnjarskih in tri ključavničarske 
delavnice, lončarska peč in tri kovačije. V pred
mestju so imeli Višnjani tudi 16 gumnov (Heji vlld 
DmdJ Bot/en). 

Med kriteriji za kategorizacija hiš po velikosti in 
kakovosti je najustreznejše merilo število sob; s tem 
sta se praviloma ujemali tako davčna moč (po po-

82 Delež obnnikov med hišnimi gospodarji je, če ne upošte
vamo vinowčcv, znašal kar 75%, to pa je bilo mcd ~cd

mimi dolenjskimi mesti daleč največ; sledilo je Novo 
mesto s 55,6% (Golce , Dmžba v !)Ju/ib, str. 520). 

83 AltS. ,\S 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 142, 
1U)t\, N 244, No. 8,26. 5. 1752. 
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pisu 1748) in hišni donos (1752) kakor tudi šte
vilčnost in vrste ostalih prostorov. V zgornjo kate
gorijo hiš so v Višnji Gori v glavnem spadale štiri
in trisobne hiše, v srednjo dvosobnc in v najnižjo 
hiše z eno samo sobo. V najvišjo kategorijo so se 
tako uvrstile hiše dveh gostilničarjev in dveh vino
točev z 12 do 18 goldinarji davka. Za vse štiri hiše 
so bili značilni nadstropje, tri oz. štiri sobe, kuhinja 
in hlev. Klet so premogle tri hiše, obok in kamro 
dve, drvarnico tri ter ena še dodaten hlev. Najpo
polnejšo strukturo kaže s 15 goldinarji obdavčena 
hiša s štirimi sobami, obokom, kletjo, leseno lopo 
in hlevom. Ta in vse tri trisobne hiše z velikimi 
hlevi kajpak niso bile naključno v lasti gostilni
čarjev, saj je stalo mestece ob pomembni deželni 
cesti. V srednjo kakovostno kategorijo lahko uvr
stimo 20 ali dobro tre~ino domov s po dvema so
bama. Značilna primera sta pritlični hiši jermenarja 
na Placu in usnjarja v Gasi. Obe sta bili obdavčeni 
s tremi goldinarji in imeli poleg dveh sob oziroma 
sobic kuhinjo, klet in hlev. V zadnji kategoriji hiš z 
manj kot dvema goldinarjema davka je 35 ali tri 
petine vseh hiš, od tega vseh 22, ki so označene kot 
lesene. Premogle so le po eno sobo, vse razen dveh 
kuhinjo, redke pa še kamro, klet ali hlev. Kot pri
mera navedimo leseno hišico s sobo in kuhinjo v 
lasti zidarja iz Male gase, obdavčeno s pol goldi
narja, in na Placu kramarjeva hišico z golclinarjem 
davčne obveznosti, v kateri sta bili poleg spalnega 
in kuhinjskega prostora še kamra in klet. Ena takih 
lesenih hišic s sobico in kuhinjo v Mali gasi je 
označena kot razpadla in že zelo dotrajana (zeni
seneJ zusamen fabien sehon ser gerihles hi/zemeJ HeiisJle~, s 
pomenljivim dostavkom, da so take tudi druge, ki ji 
sledijo. 

Mlajša višnjegorska tabela hiš, sestavljena de
cembra 1748, se od starejše razlikuje predvsem po 
tabelarični obliki in po tem, da ne navaja, v katerem 
delu mesta kaka hiša stoji in katera je lesena. Manj 
povedna od prejšnje je tudi zato, ker ponuja v ta
beli le pet vrst prostorov: sobe, kamre, kuhinje, 
kleti in hleve. Temu ustrezno nima manj zastopa
nih prostorov (oboki, izbe, drvarnice, delavnice), 
pa tudi nekaterih manjših. Tako je denimo pri več 
majhnih hišah, ki imajo po prejšnji tabeli sobico in 
kuhinjico, zdaj navedena le soba. Primerjava števila 
prostorov v obeh tabelah kaže največje razlike pri 
seštevku kuhinj in kamer, nekaj manjše pri kleteh. 
Število sob je obakrat skoraj povsem enako, v drugi 
tabeli pa je znatno povečano število kamer. Le za 
tri lahko sklepamo, da so ju v prvem popisu upo
števali kot kuhinje, tako kot so v drugem popisu tri 
prejšnje kuhinje najverjetneje »postale« kleti. Različ
no kategoriziranje istih prostorov kaže fleksibilnost 

označevanja oziroma večnamenskost prostorov. 
Edina hiša, pri kateri se je stanje prostorov med 
popisoma občutno spremeniJo, je bila t. i. Prekova 
nadstropna hiša na Placu. Očitno so jo med mar
cem in decembrom 1748 močno prezidali, saj je 
imela po prvem popisu le dve leseni sobici in z des
kami obito kuhinjo, po drugem pa je bila v lasti 
dveh gospodarjev, prejšnjega in še enega, ki sta 
imela vsak pol hiše; pri prvem so popisali sobo, 
kamro in hlev, pri drugem sobo in dve kamri. 

Primerjava števila prostorov v hišah v Višnji 
Gori po dveh popis ih iz leta 1748 
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Prvi popis 88 30 2 59 4 33 30 4 5 
I (mar. 1748) 
Drugi popis 90 47 - 35 - 41 32 - -

I (dec. 1748) 

Višnja Gora je mesto, ob katerem lahko tudi 
najjasneje spoznamo, da letni donos posameznih 
hiš (1752) istega mesta izraža zelo realna razmerja 
med hišami glede njihove ftzične podobe. Za to 
mestece imamo ne samo najpovednejše vire iz sre
de 18. stoletja, ampak tudi dovolj reprezentativen 
nabor sorodnih virov do nastanka prvega talnega 
načrta mesta - franciscejske katastrske mape iz leta 
1825.84 Tako je mogoče ugotoviti lokacijo vsake 
hiše iz časa terezijanskega katastra. Še več, Višnje 
Gore v vmesnem času ni prizadela nobena večja 
katastrofa, zato se je do nastanka franciscej skega 
talnega narisa ohranil večji delež stavbne substance 
iz srede 18. stole~a in še zgodnejšega obdobja kot 
marsikje drugod. Franciscejska katastrska mapa pri
kazuje v samem mestu sicer manj lesenih stavb, kot 
jih je bilo leta 1748 - to gre pripisati tudi gradbe
nim predpisom. Zapisnik stavbnih parcel ne razli
kuje med pritličnimi in nadstropnimi zgradbami,8S 
a tu si lahko pomagamo s parcelnim zapisnikom 
mlajšega reambulančnega katastra (1868).86 Skratka, 
franciscejski katastrski načrt mesteca, ki je po sredi 
18. stole~a v gradbenem in sice!Šnjem razvoju pre
cej stagniralo, priča o naslednjem: velikost in grad
beni material posamezne hiše gresta praviloma z 

84 ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, N 346, k. 
o. Višnja Gora, mapa (1825), mapni list VIL 

85 Prav tam, zapisnik stavbnih parceL 
86 ARS, AS 181 , Rcambulančni kataster za Kranjsko, N 346, 

k. o. Višnja Gora, parcelni zapisnik. 
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roko v roki z danasom, ki ga je stavba izkazovala 
leta 1752. 

Teže bi stanje po franciscejskem katastru pri
merjali s stanjem po terezijanskem katastru za me
sto Kranj, ki ga je leta 1811 prizadel velik požar in 
pospešil moderno urbanizacija mesta.87 Za Kranj 
srerli 18. stoletja, drugače kot za Višnjo Goro, turli 
nimamo pregleda nad lesenimi in zidanimi tcr 
nadstropnimi in pritličnimi stavbami - kaj je bilo 
leseno in kaj zidano, je vidno šele v dorisu mesta iz 
leta 180788 -, premore pa Kranj primerljiv popis 
prostorov po hišah. V terezijanskem katastru se je 
namreč ohranil zelo podoben tabelarični popis hiš 
in prostorov, kot je mlajši višnjegorski Mestno 
predstojništvo ga je podpisalo in pečatilo 6. sep
tembra 1754.89 Gre za večnamenski izkaz, ki poleg 
notranje razdelitve hiš zajema šc donos od hiše tcr 
lastnikovo obdavčitev v obliki kontribucije, hišnega 
in obrtnega davka. Zararli zadnjega je pri vsakem 
posestniku naveden tudi poklic; tega smo morali 
pri drugih mestih iskati po različnih katastrskih 
aktih. Vsaka hiša je opredeljena s številom sob, ka
mer, kuhinj , obokov in hlevov, letni donos pa je 
izračunan na novo in se marsikje razlikuje od do
nosa v napovedi iz leta 1752.90 Drugače kot v 
zadnjem pogrešamo v mlajšem delitev na donos od 
lastnega in najemniškega stanovanja. Za ponazo-

Izsek iz tabele hiš mesta Kranja iz leta 1754 

ritev tis tega dela vsebine, ki se nanaša na posestnike 
in hiše, objavljamo izsek iz tabele, in sicer najkraj
ša, Zupniščno ulico s samo sedmimi hišami. 

Župniščne ulice nismo izbrali kot primer zaradi 
kratkosti, ampak predvsem ker je premogia zelo 
različne stavbe. Tako je v tej ulici stalo reprezen
tativno novo baročno župnišče, največja ali druga 
največja zgradba z največ sobami (14) v Kranju. 91 

Na drugem koncu mesta je župnišču po velikosti 
konkuriral grad Kiselstein; v njem so našteli prav 
toliko bivalno-spalnih prostorov, a so jih razdelili 
na sobe (9) in kamre (5). Po donosnosti je imelo 
župnišče s 140 goldinarji krepko prednost pred gra
dom z vsega 80 goldinarji letnega donosa. Poleg 
tega je stala v Župniščni ulici hiša z dvema sobama 
in dvema kamrama, ki bi jo po naboru prostorov in 
donasu 14 golrlinarjev lahko uvrstili v »zlato pov
prečje« mesta. Preostalih pet hiš z majhnim dono
som, od tega štiri z enim samim bivalno-spalnim 
prostorom, predstavlja hiše, značilne za stranske 
ulice in obe predmestji. Zararli župnišča, po kate
rem se je ulica tudi imenovala, je njen povprečni 
donos na hišo (27,1 gld) znašal skoraj toliko kot 
povprečje najbolj prestižnega dela mesta - obeh tr
gov (27,8 gld); tam ni imela nobena hiša manj kot 
treh bivalno-spalnih prostorov, večina (28 od 45) 
pa je premogia več kot dve sobi in dve kamri. 

Nri Nomma Dermahlen Existirende Hiiuller Wohnungen 
Po[se[sorum derenselben Zimmer Cammer Kuchel Gewolber Stallungen Gewissenhaffte 

Pfahrhoff GasBen 
50 Corner - 1 

Beneficiat=Haull 
51 der pfahrhoff 14 -
52 Martin Puecher 1 -
53 lJakob Kiiller 1 1 
54 Urban Wradaschka 1 -

55 Simon Rottar, 2 2 
Vaflbiinder 

56 Helena Zudermanin 1 -

87 O požaru Žontar, Zl,odovino mej/o, str. 289. O urbanizaciji 
po požaru 1\ vguštin, Kranj, str. 85-86. - Prim. dori sa me
sra: Žerovčcvcb~ (Scherowit7.) iz leta 1807 (ARS, AS 1068, 
Zbirka naČrtov, t. c. 2/97) in mlajšegA, nastalega po požaru 
(prav tam, 2/285)~ prvi jc objavljen v: Avguštin, Kranj, str. 
84, drugi v: Kos, Ulice, ceste in trgi, str. 8. Avguštin prvi 
načrt datira )>okrog 1. 1808(( (Kra'!J~ ste. 84). 

~~ ARS, AS 1068, Zbirka načrtov, t. e. 2/97. Prim. Avguštin, 
Krdl!J', str. 84-85. 

-
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-
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~stimarion der davon 
pro pra:senti Statua 

werffenden Nuzung. 
f xr den 

- - 6 - -

- 1 140 - -
- - 6 - -
- - 9 - -
- - 8 - -
- - 14 - -

- - 7 - -

89 ARS, AS 174, Terczijfinski kataster za Kranjsko, šk. 260, 
IIDA, L 338, No. ad 13,6.9.1754. 

90 Pmv tam, ško 142, RDA, N 244, No. 8, 26. 5. 1752. 
91 O župnišču Žontar, Zgodovina IJmlo, str. 242, 377-378. 

Prim. upodobitev župnišča leta 1753, prav tam, sI. 152 
med str. 356 in 357. 
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Število hiš in posameznih prostorov ter letni donos od hiš v Kranju leta 1754 

Del mesta število sobe kamre 
hiš 

V mestu 160 281 316 
Od Zgornjih vrat po 22 34 40 
Svinjski ulici do župnišča 
Zupniščna ulica 7 20 4 
Od Pungrta do Spodnjih 15 16 12 
mestnih vrat 
Od Spodnjih mestnih vrat 26 41 49 
v mestu proti Trgu 
Na Zgornjem in 45 92 143 
Spodnjem trgu 
Rožnovenska ulica 18 39 31 
Rožna ulica 4 7 5 
Konjska ulica 23 32 32 
V predmestjih 50 60 56 
Pred Kapucinskimi vrati 24 32 25 
Pred Spodnjimi mestnimi 26 28 31 
vraU 

Skupaj Kranj 210 341 372 

Analiziranje prostorov in ugotavljanje tipov hiš 
bomo za zdaj pustili ob strani. Stanovanjski fond 
Kranja naj osvetli le sumaričen prikaz števila hiš in 
prostorov po posameznih delih mesta z dodanim 
skupnim donosom od hiš in povprečnim donosom 
na hišo. 

V sumaričnem prikazu najbolj bode v oči nizko 
število kuhinj: po tem je Kranj primerljiv z Višnjo 
goro, kot jo prikazuje mlajši od obeh popisov. Ku
hinjo srečamo le pri dobrih dveh tretjinah (68,6%) 
hiš, pri slabi tretjini brez nje pa lahko sklepamo o 
podobnem pojavu kot pri Višnji Gori - mlajši od 
obeh popisov je majhne kuhinje preprosto izpuščal, 
nekatere pa se prejkone tudi v Kranju skrivajo pod 
oznako kamra ali klet. 95 Kamre so bile v Kranju 
najštevi!nejša vrsta prostora sploh, tako da je prišlo 
na hišo v povprečju po 1,69 kamre (v Višnji Gori 
po mlajšem popisu po 0,80, po starejšem le po 
70,51). V obeh mestih je bilo, nasprotno, skoraj po-

92 V vsoto niso všteti štirje samostojno stoječi hlevi s skup
nim dOllosom pičlih t 5 goldinarjev. 

93 V tem delu mesta so samostojno popisali še tri hleve, ki so 
pripadali gospodarjem s hišami na trgu. Njihovi hlevi so 
stali za hisami in imeli vhod iz Svinjske ulice. Prišteli smo 
jih k skupnemu številu hlevov Zgornjega in Spodnjega 
trga. 

94 En hlev je popisan v okviru gradu Kisclstein, drugi pa je 
stal posebej (olfS!trhalb du Schlos.m). 

95 Ni i~ključeno, da ponekod šc ni prišlo do osamosvojitve 
kuhinje z odprtim ognjiščem v samostojen prostor. Prim. 
Avguštin, Kra'!J~ str. 75. 

kuhinje obo ki hlevi donos od povprečje na 
hiš v gld hišo v gld 

133 32 72 2.78692 17,5 
13 --- 1393 286 13,0 

1 --- 1 190 27,1 
3 --- 1 123 8,2 

18 --- lO 337 13,0 

70 31 38 1250 27,8 

10 --- 294 280 15,6 
3 1 1 54 13,5 
15 --- 6 281 12,2 
11 --- 12 522 10,4 
5 --- 6 265 11,0 
6 --- 6 257 9,9 

144 32 80 3.308 15,75 

vsem izenačeno razmerje med hišami in sobami: v 
Kranju po 1,55 sobe na hišo, v Višnji Gori po 1,53 
oziroma po 1,49. Oboki in hlevi so bili v Kranju 
značilni predvsem za nadstropne hiše na Spodnjem 
in Zgornjem trgu. Razen ene so vse hiše z oboki 
(31) stale prav tu, njihov delež med 45 hišami obeh 
trgov pa je znašal dobri dve tretjini (68,9%) . 37 ali 
več kot štiri petine (82,2%) hiš na trgih je premoglo 
hleve;96 ti so sicer zaznamovali še stransko Svinjsko 
ulico od Zgornjih mestnih vrat proti župnišču ter v 
manjši meri obe predmestji. 

Zaznavna je korelacija med vrstami in številom 
prostorov ter velikostjo hiše. Čeprav tabela ne po
ve, katere hiše so bile nadstropne in katere pri
tlične, je o tem pri večini mogoče sklepati glede na 
prostore in mikrolokacij o stavbe. Velikost hiše je 
povezana tudi z njenim letnim donosom. Ne mo
remo pa vedeti, kaj je močneje vplivalo na to, da so 
donos hiš z enakimi prostori ocenili različno. Npr. 
pri 24 hišah, ki izkazujejo en sam prostor - sobo, 
se je donos gibal v razponu med 4 in 10g01dinarji, 
pri tem je bil najvišji v predmestju in najnižji v 
mestu m, povprečje pa je znašalo slabih 7 goldi
narjev (6,92). Glede na to, da je Kranj malo prej, 
leta 1749, pogorel9? in so bile zelo verjetno prav 
vse enosobne hiše obnovljene ali zgrajene na novo, 

96 Všteti so tudi trije hlevi z vhodom iz Svinjske ulice in tam 
popisani. 

97 Žontar, Zgodovina mesta, str. 232. 
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lahko torej izključimo vsaj en dejavnik, ki bi ob
čutno vplival na različno oceno donosa: starost in 
dotrajanost hiš. Zal nimamo podatkov, katere so 
po požaru zgradili iz lesa in katere iz kamna. 

Tabela iz leta 1754 je nastala prav zaradi naglih 
sprememb stanja stavb v mestu v letih po ognjeni 
katastrofi. Ko je Kranj spomladi 1752 obiskala vizi
tacijska komisija in potrdila napovedno tabelo do
nosa od hiš,98 je bilo mesto namreč še sredi obno
virvenih del. Po pripombah k napovedi hišnega 
donosa naj bi hiše deloma še gradili (noch in bau be
griffinen), največ pa naj bi jih bilo po zadnjem po
žaru napol porušenih (in halb ruinirten gelegenheilen). 
Sledove poža.ra srečamo v sami napovcdni tabeli 
pri več hišah, npr. navedbo, da hiše po požaru še 
niso zgradili, da je že pod streho, da stoji na pogo
rišču kovačija ali da je pogorišče povsem pusto. Pri 
zadnjih, ki ne izkazujejo hišnega donosa, se poraja 
vprašanje, ali so vsa pogorišča res šele posledica 
požara leta 1749. Vsaj nekatera od tistih, na katerih 
je medtem nastal vrt, bi lahko nastala že prej. Pri
pombe k napovedni tabeli namreč navajajo, da je 
šlo pri večini vrtov v mestu ob hišah pravzaprav za 
pusta pogorišča od predzadnjega požara leta 1683 
(dejansko 1668).99 Ker za Kranj iz vmesnega časa 
do leta 1749 ni ohranjenih popisov hiš ali kakršnih 
koli davčnih in urbarialnih registrov,l()() je za kon
kretne primere težko poiskati ustrezen odgovor. 
Zato pa sta iz prve polovice petdesetih let 18. sto
letja na voljo kar dva popisa hiš in njihovih do
nosov, ki omogočata natančno primerjavo od hiše 
do hiše. Ugotovimo lahko, da se število dograjenih 
hiš od pomladi 1752 do poznega poletja 1754 sta
tistično ni povečalo (obakrat 210). V mlaj šem po
pisu sicer niso upoštevani rotovž, cesarska mitnica 
in dve manjši predmestni stanovanjski stavbi, a se 
razlika izenači drugje. Edina stavba, za katero je 
znano, koliko prostorov je imela ob času obeh 
popisih, je meščanski špital pri Zgornjih mestnih 
vratih. Leta 1752 je v popisu hiš izjemoma nave
deno, da ga sestavljata dve leseni izbi (beslehend in 
'!}Pejen Sluben von Hol10, dve leti pozneje pa naj bi 
imel dve sobi, karnro in kuhinjo. Njegov donos so 
obakrat ocenili na lO goldinarjev, to pa kaže, da se 
stavba v vmesnem času ni mogla bistveno spre
meniti: izbi ali sobi sta prej ali slej ostali leseni. Ker 
je v popisu leta 1754 izpuščen rotovž, bi ostali brez 
podatkov o njegovih prostorih, ko ne bi bila na
povedna tabela iz leta 1752 prav v zvezi s to stavbo 

98 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 260, 
RDA, L 338, No. 3, 14. 4.1752. 

99 O požaru leta 1668 Žontar, Zgodovina mula, str. 200-201 . 
100 Prim. prav tam, str. 384. 

tako zgovorna: v rotovžu so bili dve sejni sobi in 
obok (bestehet in Einer Rolh Sluben, tF Sluben undl 
einien gewelb) . 

Glede na povečanje stanovanjskega fonda in iz
boljšanj e stanja hiš, ki jih v času prvega popisa še 
niso povsem zgradili ali obnovili, je bil leta 1754 
pričakovano višji tudi skupni povprečni donos od 
hiš. Tako je spomladi 1752 znašal 14,85 goldinarja 
na hišo, dve leti in pol pozneje pa 15,75. Odprto 
ostaja vprašanje, koliko so pri sestavi mlajšega po
pisa upoštevali prejšnjo cenitev, saj je donos pri 
nekaterih stavbah zdaj celo občutno nižji. Daleč 

največje povečanje, za kar 1330/0, srečamo pri žup
nišču - s 60 na 140 goldinarjev, bisrveno manjšega 
pri gradu Kiselstein - s 60 na 80 goldinarjev. 

Za ponazoritev povednosti obeh kranjskih po
pisov hiš si oglejmo še konkreten primer: kaj po
pisa v povezavi z drugimi relevantnimi viri povesta 
o hiši na trgu, v kateri je slabih sto let pozneje 
(1849) umrl France Prešeren? Po Zerovčevem 
načrtu iz leta 1807 je bila tako kot vse stavbe v tem 
delu Kranja zidana. lOl Leta 1752, potem ko je v 
velikem požaru tri leta prej zelo verjetno vsaj delno 
pogorela, je izkazovala 24 goldinarjev in 45 kraj
carjev hišnega donosa, to je zelo blizu povprečja 
Trga (24,88 gld) in skoraj za polovico nad povpreč
jem mesta brez predmestij (16,60 gld). Hiša je bila 
že takrat nadstropna in v celoti zidana, česar vir si
cer ne pove, a bi lahko o tem sklepali tudi brez 
vedenja o stavbni zgodovini hiše.102 Malo manj kot 
polovico donosa od hiše (12 gld) je prinašalo 
stanovanje, ki ga je lastnik, vinotoč Matevž Veja 
(Beja), uporabljal sam, nekaj več (12 gld in 45 kr) 
pa je odpadlo na prostore, oddane v najem. 103 Dve 
leti mlajši terezijanski popis prebivalsrva iz leta 
1754 razkriva, da je štela gospodarjeva družina štiri 
člane (zakonski par in dve pri njem zaposleni žen
ski), v najetih prostorih pa je prebivala tričlanska 

družina meščanskega gostač •. 104 Popis hiš iz istega 
leta 1754 pove, da so hišni donos ocenili za ma
lenkost više (25 gld) kot dve leti prej (24 gld in 45 
kr), da je stavba premogia dve sobi, štiri kamre, 
kuhinjo in obok ter da ni imela hleva. lOS Kako so 

101 ARS, AS 1068, Zbirka načrtov, t. c. 2/97. 

102 Prcšernova hiša je primcr ne povsem ohranjene sred
njevcške tlorisnc stavbne zasnove z napol ohranjenim bo
gato proftliranim gotskim portalom in starejšim primerom 
lesenega stropa (Avguštin, KrOlY, str. 54, 73, 74, 75). 

103 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 260, 
RDA, L 338, No. 3, 14. 4. 1752. 

104 Po objavi popisa prebivalstva: Svetina, Prebivalci Kranja, 
str. 279. 

105 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 260, 
RDA, L 338, No. ad 13,6.9. 1754. 



306 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Boris Golec: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ''', str. 283-338 

bili prostori razporejeni po hiši in nadstropjih ter 
katere je uporabljala katera od obeh družin, seveda 
ni predmet popisa. lOG V obeh seznamih hiš je ome
njen še hlev istega gospodarja, a ne pri hiši, temveč 
v Svinjski ulici; ta podatek daje občutek, da hlev ni 
spadal k hiši, v resnici pa je stal na njenem dvo
rišču, le vhod vanj je vodil od zadaj iz stranske 
Svinjske ulice. V prvem popisu (1752) je hlev ozna
čen kot lesen in z letnim donos om en goldinar, po 
drugem (1754) je prinašal kar trikrat toliko. 

Kranj je bil torej med kranjskimi mesti speci
fičen zaradi požara, ki ga je prizadel prav kmalu po 
začetku nastajanja terezijanskega katastra. Četudi 
obnova do konca katastrske rektift.kacije bržčas še 
ni bila povsem končana, lahko prav zaradi požara 
govorimo o določeni prednosti pri ugotavljanju, kaj 
je vplivalo na oceno donosa hiš. Ker so stavbe 
skoraj sočasno zgradili na novo ali obnovili, je mo
goče sklepati, da pri cenitvi donosa nista imeli večje 
vloge starost in dotrajanost stavbnega fonda. 
Podobno velja za Črnomelj in Kostanjevica, ki sta 
ju požara upepeWa nekaj let prej, prvega leta 1740 
in drugega 1744107 

Omenjeni dve mesti sta, drugače kot pretežno 
zidani Kranj, ostali izrazito leseni globoko v 19. 
stole~e, še zlasti Kostanjevica. lOS Kot taki sta bili v 
dobi nastanka franciscejskega katastra med vsemi 
kranjskimi mesti izjemi, saj sta dodej dobila zidani 
preobleki tudi že Lož in Metlika,109 če ostanemo 
pri tistib štirih kranjskih mestih, ki so leta 1752 iz
kazovala najnižji povprečni donos od hiš. Kot pri
čajo opisi, so bila ta mesta sredi 18. stoletja še 
pretežno lesena, 110 to pa je bilo, kot smo videli, 

106 O namembnosti prostorov Avguštin, KraTY, str. 54, 74 75. 

107 Golce, Črnomelj, str. 190; Golcc, Glavni poudarki, str. 
164, 172, 175. 

108 Golce, Glavni poudarki, str. 167; Golec, Črnomelj, str. 
192. 

109 ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, A 84, k. 
o. Lož, mapa (1824), mapni list IV; N 132, k. o. 
Kostanjevica, mapa (1824), mapni list XI. 

110 Lesena Metlika, kar zadeva stavbni material, ni doživela 
občutnih sprememb že po katastrofalnem požaru leta 
1705. V poročilu deželnemu vicedomu iz leta 1715, ki sicer 
ni brez rendencioznih navedb o opustelosti mesta in raz
padajočih hišah, so Metličani med drugim navedli, da bi 
hiše v mestu laže imenovali lesene kajžc (ARS, AS 1, Vice
domski urad za Kranjsko, ško 233, 1/124, lit. M XXXIII
lO, 8.1. 1715). O lesenih kajžah govorijo tudi v prošnji za 
dveletni spregled remanence leta 1742 (prav tam, lit. M 
XXXIII-9, 3. 3.1742). Po jožefinskih vojaških merjenjih v 
osemdesetih letih 18. stol etja, torej še pred požarom leta 
1790, pa je bil največji del mesta že zgrajen iz kamna 
(Rajšp (ur.), Slovenija, 1. zvezek, str. 110). Ni jasno, ali velja 
trditev tudi za predmestje, ki jc src.:di stoletja (1752) štelo 
skoraj dvainpolkrat toliko hiš kot obzidano mesto in 
izkazova1o občutno nižji donos na hišo. Za Lož navajajo 

mogoče 12 natančnejših katastrskih podatkov ugo
toviti tudi za Krško. Ni dvoma, da je na nizko ce
nitev hišnega donosa poleg lokalnih razmer (po
nudbe in povpraševanja) deloma vplival tudi grad
beni material. Vendar ta v petih izrazito lesenih 
mestih spodnjega dela dežele ni bil nujno (samo) 
izraz gospodarske šibkosti prebivalcev. Pri izbiri 
gradbenega materiala namreč nikakor ne smemo 
zanemariti geografskih dejavnikov in vplivov vsa
kokratne podežclske okolice. V zadnjih odrastkih 
panonskega sveta, v Beli krajini in ob spodnji Krki, 
sta kamen in opeko nadomeščala les in ilovica, v 
rustikalni arhitekturi v celoti, v urbani in napol 
urbani v prevladujoči meri. 1 II 

Rustikaina arhitektura in stavbe na deželi na
sploh so sicer področje, ki se ga je terezijanski ka
taster tako rekoč na daleč izognil. Za hiše na po
deželju ni nikjer niti približno tako uporaben kot 
pri mestih in treh trgih. Še več, hiše največkrat niso 
niti omenjene, Zato je le malokje moč ugotoviti na
tančno število bivanju namenjenih zgradb. S sta
lišča posameznih naselij in števila hiš v njih je te
žava še ta, da kataster ni bil sestavljen po terito
rialnem načelu, temveč po zemljiških gospostvih, ta 
pa so imela rustikalno posest raztreseno oziroma 
pomešano s poses~o drugih gospostev. V napove
dnih tabelah za zemljišča in v rektificiranih urbarjih 
so posestniki praviloma označeni le z velikostjo 
svoje posesti (buba, pol hube, kajža ipd.) in po
klicem. Sklepamo sicer lahko, da za vsakim posest
nikom stoji obljudena hiša oziroma domačija, a 
zagotovila za to ni. Poznamo denimo primere, ko 
je isti posestnik premogel več posestnih enot (npr. 
hubo in oštat), lahko tudi pod dvema ali celo več 
zemljiškimi gospostvi. Celotno razdrobljeno posest 
je morda vodil 2 ene domačije, na oštatu je imel 
mogoče hišico z najemnik.om, morda se za vsakim 
njegovim oštatom resnično skriva po ena stano
vanjska stavba, morebiti ni bilo sploh nobene. Na 
drugi strani srečamo hube v rokah dveh ali več 
gospodarjev, za katere ne vemo, ali je imel vsak 
svojo domačijo ali pa so bili sorodstveno ali dru
gače povezani in so živeli pod skupno streho. Ko
likor sploh srečamo na stanovanjske stavbe kot ta
ke, gre za }}posebne primere«, pri katerih ni bila v 
ospredju zgradba. Hiša, hišica ali kajža je mišljena 
kot posestna enota, in sicer praviloma pri tistih po
ses!.nikih, ki niso premogli druge, večje posesti. Ta
ko jc na Trubarjevi Rašici pri Turjaku izpričanih 19 

vojaška merjenja drugačno podobo: imel je slabo obzidje 
in komaj 60 hiš, večinoma lesenih (prav tam, str. 55). 

111 Prim. Gospodarska in družbena, str. 583 sI., zemljevid na str. 
591. 
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gospodarjev celih in polovičnih hub, trije gospo
darji kajž in trije mlinarji.112 Pri gospodarjih raz
deljenih hub ni mogoče zgolj na podlagi katastra Z 

gotovostjo presoditi, ali so bile fizično razdeljene 
tudi domačije in gre torej resnično za 19 kmečkih 
hiš z gospodarskimi poslopji. Kaj so tri raške kajže, 
pa razkrije sočasni turjaški urbar iz let 1750-1760, 
ki ima namesto kajže oznako hilica Z ogrado (von 
dnem Hallsl vnd EinfaniJ.ll3 V tem primeru je sicer 
vsaka kajža - kot posestna enota - imela stanovanj
sko zgradbo, ni pa gotovo, ali kajža vedno in pov
sod pomeni tudi objekt. 

Enako velja tem prej za oštat (Hofs/at~, izraz, ki 
ga neredko prevajajo kot dom ec, a je lahko tak 
prevod precej zavajajoč. Števila oštatov oziroma sa
mostojno popisanih delov oštatov (npr. 4/5 oštata, 
1/2 oštata) nikakor ni mogoče enačiti s številom ob
stoječih domov. Zgovoren primer za to je trg Ltija, 
za katerega so v rcktificirani urbar terezijanskega 
katastra (1757)114 vnesli 20 lastnikov delov oštatov 
- pri posameznem posestniku od 1/6 oštata do 5 
oštatov in 3/4 - , popis donosa od hiš (1752)115 pa je 
razkril, da je šlo v resnici za kar 37 hiš in hišic ali za 
skoraj še enkrat toliko, kot bi jih pričakovali glede na 
število posestnikov. Primerjava imen 37 hišarjev z 
imeni 20 urbarskih posestnikov je posredno poka
zala vzrok takega stanja. V veliki večini primerov so 
bili hišarji, hkrati posestniki oš tatov, in hišarji brez 
zemlje v sorodstvenih odnosih. Po eden ali dva 
sorodnika so namreč v kar desetih primerih imeli 
hišo na posesti, ki je po urbarju pripadala nosilcu z 
enakim priimkom. Drugih osem hišarjev je nosilo 
priimke, kakršnih med oštetarji ni najti, vendar 
lahko tudi tu računamo vsaj na nekaj priženjenih 
zetov. Preostali so bili pač v pravem pomenu besede 
podružniki, imetniki hišic na tuji zemlji, dajatve pa je 
v celoti poravnaval njen gospodar. 

Hiše in hišice so bile najpogostejše v trških in 
napolagrarnih naseljih z razdrobljeno, nehubno 
poses~o. V Vipavi ali na Vrhniki so njihovi po
sestniki denimo v napovednih tabelah za nepre
tničnine pomešani med posestniki hubnih deležev 
in številnejših podružništev - kajž (Untersas). Tu in 
tam se med njimi zasveti posestnik, ki je imel samo 
))ein Haus«, ))ein Freyes Haus« ali ))Behausung«, 

llZ ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 110, 
BT, N 121 , N o. 50, izvleček iz urbarja in štiftrcgistra 
grofije Turjak, s. d. (collat. 3. 6. 1755). 

113 ARS, AS 1074, Zbirka urbarjev, 1I / 26u, priročni urbar 
grofijeTurjak 1750--1760, fol. 22. 

114 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 134, 
RDA , N 205, No. 34, rcktificirani urbar gospostva Višnja 
Gora, 30. 9. 1757. 

11 5 Prav (am, No. 5, 29. 5. 1752. 

lahko pa - tako kot Vrhničan Anton Garzarolli -
tudi "Behausung« poleg četrtinske in tretjinske hu
be ter oštata. 116 Bržkone je za stanje stavb na vsem 
Kranjskem - neupoštevaje mesta in tri trge -
najzgovornejša napovedna tabela za nepremičnine 
v tedaj povsem propadlem in izpraznjenem trgu 
Senožeče. Popisanih je vsega šest posestnikov, od 
teh pet gospodarjev hiš, eden že zunaj trga. Poleg 
specificirane posesti po parcelah srečamo pri petih 
posestnikih podatek, da imajo celo ali polovično 
hišo (ein ganzes Hall}J, ein halbes HatiJlJ, le še tri hiše 
pa so bile naseljene. Uvodne pripombe k napo
vedni tabeli razkrivajo, da popisanih hiš ni hotel 
nihče vzeti v najem. večinoma so bile prazne (vnbe-
1Vohne~ in razpadajoče (in der Ballfe/!igkeit stehen). po
leg njih je stalo v trgu še več drugih praznih hiš, ki 
so se podrle in postale popolne pusto te (bis all! den 
Gmnd in der Oednllss ligen).l17 

Med stanovanjske objekte spadajo seveda tudi 
gradovi, grafčine in dvorci, pogosto pnJ/ave - v lasti 
zemljiških gospostev ali drugih posestnikov - ter 
stavbe v cerkveni posesti, kot so župnifča, kaplanije, 
vikana/fle in beneficia/ne hiše, mežnan]e in Jamos/ani. Ker 
stavbe kot take po določilih patenta iz leta 1747 niso 
bile predmet rektif1kacije, jih najdemo v katastrskih 
operatih le v vlogi zemljiškega gospostva ali kot 
obdavčenca, ki ima posest pod drugim gospostvom. 
V obeh primerih gre za pravno osebo, ne za stavbo, 
samo naziv je enak, npr. pri zemljiških gospostvih 
Spodnji grad Vipava (Bilt;!! Vippach), Turn v 
Mokronogu (Thllm Ilnter NassenflIs GII~ ali kartuzija 
Bistra (Prelldentha/! StiJflJ.118 Omemba grajske stavbe 
in pristave je, nasprotno, nekaj vsakdanjega v na
povednih tabelah za dominikalna zemljišča (tabele 
A), denimo pri gospostvu Goričane: ,)Der Mayrhof 
bej' Gschlosll Gortschach«.119 Ne nazadnje je lahko 
pristava tudi samostojno zemljiško gospostvo, kot 
na primer Steinbergova pristava pri Cerknici. lzo 
Zaman pa bomo v teh tabelah iskali podatke, kakšni 
sta bili velikost in podoba gradov, koliko in katere 
stavbe so stale na pristavah in ali so bile mcd njimi 
tudi obljudene. 

liG Prav tam, šk. 20, BT, P 164, gospostvo Vipava, N o. 1,13. 
11 . 1748; šk. 9, ET, P 121 , gospostvo Logatcc, No. 11 , s. 
d. 

117 Prav tam, šk. 39, BT, P 148, gospostvo Senožeče, No. 1, s. 
d. 

118 Cl. prav tam , popis fonda )Rcpertorium zu den reccific. 
Dominika1-Akten und Bckanntnu ss= et Ca1kulations 
Tabcllen«. - O znaka zemljiškega gospostva kot »Pfarrhof« 
ne pomeni župnišča, temveč župnijo oziroma župnijsko 
posest. 

1!9 Prav tam, šk. 214, RDA, L 4, No. 1, s. d. 

120 Prav (am, šk. 20, BT, Il 167. 
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Tovrstne stavbe kot take so predmet le že 
obravnavanih napovecli donosa od hiš v mestih in 
treh trgih. Grad je v njih naveden samo, če je stal v 
samem mestu oziroma trgu, denimo v Kostanjevici, 
Črnomlju, Metliki, Radečah ali Kranju, ni pa gra
dov na grajskih gričih nad mestom, npr. ljubljan
skega, škofjeloškega ali višnjegorskega. V Ljubljani 
najdemo zaradi lege v mestu le deželnoknežji dvo
rec (Bu'il. V Krškem, kjer so grad že predtem (de
loma) opustili in se je uprava gospostva presehla v 
mesto, je popisana t. i. gospoščinska hiša. Edini 
podatek o mestnih in trških gradovih je njihov letni 
donos, razdeljen na lastno in v najem oddano sta
novanje. Glede na višino donosa pa bomo težko z 
gotovostjo sodili o velikosti in vrednosti posamez
nih gradov in delali primerjave, saj so tako kot vse 
druge stanovanjske stavbe posameznega mesta in 
trga ocenjeni glede na lokalne razmere. Daleč naj
več izvemo o gradu Kiselstein v Kranju, ker je zajet 
tudi v popisu prostorov hiš kranjskega mesta iz leta 
1754. Enako kot za mestne gradove velja za sta
novanjske objekte v cerkveni lasti, pri tem pa so 
samostani navedeni samo v napovednih tabelah 
donosa od hiš za Ljubljano in Škofjo Loko. 

O drugih stavbah - praviloma nestanovanjskih 
- je kataster še bolj molčeč. Sakralni objekti se v njih 
tako kot druge stavbe v cerkveni domeni pojavljajo 
kot zemljiški gospodje in kot obdavčenci pod dru
gimi gospostvi, ne nazadnje lahko v obojni vlogi. 
Takšna je bila denimo podružnična cerkev sv. Jer
neja v Senožečah, hkrati zemljiški gospod dveh 
podložnikovl21 in gospodar četrtinske hube, pod
ložne senožeškemu gospostvu.l22 Malo je verjetno, 
da bi kataster razkril obstoj kakšne cerkve, za ka
tero doslej ne bi vedeli, lahko pa priča o še neznani 
vlogi določene cerkve. Tako za mestece Kostanje
vico na Krki ni bilo znano, da je premoglo dve in 
ne ene same špitalske cerkve, kakor tucli ne, za ka
teri cerkvi je šlo, ker se v virih omenjata brez pa
trocinija. Zadrego je rešil terezijanski kataster, saj o 
špitalskem imenju povsem določno govori kot o 
»imenju cerkva sv. Martina in sv. Nfiklavža«.123 

Za gospodan-ka poslopja veljajo enake ugotovitve 
kot za pristave, ki smo se jih dotaknili Že pri gra
dovih. Pojavijo se tu in tam v napovednih tabelah 
za dominikaina zemljišča, in sicer v opisu topograf
ske lege kakšne njive ali travnika. Tako o domini
kalnih njivah ljubljanskega škofijskega gospostva 

121 ARS, AS 174. Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 4, BT, 
Il 86, Senožeče - cerkev sv. Jerneja, No. 1, No. 6. s. d. 

122 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 16, 
BI', P 148, gospostvO Scnožečc, No. 24,26. 11. 1754. 

123 Golce, Glavni poudarki, str. 171. 

izvemo, da so ležale za gumni (hin/er den Than), pri 
mlinu (bP; der Muh~ in pri kozolcih (bej den HaTp
fen).124 Ceprav so parcele označene s slovenskimi 
ledinskimi imeni, so ta, če se nanašajo na stavbe, 
največkrat prevedena v nemščino. A srečamo tudi 
izjeme, na primer pri graščini Bokalce pri Ljubljani 
njive, imenovane Pad KoslIzam (pod kozolcem), Sa 
Bai/ha (za bajto) in Pad Tesleria (najverjetneje pod 
»tišlerijo«).125 Samih stavb - ne zgolj v poimeno
vanjih zemljišč - pa ni niti pri gospoščinskih pri
stavah. Med redkimi izjemami z navedbo vseh ali 
vsaj pomembnejših gospodarskih poslopij je napo
vedna tabela deželnega svobodnika Franca Jožefa 
Šivica (Živca) z vipavskih Goč, ki je napovedal vsa 
svoja zemljišča in živino tcr navedel tri zgradbe: 
hišo, konjski in volovski hlev (ein Halls, Pferdes/ahl, 
Ochsens/ah~.12G Še najbolj so zgovorne napovedne 
tabele nekaterih mest za donos od hiš, če vklju
čujejo tudi mestna in predmestna gospodarska po
slopja. Tako so denimo v Višnji Gori in Kranju 
poleg stanovanjskih stavb napovedali skednje, 
gumna, kovačije, usnjarne in druge delavnice v 
predmestjih.127 V istih tabelah lahko srečamo tudi 
t. i. mesarske klopi, pravzaprav lesene mesnice128 in 
v mestu Metlika vinske kleti (Wein=KaJler;.I29 V 
taborskem trgu Pobrežje v Beli krajini (Bu~ Fre
jen/hllm) so v štiftregistru navedeni pri posameznih 
posesmikih kašče (Gaden) ter brod, ki je vozil čez 
Kolpo (Uberfllhr Brnckhen).130 

V katastru na splošno ni tako malo omemb 
raznih moslov,131 zlasti posrednih pri donosih most
nin;132 taki mostovi so bili povezani še s hišico za 
pobiranje pristojbine - mostnine. 133 Mitnice odkrije-

124 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 214, 
RDA, L 4, No. 1, s. d. 

125 Prav tam, ško 250, RDA, L 295, No. 1,9.6.1750. 

126 Prav tam, šk. 21, BT, P 191, deželni svobodniki, No. S, 30. 
6. 1756. 

127 Prav tam, šk. 142, RDA, N 244, No. 8,26. 5. 1752; šk. 
260, L 338, No. 3, 14. 4. 1752. 

128 Npr. mcd davka prostimi hišami v Novem mestu: ~ej 
FldJchbiinck (prav tam. RDA, N 242, No. 22, s. d.). 

129 Prav tam, šk. 140, RDA, N 241, No. 8, 1. 8. 1752. 

130 Prav tam, šk. 112, RDA, N 130, No. 13. s. d. 
131 Trg Radeče je, denimo, v napovedni tabeli D mcd svoj imi 

izdatki navedel tudi A1IJ1goobtn L'Or die B17Icke, brez podatka, 
na kateri vodi je most in kje stoji (ARS, AS 174, Tere
zijanski kataster za Kran jsko, šk. 123, KOA, N 168, No. 
25, 5. 6. 1752. 

\32 V Kostanjevici na Dolenjskem jc mostnina (der Bn/kell 
Zoh~ vključena med komorne prihodke mesta (ARS, AS 
174, Terezijanski kataster za Kranjsko, ško 140, RDA, N 
240, No. 9, S. d.; No. 26, S. d. 

\33 Npr. v popisu hiš mesta Kranja iz leta 1754: gell1cimr SladI 

bmkben MdII/IJ Houjl{AJ\.S, AS 174, Terezijanski kataster za 
Kranjsko, šk. 260, RDA, L 338, No. ad 13,6.9. 1754). 
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mo pogosto le posredno, ob omembi pobiranja 
mitnine, manj pa je v katastru mitnic oziroma 
mitninskih hiš kot objektov. l34 Mitnice in drugi ob
jekti, kot so sakralna '{!'amenja, vodnjaki ali ob'{fdja, so 
razumljivo predvsem sestavni dcl opisov topo
grafske lege določenega zemljišča ali stavbe. Tako 
pri mestu Višnja Gora iz napovedi za predmestne 
zeljnike izvemo za vodnjak (bej dem Bmnn), zna
menje ali »pild« (bej dem BiI~, mitnico (bej der 
Schrangen), mestno obzidje (unler der Stall Mat"',) in 
stranska mestna vrata ali t. i. Malo vratca (bry Klein 
Terel; unler dem KJein Terel). Njihov obstoj je sicer 
znan iz drugih virov, lahko pa kataster v primerih, 
kot je zadnji, pripomore k ugotavljanju natančne 
lokacije objekta ali njegove starosti (npr. še obsto
ječega sakralnega znamenja). 

Rubr. Muehl-Nutzung. 

2. Muehlen / an einem besta:ndigen (unbesta:ndigen) 
Wa[[er mit 1. 2. oder 3. Ra:dern oder Gaongen werden 
Ja:hrlich genutzt / oder krennen mit Einrechnung der 
Unko[ten vemuethet werdcn 

Razumemo ga lahko tako, da naj bi vanj vnesli 
skupno število mlinov in mlinskih koles vsakega 
obdavčenca (zemljiškega gospostva, mesta, podlož
nika) in ne posameznih mlinskih obratov. Najver
jetneje je praksa sama zahtevala specificiranje, zato 
najdemo v napovednih tabelah (C za dominikaine 
in F za rustikalne mline) vsak mlin naveden po
sebej. Kaj vse sodi med mline in kako je treba 
posamezne vrste obratov obravnavati, so določala 
navodila za lokalne vizitacijske komisije, izdana v 
Celovcu 18. aprila 1750 (sklicevala so se na ce
sarsko-kraljevo resolucijo z dne 25. marca). Rubrika 
v navodilih nosi naslov ))1vIlevrU m.lini, žage, valjal
nice, strojarne, papirnice in drugi mlini« (Mahl=, 
Breth=, Walck=, Loh=, Papier= und andere Muhien). 
Ker pa je dostavek Muhle v nemščini sestavni del 

134 Mitninska hi ša v Krškem je v napovedni tabeli za ne
premičnine (1749) označena kot HoffCamtral1 HallIjt/~ 
das KonigI. Ambl Hall!, v popisu donosa od hiš (1752) pa 
HoJ! Camtral oder Filial Mal/Ih Hal/fi (A RS, AS 174, 'I'c
rezijanski kataster za Kranjsko, šk. 140, RDA, N 239, No. 
3,3.1. 1749: No. 7, 13. 6.1752). 

135 ARS, AS 1079, Zbirka normalij, šk. 2, Cesarski patenti 
1731-1747, patent 12. 8. 1747. 

Edini objekti, ki jih je terezijanski kataster Za 
Kranjsko zajel na tleh celotne dežele in po enotnih 
ktiterijih, so bili mlini. V patentu z 12. avgusta 
1747 se je rubrika Donos od mlinov (Muehl= 
Nutzunj) znašla med splošnimi določbami, ki so 
veljale tako za dominikaino kot rustikalno posest. 
Mline so obdavčiti s pripombo, da predstavljajo 
zelo negotov kapital in da na Kranjskem prinašajo 
zelo malo. Napoved donosov naj bi jim odmeriti 
glede na to, koliko bi prinašali, če bi jih oddali v 
najem, pri tem pa naj bi odštejeli stroške za vzdr
ževanje.us Predpisani obrazec za donos od mlinov 
je še določal, da je treba navesti, ali mlin obratuje 
na stalni ali nestalni vodi tcr koliko ima koles, do
nosnost pa izraziti v denarju. Obrazec je vizvirniku 
videti takole: 

Tax a Geld- Betrag derer vorhandene 
Nutzung. 

Fi. kr. pf. 

100 - -

vseh navedenih izrazov, ga je, kadar ne gre za 
m1evni mlin, ustrezneje prevajati kot vodni obrat. 
Navodila se ukvarjajo predvsem s težavami pri 
ugotavljanju dejanskega donosa obratov, ne da bi 
povedala kaj bistveno novega o samih predmetib 
obdavčitve. Poudariti kaže le izrecen ukaz, da ne 
sme biti izpuščen noben (mlevni) mlin, še tako 
majhen in odročen ali tak, ki deluje zgolj za hišne 
potrebe.136 

Kot primer različnih vodnih obratov na manj
šem območju si oglejmo prevod dominikalne na
povedne tabele za gospostvo Škofja Loka.137 Red
kokje bomo na enem mestu našli tolikšno razno
likost, saj srečamo mlevni mlin, žago, kovačijo in 
celo papirnico,138 sumarno pa so v tabeli zajeti še 
mlini na rustikaini posesti; teh je bilo spet več vrst. 

136 ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani, šk. 85, fase. XVIII, Unvorgn:iflicher allcr
gchorsambster Aufsatz, 18. 4. 1750. 

137 ARS, AS 174, 'I'crezijansk.i kataster za Kranjsko, šk. 211, L 
2, No. 1, pag. 396-398,9.11. 1751. 

138 O papirnici Cafura, Loška papirnica, str. 137- 152. 
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Mlini Stevilo 

Mlin pri Studencu na Selški Sori 1 
Mlin pod šolo, prav tako na Selški Sori 1 
Mlin z žago pri Krivem mostu na Poljanski 
Sori 1 
Gospoščinska kovačija na Poljanski Sori, za 
katero plačujejo najemnino štirje v njej 
deluj oči mojstri 1 

4 
Kovačije na Selški Sori, ki so jih v njih 
deluj oči mojstri postavili z dovoljenem 
gospostva tako, da jih lahko gospostvo za 
plačilo stroškov odkupi; za zdaj so še 
neobremenjene, vsakemu od štirih mojstrov 
pa bi lahko odmorili največ 45 krajcarjev, 
torej skupaj 3 goldinarje, a od tega ni bilo 
doslej pobrano še ničesar. -
Mlinskih obratov ali t. i. necehovskih 
mlinov (von Mtlll=Lau.ffem oder Jogenanntnen 
Stauden=Miillen), med katerimi je tudi 
usnjarska strojarna (Uderer Uihe-StampJJ pri 
mestu, je 287) vštevši mlevne mlinc, žage in 
stope (Stampfmiillen), in so navedeni v 
dodatku krustikalnim donosom; od 
mlevnih mlinov in žag prejema gospostvo 
12 krajcarjev pristojbine, od stop 
(Stampfmiillen) pa 15 krajcarjev, skupaj -
G. Franc pI. Oblak služi od svoje kovačije, 
zgrajene z dovoljenjem gospostva na Selški 
Sori -

Tomaž Gančar služi od svoje kovačije v 
Zalem Logu, zgrajene z dovoljenjem 
gospostva na tamkajšnji vodi -
Papirni mlin (die l'appier-=Miill), ki ga je na t. 

i. Mrzlem Studencu zgradil posestnik -

Jakob Dolenc, ki je od gospostva kupil t. i. 
Celarjev mlin, plačuje činž -
Soseska v Zalem Logu plačuje činž od 
mlina, ki ji ga je gospostvo dovoWo -
postaviti 
Skupaj 

-

Kor priča napovedna tabela, ško~eloško gos
postvo dominikalnih mlinov ni v celoti uporabljalo 
samo, ampak jih je oddajalo v najem ali sploh le 
dovoWo raznim zasebnikom, da jih postavijo na 
dominikalnih tleh. Poleg teh je na tleh gospostva 
obstajalo nepri.merno več mlinov na rustikaln.i po
sesti. V napovedni tabeli je sumarno navedenih 287 

Kolesa Letni donos Letne dajatve 
ali najemnina in stroški 

Na stalni Na nestalni 
vodi vodi 

5 1 60 gld 
5 1 80 gld 

192 gld, 86 kr 
6 1 124 gld 

1 - 22 gld 
17 3 286 gi 

- - - -

- - - -

- - 5 gld -

- - 30 kr -

- - 8kr -
25 gld, 

- - 50 kr -

- - 18 gld -

97 gld, 
- - 5kr -

mlinskih koles več vrst obratov, a jih je bilo v res
nici še nekoliko več. Napovedna tabela za rusti
kaine mline in druge obrate na vodni pogon (tabela 
F) navaja namreč 185 mlinskih obratov s skupno 
320 mlinskimi kolesi, od teh 274 na stalnih in 46 na 
nestalnih vodah. Poleg imena posestnika, števila 
mlinskih koles in letnega donosa vsebuje tabela pri 
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Začetek napoved ne tabele C za mline škofjeloIkega gospostvo (ARS, AS 174, 
TereiJjanski kataster za Kranjsko, ško 211, RDA, L 2, No. 1) 

, !,. f'~""_' ~.' 
/ " ,7,'/, • 

'1''''-'''-~ '(/'''1';''''' ' 
,J .' ~ 

,)1"'''''''' 

I'{!ek iz napovedne tabele C za mline fkofjeloškega gospostvo 



312 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Boris Golec: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ... , str. 283- 338 

imenu vsakega posestnika navedbo vode, na kateri 
objekt stoji, mlini pa so razporejeni po 19 uradih 
(župah) škofjeloškega gospostva. 139 

V kranjskem terezijanskem katastru so najbolje 
osvetljeni n'llini, ki so stali v mestih in predmestjih 
in v trgu Radeče, saj so se znašli tudi v popisih do
nosa od hiš. Za tak mlin imamo na voljo dokaj ce
lostno sliko. Napovedna tabela za mline navaja 
namreč standardne podatke o legi, stalnosti vode, 
številu koles in danosu v denarju, tabela za hiše pa 
o donosu od hiše, ki sta ga prinašali bodisi mli
narjevo lastno stanovanje bodisi najemnina, če je 
bil mlin dan v najem. l40 

Prav mlini in 50rodni obrati na vodni pogon so 
edina vrsta objekta, za katerega bi lahko sestavili 
skoraj popoln pregled za celotno ozemlie Kranjske 
sredi 18. stoletja (brez istrskega dela). Zal bi v ta
kem })katastru vodnih ohratov« manjkali tisti obrati, 
ki so jih šteli med rudarske in fužinarske. V tere
zijanskem katastru namreč skoraj v celoti pogre
šamo obrate v krajih, kot so Kropa, Kamna Gorica, 
Jesenice ali Bela Peč, le tu in tam je naveden kak 
navaden mlin. HI Razlog je ta, da so rudnike in 
fužine (Bet;g= und Hammer=Wercke) šteli za komor
no premoženje (alj cin Camerale). Obdavčenja so jih 
oprostili z utemeljitvijo, da pogosto prinašajo več 
stroškov kot donosa in da od njih živi na tisoče 
ljudi.!42 Zaradi posebnega položaja rudarstva torej 
prav številni veliki in pomembni objekti niso prišli 
v terezijanske napovedne tabele. 

Postavlja se vprašanje, ali se sploh kje v katasIru 
pojavljajo občasna naselja - planinska, drvarska ali 

139 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 211, L 
2, No. 48, pag. 700-718, s. d. - Prim. tudi Blaznik, Sko.ffo 
Loko, str. 282. 

140 Od treh mlinov pod mestnim gospostvom Višnja Gora je 
bil v napovedni tabeli donosa od hiš napovedan samo tisti, 
ki je stal pod mestom in bil v lasti mcščana Janeza 
Reicharda. Po napovedni tabeli za mline je deloval na 
nestalni vodi, imel tri kolesa, njegov donos, ki tu ni na
veden v denarju, temveč v naravi, pa je znašal 50 mernikov 
črnega žita in 9 mernikov pšenice (ARS, AS 174, Tere
zijanski kataster za Kranjsko, šk. 142, RDA, N 244, No. 6, 
18. 12. 1748). Po napovedni tabeli donosa od hiš bi stavba 
(dos GehduJ1J lahko prinašala 4 goldinarje najemnine, a so 
donos prečrtali in ni bil vštet v skupno vsoto mesta (prav 
tam, No, 8, 26. 5. 1752). 

141 Kropa in Kamna Gorica: ARS, AS 174, Terezijanski kata
ster za Kranjsko, šk. 246, RDA, L 282, gospostvo Radov
ljica, No. ad 7, Repartitions-Extract etc., s. d., pag. 190-
191; Jesenice in Bela Peč: prav tam, šk. 254, L 307, gos
postvo Bela Peč, No. 26, Extract aus dem urbario etc., s. 
d., p'g. 191,214. 

142 ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani, šk. 85, fasc. XVIII, Unvorgrciflicher allergehor
sambster Aufsatz, 18. 4. 1750. 

oglarska - s svojimi objekti. Raziskave o Veliki in 
Mali planini nad Kamnikom pričajo, da so podatki 
o planinah nasploh zelo nedoločni in nejasni, o 
kakršnih koli objektih na njih pa ni sledu.143 

Končno je treba kot sestavni del terezijanskega 
katastra za Kranjsko omeniti tudi dobro ohranjene 
poznejše rektificirane dominikaine akte, ki so nasta
jali še desetle~a po zaključku osnovnega katastra in 
segajo za nekatera gospostva vse do drugega deset
letja 19. stole~a. Gre za razne štiftregistre, dopol
nila, poročila in napovedne tabele, sicer v celoti 
majhega pomena. O hišah in mlinih povedo znatno 
manj kot gradivo osnovnega katastra in tudi, kar 
zadeva druge objekte, je izpovedna vrednost aktov 
podobna. Tu in tam pa vendarle razkrijejo kakšno 
podrobnost, ki je kataster sredi 18. stole~a ni imel. 
Tako je bil leta 1794 pri gospostvu Radovljica 
omenjen gospoščinski steklenjak v sami Radovljici 
(vom dej Hemchafilichen GlajJhause Zu Radmansdorf), in 
sicer v opisu podložniških delovnih obveznosti: s 
steklenjaka so morali vsakič, ko je bilo potrebno, 
Dostiti sneg. l44 

1. 2 Terezijanski kataster za Koroško 

Terezijanski kataster za Koroško je po vsebinski 
in izvedbeni plati zelo blizu kranjskemu. 145 Dolo
čene razlike se kažejo pri podrobnejših določilih,14(, 
ki so se nato pokazala v praksi. Kar zadeva obrav
navo objektov, veljajo zanj na splošno enake ugo
tovitve kot za Kranjsko: razen hiš v mestih in trgih 
ter vodnih obratov se objekti pojavljajo predvsem 

143 Valenčič, Posestne razmere, stI". 128--141. 

144 ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 246, L 
282, No. ,d 38, 29. 7. 1794. 

145 Navodila za obe deželi so bila namreč vsaj v določeni meri 
skupna, denimo cesarsko-kraljeva reskripcija z dne 22. 
maja 1751 (ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za 
Kranjsko v Ljubljani, ško 86, fasc. XVIII, Instruction etc., 
predstavljeno 24. 9. 1751). Z vsebino patenta o izvedbi 
davčne rektifikacije v vojvodini Kranjski (ARS, AS 1079, 
Zbirka normalij, šk. 2, Cesarski patenti 1731-1747, patent 
12. 8. 1747) so skoraj identična rokopisna pravila za 
sestavo napovedi v vojvodini Koroški, ki pri posameznih 
rubrikah vsebujejo le nekaj dodatkov (KLA, There
sianjsche Rektif.tkationen, Rektifikationsakten, Nachtrag, 
223, Rektifikationsnormalien etc. 1746-1769, Maa[s Re
geln so bei denen zu machen habenden unterthanigen 
Fafsionen im Erbherwgthum Cirnthen zu beobachten 
seynd, s. d.). Zelo podobna kranjskim so tudi druga navo
dila, ki so veljala samo za Koroško (prav tam, ExtracfUs 
Substantialium etc., predstavljeno 25.9. 1749). 

146 Npr. glede napovedi za vodne obrate: KLA, Theresi
anische Rektifikationen, Rektifikationsakten, Nachtrag, 
224, Wichtige Informationen 1748--1751, Interrogatoria ad 
Tabellam lit. C, s. d. 
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mimogrede, omenjeru so v zvezi s tem ali onim 
zemljiščem, sami kot taki pa niso bili predmet ka
tastrskih napovedi. 

Glede na to, da smo vrste objektov obravnavali 
pri katastru za Kranjsko, natančneje pa si jih bomo 
ogledali še pri štajerskem katastru, se bomo pri ko
roškem posvetili predvsem njegovi največji poseb
nosti. Gre za hišni fond mest in trgov, ki je bil v tej 
deželi obravnavan najbolj sistematično. Po enotnih 
merilih so popisali hiše v vseh mestih in trgih, torej 
drugače kot na Kranjskem, kjer takšne napovedi 
niso zajele večine trgovali vsaj niso ohranjene. 
Druga bistvena razlika je intenzivnost popisa: hiše 
so tu prikazane veliko bolj celostno. Tabelarična 
napoved navaja pri vsakem hišnem posestniku 
pravni položaj hiše (pripadnost jurisdikciji), donos 
od hiše, vrste in število prostorov v njej, njeno 
vrednost in gradbeno stanje. Kranjski »standard« 
presegajo torej kar trije sklopi podatkov, vsi zelo 
uporaben vir za stavbno-gradbeno zgodovino. 

Zanimivo jc, da so navodila za sestavo napovedi 
za mesta in trge na Kranjskem 147 v nekaterih toč
kah povsem identična navodilom za Koroško, iz
danim 26. julija 1749. Toda koroška v drugi točki 
zahtevajo znatno več: med drugim navedbo, ali je 
stavba dobro ali slabo ohranjena, koliko nadstropij 
ima, kakšna je njena vrednost, kdaj je bila kupljena 
in za koliko. 148 Tu še ni govor O posameznih pro
storih v hišah, o čemer govorijo navodila za lokalne 
vizitacijske komisije, izdana v Celovcu 18. aprila 
1750, ki se sklicujejo na cesarsko-kraljevo resolucijo 
z dne 25. marca istega leta. 149 V prvi točki smernice 
za mesta in trge izrecno pravijo, naj lastniki hiš spe
cificirajo vse obstoječe sobe, kamre, kleti, podstreš
ja in drugo. Cenitev donosa od najemnine ter lastne 
uporabe stanovanja je bilo treba navesti v ločenih 
stolpcih. Revizijske komisije so nato med lokalno 
vizitacijo morale še same opraviti ogled stanovanj, 
navedbo o najemnini ali t. i. najemniškem činžu 
(Besland-Zinns) pa preveriti tako, da so pregledale 
najemne pogodbe ali o teh izprašale najemnike. 
Višino donosa od lastnib stanovanj naj bi določile 

147 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fase. 8, WaaJ3 RegcIn 
wie die Stadtc und Mirckte in Hcrtzogthum Crain zu 
Fafsionucn Bern werden, s. d. 

148 KLA, Thercsianische Rektifikationen, Rektifikatioosakteo, 
Nachtrag, 223, Rcktifikatioosoormalicn etc. 1746-1769, 
Extractus Substaotia1ium etc., predstavljeno 25. 9. 1749; 
skoraj povsem enaka vsebina prav tam, Direcciv Regulen 
Nach Wclchen bey Stodt und M1irkten im Herzogthum 
Carcnthcn die Fafsiones einzurichten Beynd, s. d. 

149 ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani, šk. 85, fasc. XVIlI, Unvorgreif1ichcr alkrge
horsambster Aufsatz, 18.4.1750. 

proporcionalno - glede na ugotovljeno višino na
jemnine (Mielh- oder Besland-Zinses). Poleg tega so 
morale ugotoviti tudi kupnine za hiše (die KalljJj"'lia 
'{1' erforshen) in jih v izkazu navedesti skupaj s po
datkom, koliko je hiša vredna glede na zdajšnje 
stanje (nach seiner dermahligen BeschajJenhei!J. V zvezi s 
hišami, ki niso bile pod mestno jurisdikcijo, ampak 
so pripadale gospodom, deželan om, prelatom in 
drugim osebam, so navodila določala, da je treba 
zanje izdelati ločene napovedi z enako vsebino kot 
za vse druge hiše, nikakor pa jih ni bilo dovoljeno 
pritegniti v obdavčitev; to, nasprotno, ni veljalo za 
hiše v lasti duhovnikov. 

Kako je treba opredeliti gradbeno stanje hiš, 
kateri prostori naj bodo predmet popisa in še ka
tero drugo podrobnost so vsekakor določala po
drobnejša navodila, ki jih ne poznamo, ISO alahko 
njihovo vsebino posredno razberemo iz prakse. 
Kot priča ta, so bila navodila izdana še isto leto 
1750; v nekaterih koroških mestih in trgih so za 
napovedne tabele že uporabili povsem enake tabe
larične obrazce,lSI kakršne srečamo pri drugih iz 
naslednjega leta. Tudi vizitacijska komisija za mesta 
in trge je začela delo leta 1750.152 Napovedna ta
bela za posamezno mesto in trg je včasih ohranjena 
v dveh različicah - v starejši s podpisom in pe
čatom vsakokratnega mestnega oz. trškega sodnika 
in sveta ter v popravljeni mlajši, nastali med lokal
no vizitacijo, ki ima podpis vizitatorja - podkomi
sarja. 1S3 

Tabelarični obrazec povzemamo po starejši na
povedi za trg Dravograd z dne 7. aprila 1751 154 

Izvirni nemški obrazec je v objavi preveden tudi v 
slovenščino. 

150 Mcd splošnimi normacivnimi akti koroškega katastra takš
na navodila pogrcšamo (KLA, Thcrcsianische Rektifi
kationen, Rektiftkationsak tcn, Nacht:rng, 223, 224, 225). 

151 Npr. za trg Trbiž: KLA, Theresianischc Rekcifikacioncn, 
Rcktifikationsakten, Oberer Kreis, R 391, Markt Tarvis, 
Befunds Tabeli Ober die }-Iauser und deren Nutzungs 
Ertragnussen dc Anno 1750. 

152 KLA, Thcresianischc Rektiftkationen, Rektifikacionsaktcn , 
Nachtrag, Rekcifikacions-Normalicn 1748 ff., 9.1. 1751. 

153 Npr. za trge Trbiž (KLA, Thcrcsianischc Rekcifikationen, 
Rektifikatioosakten, Oberer Kreis, R 391) Guštanj (prtav 
tam, Untcrer Kreis, L 215) in Dravograd (prav tam, Un
tercr Kreis, P 224). 

154 KLA, Theresianische Rektifikacioncn, Rektifikationsakten, 
Untercr Kreis, P 224, Markt Untcrdrauburg, Tabcl1en uber 
die Burgerschafften in dem Key. Konigl = Marckht Vntcr
traaburg De Anno 1751,7. 4. 1751. - Za cisra mesta, za 
katera so v obrazcu okrajšave, smo izraze povzeli po šest 
tednov mlajši napovedni tabeli: prav tam, lo Burgfried 
Unterdrauburg Prothocol1um Uber die HauGer und deren 
Nutzungs ErtragnuG Dc Anno 1751, 21. 5. 1751. 
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Nri Pofsefsorum 
Nahmen dern Po[se[sorum, wie Soliche in 
dcr Reide mit DistinguierungJeglicher 
Gassen in dem Markht vnd au[er des 
Markhts gelegen seint 
Burgerliche Herfer vnter den Markhts Anzahl 
Jurisdiction Seu Cataftro Civile gehorig 

Burgerliche Herfer nicht vnter den Markht Anzahl 
Jurisdiction (weder) dem Catastro Civiie,gehorig 
mit bennennung der Jurisdictional Herm 
Landstend vnd Pr:daten Heyfer Anzahl 
Geiftliche Heyfer Anzahl 
Aedium publicum Anzahl 
Anzahl dem Hiiufer bestechen in 

Contignationes oder Gaaden 
Vorzimmer 
Zimmer 
Cammer 
Speillgewelb 
Kuchl 
Kauffmon vnd Cramer Laaden Anzahl 

Werckstatt 
Boden 
Keller 
Staal 
Schupfen 
Hoff 

Defl Haufl Herrn Eigener Wohnung Ziinfl Fxr 

Von denen dermallen Lehr stehenten F xr 
Wohnung konte an Ziinfl geleflet werden 
oder ist von denen Innleithen zalt worden 
Darinen befmden sich Wierkhlich Inleithe Parthe 

ven 
Diffe zallen J iihrlichen an Ziinll Fxx 
Der vorige ankauffungs Werth F xr 
Dermahlige Werth Fxx 
Qualitats Beschreibung, ob sich die Herfer in 
guet Miti oder Schlechten Standt befinden 

Iz tistega dela Koroške, ki je danes v Sloveniji in 
v katerem ni bilo nobenega mesta, ampak le dva 
trga - Guštanj (Ravne na Koroškem) in Dravograd 
-, so se ohranile štiri napovedne tabele za hiše, in 
sicer iz vsakega trga po dve, ena starejša in druga 
popravljena. Glede na obvladljiv obseg v celoti ob
javljamo nekoliko prirejeno končno napoved za 
Guštanj, datirano 13. maja 1751.155 V objavi so za 
vsebino posameznih stolpcev uporabljene kratice, 
vsa lastna imena pa so v nemškem izvirnilru in po 
potrebi prevedena. Iz tehničnih razlogov so izpu
ščeni stolpci, namenjeni razvrščanju hiš po prav-

155 KLA, Theresianischc Rcktifikationen, Rcktifikationsakren , 
Umerer Kreis, L 215, Markt Guttenstein, Bcfunds Tabeli 
Uber die HauGer und dercn Nutzungs Ertragnusscn de 
Anno 1751, 13.5.1751. 

Stevilka posestnika 
Imena posestnikov, kot si sledijo po vrsti, 
z raz~~)Vanjem med ulicami v trgu in 
zunaj njega 

Tržanske hiše pod trško jurisdikcijo oz. ki število 
pripadajo )}trškemu katastru« (= napovedi 
za trg) 
Tržanske hiše, ki niso pod trško število 
jurisdikcijo in (niti) ne pripadajo »trškemu 
katastru« z navedbo iurisdicentov 
Hiše deželanov in prelatov število 
Duhovniške hiše število 
Javne zgradbe število 
Hiše sestavljajo 

nadstropja 
predsobe 
sobe 
kamre 
obokane shrambe za živila število 
kuhinje 
trgovske in kramarske prodajalne 
delavnice 
podstrešja 
kleti 
hlevi 
lope 
dvorišča 

Cinž od lastnega stanovanja hišnega gld kr 
lastnika 
Od zdaj praznih stanovanj bi bilo mogoče gld kr 
dobiti činž ali pa so ga plačali gostači 
I (najemniki) 
V njih so dejansko gostači (najemniki) stranke 

Ti letno plačuiejo činž Igld kr 
Preišnia kupna vrednost Igld kr 
Sedanja vrednost I gld kr 
Opis kakovosti, ali so hiše v dobrem, 
srednjem ali slabem stanju 

nem statusu (meščanske, javne zgradbe itd.), in 
stolpec za vpis števila najemnikov; v enega sta 
združena stolpca za prazne hiše, ki bi lahko pri
našale donos od najemnine, in za dejanske najem
nine. Pri prostorih v hišah izpuščamo stolpca za 
število predsob ter trgovskih oz. kramarskih pro
dajaln, saj ni takšnih prostorov premogia niti ena 
guštanjska hiša. l5G 

156 Nekatera imena delov trga so vzeta iz starejše napovcd~ 
ker so v tej popolnejša. Prav tako je iz nje podatek o 
gradbenem materialu pri hiši z zaporedno številko 63 
(KLA, Thcresianische Rektifikationen, Rcktifikationsakten, 
Unterer K reis, L 215, Tabella Yber Die Burgcrschaften In 
dem Kayl: Konigl: Marckht Guettcnstain Pro 1751, 31. 3. 
1751,11. 5. 1751). 
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Okrajšave: 

N = nadstropja 
S = sobe 
Ka = kamre 
O = obokane shrambe za živila 
Ku = kuhinje 
P = podstrešja 
De = delavnice 
KI = kleti 
!-I = hlevi 
L = lope 
D = dvorišča 

St. Posestnik N S 

In Kay: Konig: 2 
Markt Guttcnstain 

I iV ces. kr. trgu Guštanj] 
Anfang ber der 
Stiinen Pruggen 
[Začetek pri kamnitem 
mostul 
1 Simon Mettinger 2 2 
2 Georg 1 1 

Ternoutz 
3 Gregor Schiboltz 1 1 
4 Georg 1 1 

GumbaId 
5 Potschounig: - -

Behauflung 
6 Crecilia 1 1 

Potschouniggin 
7 Paul 1 1 

Stamrner 
8 Anton 1 1 

Michel 
9 Anton 1 1 

Stersche 
Am Platz 
[Na trgu] 

10 Das Ob", Ambt 2 5 
[mitninski urad] 

11 Caspar 2 4 
Toffann 

12 [acob Tschebull 2 2 
13 Mathias !-Iull.r 2 2 
14 Lotschnig: 2 2 

Behauflung 

Ka O Ku P 

1 2 1 2 
1 - 1 1 

2 - 1 -
1 - 1 1 

- - - -

- - 1 1 

1 - - -

- - 1 1 

1 - 1 1 

2 2 1 1 

2 2 2 2 

1 - 1 1 
2 1 1 1 
2 2 1 2 

L st. = lastno stanovanje - donos 
n. st. = prazno ali oddano v najem - donos 
o. vr. = vrednost hiše ob nakupu 
s. vr. = sedanja vrednost hiše 
gld. = goldinar (= 60 krajc.rjev) 
k. = krajcar 
kakav. = kakovost: 

s!. = slaba (Sd';eehlJ 
z. s!. = zelo slaba (Sehr sehleeh!) 
sr. = srednja (Miltef) 

De KI 

1 1 
- 1 

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1 

- 1 

- 1 
- 2 
- 1 

db. = dobra (CJlet!) 
les = iz lesa (von Holl:{) 
kam = iz kamna (von Stein) 
razp = razpadajoče (Bau(dl!ij) 

!-I L O 1. st. n. st. n. vr. 

gld.k. gld.k gld.k. 

2 - - 5,0 - 400 
1 1 - 3,0 - 60 

1 - - 3,0 - 92 
1 - - 0,30 - 30 

- - - - - -

- - - 0,15 - 10 

1 - - 1,0 - 8 

1 - - 2,0 - 15 

- - - 0,30 - 27 

1 - 1 8,0 - 395 

2 - 1 6,0 - 350 

2 - 1 3,0 - 200 
1 - 1 4,0 - 300 
1 - 1 - 2,0 70 

s. vr. 

gld.k. 

200 
20 

50 
10 

-

9 

4 

10 

15 

395 

200 

100 
200 
70 

kakav. 

sr. kam 
sr. les 

sr. les 
51. les 

Razp 

51. les 

51. les 

51. kam 

sr. kam 

f:lb. kam 

sr. kam 

sr. kam 
sr. kam 
sr. kam 
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St. Posestnik N S Ka O Ku P De KI H L D 1. st. o. st. n. vr. s. vr. kakov. 
gld.k. gld.k. gld.k. gld.k. 

15 Tschebullische 2 2 1 1 1 1 - 1 1 - - 3,0 - 150 100 sI. kam 
BehasuIlung 

16 Schotgische 1 2 - - 1 1 - 1 1 - - 1,30 - 50 50 sI. kam 
BehauIlung 

17 Caspar Greinnigg 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 2,0 - 180 180 db. les 
18 Martin Pescheil 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - 0,30 - 15 25 sI. les 
19 Georg U Ilornig 2 1 2 - 1 1 - 1 1 - - 1,30 - 250 250 ~b. kam 
20 Blasi Kokeil 1 2 - - 1 2 - 1 - 1 - 2,0 - 115 115 sr. les 

in kam 
21 Georg Michel 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 3,0 - 80 80 sI. les 
22 HanIl Kriapp 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1,0 - 60 80 sI. les 
23 IJ ohann llingg 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 2,0 - 30 80 sr. kam 
24 Bockhaunig: 1 1 - - 1 - - - - - - - 1,30 60 40 sI. les 

Behauflung 
25 Ma thias Krammer 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1,0 - 50 40 sr. les 
26 Michael Koscher 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 1,30 - 40 70 sr. les 

27 IJ oIleph Krischann 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1,0 - 70 30 sr. les 
28 Daniel 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 1,30 - 90 65 sr. les 

Schumbnigg 
29 Martin Ebernayr 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 1,30 - 55 55 sr. les 
30 Blasi Floriantz 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1,30 - 50 50 sr. les 
31 Koschienin Wittib 1 1 - - 1 - - 1 1 - - 0,30 0,30 30 25 sI. les 
32 Martin Tschauo 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1,30 - 84 65 sr. les 
33 Parti Matschnigg 1 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 4,0 - 200 200 db. kam 
34 Primus 1 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 2,0 - 100 100 db.les 

Standtmann 
35 Forder: 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 2,0 - 100 50 sr. les 

BehauIlung 
36 PrimuIl 1 - 1 - 1 1 - - - - - 0,30 20 10 sI. les 

Matschnigg 
37 BlaIli Saria 1 - 1 - - - - - - - - - 0,30 50 30 sr. les 
38 Mathias Remeitz 1 - 1 - 1 1 - - - - - 0,30 20 8 sI. les 
39 Mathias Flerre 1 - 1 - 1 - - - - - - 1,0 30 15 sI. les 
40 Georg Hauiley 1 - 1 - 1 - - - - - - - 0,30 7 5 sI. les 
41 Georg Sailann 1 - 1 - - - - - - - - 0,15 10 8 sI. les 
42 Andre Lippann 1 - 1 - - - - - - - - 0,30 10 8 sI. les 
43 Ilohann Hiinnigl 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1,0 38 17 sl. les 
DaIl Giisfll unter 
Ru ttnig Pach 
!Uličica pod Pišnikoml 
44 ] oIleph Linthner 1 - 1 - - - - - - - - 0,30 5 8 sI. les 

45 Martin 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - 0,30 20 11 sI. les 
Obletschann 

46 Andre 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 0,45 25 12 sr. les 
Millnerschitsch 

47 Parti Gabatsch 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 0,30 25 12 sI. les 
48 Martin Urablitsch 1 1 1 1 1 1 - - - - - 0,30 13 13 sI. les 
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St. Posestnik N S Ka O Ku P De 

49 I JoIleph Juritsch 1 1 1 - 1 - -

50 PrimuIlin Wittib 1 - 1 - - - -

Auf der WiisIlen 
[Na })travniku«l 
51 Franz Stammer 1 1 1 - 1 - -

52 MathiaIl 1 - 2 - 1 - -
Matschnigg 

53 IJ ohann KraIlnigg 1 1 1 - 1 - -

54 Mathias 1 - 1 - 1 - -
Kohlhoffer 

55 IJ oIleph Roppko 1 - 1 - 1 - -

56 Frantz Abletschan 1 1 1 - 1 - -

57 I Janchi: BehauIlung - - - - - - -
58 Danieli: - - - - - - -

BehauIlung 
59 Johann - 1 1 1 1 - 1 

Korronnigg 
60 Pauli Kramer 1 1 1 - 1 1 -

61 element Pindter 1 1 1 - 1 1 -

62 Simon UIlomigg 1 1 1 - 1 1 1 
63 Gregor J uad t 1 - 1 - 1 - -

64 Gregor Piber 1 1 1 - 1 - -
In der Kiirch GaasIlen 

lIV cerkveni ulici] 
65 der Pfarrhof 2 2 2 1 1 1 -

I ržupnišče] 
66 Schuelhaus et 1 2 2 - 1 1 -

Mossnerey 
I rŠola in mežnarija] 

67 Andre Ruppigga 1 1 1 - 1 - 1 
68 Part! Tschebull 1 1 1 - 1 1 -
69 Georg Matschnigg 1 1 - - - - -

70 Frantz Leimisch 1 1 2 1 1 1 -

71 Zeiner: 1 - 1 - 1 1 -

BehauIlung 
72 Lucas Lastscher 1 1 1 1 1 1 -

73 Andre Stamer 1 1 1 - 1 1 1 
74 Georg Baadon 1 1 1 - 1 1 1 
75 Mathias Cessarr 1 1 1 - 1 1 -

76 ; Johann Tschebuli 1 1 1 1 1 1 -

Če guštanjsko napovedno tabelo primerjamo s 
prvo višnjegorsko (1748) kot najpopolnejšo na 
Kranjskem, pridejo do izraza vse prednosti napo
vednih tabel koroških mest in trgov pred kranj
skimi. Za sleherno hišo namreč poznamo število in 
namembnost prostorov, število nadstropij, gradbe-

KI H L D 1. st. n. st. n. vr. s. vr. kakov. 

-

-

-

-

1 
-

-

-

-
-

1 

-
-

-

-

-

1 

1 

1 
1 
-

1 
1 

2 
-
1 
1 
1 

gld.k. gld.k. gld.k. gld.k. 

1 - - 0,30 30 20 sr. les 
- - - - 0,30 5 8 z. sI. 

- - - 0,30 70 26 sr. les 
- - - 0,30 26 9 sI. les 

1 - - 0,30 72 24 sr. les 
1 - - 0,45 30 18 sr. les 

- - - 0,30 8 5 z. sI. les 
- - - 0,30 23 9 sI. les 
- - - - - - Razp 
- - - - - - Razp 

1 - - 2,0 110 200 ~b. kam 

- - - 0,30 25 15 sr. les 
1 - - 0,30 40 11 sr. les 
1 - - 1,0 35 40 klb. kam 
1 - - 0,30 19 8 z. sI. 

kam 
1 - - 0,30 20 10 sr. les 

1 - - 8,0 - 150 f:lb.karn 

- - - 4,0 - 80 sr. kam 

1 - - 1,30 20 20 sr. les 
1 - - 1,0 40 38 sr. les 
1 - - 0,30 30 8 z. s!. 
1 - - 2,30 80 60 sr. les 
1 - - 0,45 60 30 s!. les 

1 1 - 1,0 140 90 sr. kam 
1 1 - 1,30 30 45 sr. les 
1 - - 1,30 100. 80 sr. kam 
1 - - 2,0 32 19 sr. les 
1 - - 1,30 70 70 s!. les 

ni material, stavbno kakovost, vrednost ob nakupu, 
vrednost med vizitacijo ter izračun donosa za po
sestnikovo lastno stanovanje in donos od dejan
skega ali potencialnega oddajanja v najem. Med 
navedenimi kategorijami je mogoče potegniti kore
lacije in poiskati razloge za tako stanje. 
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Najprej si oglejmo nekaj dejstev o splošni po
dobi Guštanja sredi 18. stoletja. Končna napove
dna tabela se v nekaterih podrobnostih razlikuje od 
svoje predhodnice: med lokalno vizitacijo so deni
mo za nekatere hiše ugotovili nižjo ali višjo vred
nost od prvotno navedene, ponekod se je spre
menila ocena stavbne kakovosti (npr. slaba, prej 
srednja), za mitninski urad in župnišče so bili po
datki vneseni šele pri vizitaciji, šolo z mežnarijo pa 
v starejši tabeli sploh pogrešamo. Iz starejše tabele, 
nasprotno, niso povzeli podatkov o skednjih 
(Slad!), navedenih pri imenih posestnikov: po enega 
je premogia 22 posestnikov, pri eni hiši sta bila 
dva, pri eni poleg skednja še kovačija (Schmide). V 
končni tabeli je na prvem mestu in brez zaporedne 
številke navedena dvonadstropna stavba (a zanjo v 
nadaljevanju manjkajo podatki), ki jo je po vsem 
sodeč mogoče šteti za trški rotovž.157 Skupaj z njim 
je Guštanj premogel 77 hiš, od teh 74 pod trško 
jurisdikcijo in tri zunaj nje: mitninski urad so 
uvrstili k hišam deželnih stanov in prelatov, žup
nišče ter šolo z mežnarij O pa med duhovniške hiše. 
O zaporedju popisovanja se lahko v glavnem po
učimo le iz starejše tabele. Neupoštevaje prvo 
stavbo (rotovž) se je začelo pri kamnitem mostu in 
pred vstopom na trg zajelo 9 hiš, skoraj polovica 
hišnega fonda (34 hiš) je stala na trgu, dobra tre
tjina pa v treh manjših delih trškega naselja: 7 hiš v 
uličici pod potokom Piš nikom, 14 na območju »)Oa 
travniku« in 12 v Cerkveni ulici. 

Posebna previdnost je potrebna pri obravnavi t. 

i. nadstropij (Conlignaliones oder Gaaden). Obe tabeli 
dajeta namreč zmoten vtis. da v Guštanju ni bilo 
nici ene pritlične ruše; razen pri treh porušenih, za 
katere ni podatka, je pri 64 navedenih eno nad
stropje, pri desetib pa dve. Hiše brez nadstropij 
pogrcšamo tudi v tabelah drugih koroškib trgov in 
mest,158 to pa vodi k sklepu. da številka 1 v resnici 
pomeni pritlično stavbo, tj. z eno »etažo«. Potrditev 
ponuja sklepna navedba v tabeli za mesto Pliberk, 
po kateri so hiše in meščani zaradi pogostih po
žarov »zelo slabi«, zato je v tabeli pritlična stavba 
upoštevana kot enonadstropna (vor eine Consignation 

157 Po cesarsko-kraljevi resoluciji s 25. marca 1750 so bilc pri 
specifikacijah hišnih donosov izvzete zgolj javne zgradbe 
(die rzdijicia publica allein oJlJgtllommen), a jih je bilu v vsakem 
kraju vendarle t.reba napovedati. 

158 Npr. na Trbižu (KJ..J\, Thcrcsianische Rektifikationen, 
Rektifikationsakten, Oberer Kreis, R 391, Markt Tarvis, 
Befunds TabelJ uber die I fauser etc., s. d. 1750), v 
Velikovcu (prav tam, Untcrcr Kreis, P 223/2, Stadt Vol
kermarkt, TabelIc }iber die Burgerschafr etc., s. d.) ali 
Železni Kapli (prav tam, Untcrer Kreis, M 217, Markr 
Kappd, 13efundsrabellc uber die F-lauser etc., 2. 5. 1751). 

genomen worden). 159 Da v Guštanju ni moglo biti 
drugače, potrjuje tudi navedba pri opisu trških hiš v 
cenilnih operatih iz časa malo po letu 1830: razen 
3-4 stanovanjskih stavb z nadstropjem so bile tedaj 
še vedno vse samo pridične. 160 

Gradbeni material in kakovost stavbe kažeta 
Guštanj kot pretežno lesen trg. Stavbni material je 
naveden pri 71 od skupno 74 obljudenih hiš, pa 
tudi za eno od preostalih treh, označenih kot raz
padajoče (baup/lig, vdl/ig baup/lij) in zato neocenje
nih, iz starejše tabele izvemo, da je bila zgrajena iz 
lesa. Med 74 obstoječimi so popisali 51 lesenih, 19 
zidanih iz kamna, eno napol leseno in napol zida
nO,161 dve sta označeni zgolj kot v zelo slabem sta
nju, ni pa podatka za domnevni rotovž. Delež zida
nih hiš na trgu (am Plate{) se, presenetljivo, skoraj ni 
razlikoval od deleža v drugih delih Guštanja. Na 
trgu je bilo takšnih od 34 le 10 ali manj kot tre~ina 
(29,4%), ena napol zidana in kar 23 lesenih 
(67,6%), pa tudi za celotni Guštanj je razmerje med 
hišami, zidanimi iz kamna, in lesenimi podobno: 
25,7 : 70,3%. 

Kot je vidno iz tabele, je večina guštanjskib hiš 
sodila v kategorijo lesenih stavb srednje (24) in 
slabe kakovosti (23), le pri dveh lesenjačah je bila 
kakovost dobra. Med zidanimi iz kamna so prav 
tako prevladovale tiste srednje kakovosti (10), dob
ril, zidanih hiš je bilo samo šest, tri so bile slabe in 
ena zelo slaba. Višina donosa ruš od lastnih in na
jetih stanovanj je sicer precej pričakovano razpore
jena glede na gradbeni material in kakovost. Dobre 
zidane hiše so prinašale od 1 do 8 goldinarjev, 
srednje od pol do 6, slabe od poldrugega do tri 
golclinarje in zelo slaba zidana hiša pol golclinarja. 
Pri lesenih hišah so bile tri srednje kakovosti sicer 
donosnejše (3 gld) od eclinih dveh dobrih lesenjač 
(2 gld), sicer pa je razpon podoben kot pri zidanih: 
pri lesenih srednje kakovosti od pol do treh gol
dinarjev, pri slabih od četrt do treh s težiščem na 
pol golclinarja. Štiri zelo slabe hiše, od tega vsaj ena 
iz kamna, so enotno ocenili na pol goldinarja. 

159 KLA, 'J'hcrcsianischc Rektifikationcn, Rektiflkationsakten, 
Untcrer Kreis, M 216, Stadt B1ciburg, 13cfunds:::Tabella 
der Untersuchten LandesfUrsd. Stadt Bleyburg der-en darin 
befundlichen 1-lauBer, und Wohnungen, s. d. (1751). 

160 ARS, AS 178, Franciscejski kataster za Koroško, Cenilni 
operaci, K 128, k. o. Guštanj, Catastral -Schxtzungs-Ela
borat der Gcmeinde Guttcnstein, Einlcitung, & 13, s. d. 

161 Razmerje pol-pol je vidno il: starejše tabele: »halb Holz et 
1/2 Maucr«. 
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Trg Guštanj Donos od h iše v goldina 'ih in krajcarjih 
Gradbeni material in Stevilo 0,15 0,30 0,45 
kakovost hiše hiš 
kamen - dobro 6 - - -
kamen - srednje 10 - 1 -

kamen - slabo 3 - - -
kamen - zelo slabo 1 - 1 -
kamen in les - srednje 1 - - -

les - dobro 2 - - -
les - srednje 24 - 7 2 
les - slabo 23 2 12 1 
les - zelo slabo 1 - 1 -
neznano - zelo slabo 2 - 2 -

Skupaj 73 2 23 3 

Vidimo lahko, da je bil donos od hiše rudi ru, 
enako kot v Krškem in Višnji Gori, v veliki meri 
povezan 2 vrsto stavbnega materiala. Za Guštanj je 
mogoče material primerjati še z gradbenim stanjem 
in to je dalo pričakovane rezultate. Dobro zgrajene 
hiše iz kamna so prinašale največ, v povprečju po 
4,1 goldinarja. Sledile so zidane hiše srednje ka
kovosti (povprečje 2,9 gld) in slabše kakovosti (2,2 
gld). Podobna razvrstitev je pri lesenih hišah, od 
katerih ni imela nobena donosa višjega kakor tri 
goldinarje. Povprečni donos dobrih znaša 2 goldi
narja, toliko kot je prinašala edina napol zidana 
napol lesena hiša, povprečje srednje dobrih je bilo 
1,3 goldinarja in slabih 0,8. Donos vseh štirih zelo 
slabiI, hiš so ocenili enako (pol goldinarja). 

Višina donosa od hiše je bila razumljivo tesno 
povezana rudi s prostornostjo stavbe. Od devetih 
ocenjenih nadstropnili hiš jih je sedem sodilo med 
dvanajsterico najdonosnejših (z najmanj 3 goldi
narji donosa od hiše). Odstopata dve hiši s poldru
gim in dvema goldinarjema donosa, od katerih je 
bila slabše ocenjena hiša za povrhu dobre kako
vosti in zgrajena iz kamna, pa tudi njeno vrednost 
so ocenili zelo visoko; z 250 goldinarji je bila v ce
lotnem Guštanju na drugem mesru. Bržkone je bil 
vzrok za nizko odmero hišnega donosa dejstvo, da 
je ta zasebna hiša premogia le eno sobo in dve 
kamri. Vse nanueč kaže, da sta na odmero donosa 
od hiše najbolj vplivala število bivalnih prostorov, 
tj. sob in kamer, še posebej sob, saj so imele vse po 
donosnosti najbolje ocenjene hiše najmanj po dve 
sobi. Na prvem mestu je nadstropna rnicninska hiša 
s petimi sobami in dvema kanuama, tudi sicer naj
donosnejša (8 gld) in največ vredna stavba v trgu 

1 1,30 2 2,30 3 4 5 6 8 

1 1 1 - - 1 - - 2 
1 1 2 - 1 2 1 1 
- 1 1 - 1 - - - -

- - - - - - - - -
- - 1 - - - - - -

- - 2 - - - - - -
3 7 2 1 2 - - - -
5 2 O - 1 - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

9 13 10 1 5 3 1 1 2 

(395 gld). Župnišče z dvema sobama in dvema 
kamrama je izkazovalo enako donosnost, a precej 
manjšo vrednost (150 gld). Tretja najdonosnejša 
hiša (6 gld) je imela štiri sobe in dve karnci, četrta (5 
gld) dve sobi in kamri - obe sta bili zasebni hiši -, 
sledile so tri zidane hiše z donosnostjo 4 goldinarje: 
nadstropna z dvema sobama in dvema kamrama, 
pritlična šola in mežnarija z enakim številom pro
storov ter pridična, a veliko vredna (200 gld) in ka
kovostno grajena zasebna hiša z eno sobo in dve
ma kamrama. Kot povprečno donosne (1,50 do 2 
gld) in hkrati povprečno velike guštanjske hiše lah
ko označimo tiste, ki so imele po eno sobo in kam
ro, bile so pritlične, največkrat zgrajene iz lesa ter 
srednje kakovosti. V najnižji kategoriji (do največ 
45 kr) so prevladovale hiše s kamro in brez sobe, 
skoraj vse lesene in slabe. Od skupno 14 brez sobe 
je ena sama prinašala cel goldinar, čeprav je bila iz 
lesa in slabe kakovosti, ena pa je premogia dve 
karnci. 

Če primerjamo gradbeni material in kakovost 
gradnje še z vrednostjo hiše, so rezultati podobni. 
Kot priča preglednica, se se dobro zgrajene hiše z 
eno samo izjemo (40 gld) uvrstile med hiše, vredne 
najmanj 100 goldinarjev; med njimi izjemoma naj
demo eno zidano hišo v slabem stanju. Razpon 
vrednosti je sicer znatno večji od razpona donos
nosti, saj znaša skoraj 100 : 1 (395 proti 4 gld). 
Največ hiš - 29 ali dve perini (39,7%) se je uvrstilo 
v kategoriji med 10 in manj kot 50 goldinarji do
nosa, zelo uravnoteženi pa sta tudi kategoriji stavb, 
vrednih manj kot 10 goldinarjev (19,2%) in več kot 
100 (17,8%). 
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V rednost hiš 

T re: Guštanj Vrednost hiše v eoldinariih 
Gradbeni material in kakovost hiše Stevilo hiš 4<10 10<20 20<50 50<100 100> 
kamen - dobro 6 
kamen - srednje 10 
kamen - slabo 3 
kamen - zelo slabo 1 
kamen in les - srednje 1 
les - dobro 2 
les - srednje 24 
les - slabo 23 
les - zelo slabo 1 
neznano - zelo slabo 2 
Skupaj 73 

Zaman bi iskali kakršno koli matematično kore
lacija med vrednostjo hiše in njenim danasom. 
Vsakega so namreč ugotavljali posebej, vrednost pa 
ni (opazno) vplivala na določitev donosa. Donos 
hiš so izračunali na podlagi povprečnih tržnih na
jemnin v kraju, teh pa ni bilo mogoče nerealno 
dvigniti v naspro~u z zakonom ponudbe in pov
praševanja) tudi če je bila tržna vrednost hiše še 
tako visoka. Tako velja skoraj pravilo: več kot je 
bila hiša vredna, manjši je bil donos glede na njeno 
vrednost. Največ vredna mitninska hiša (395 gld) je 
sicer izkazovala najvišjo donosnost v trgu (8 gld), 
to pa je na leto prinašalo le za okoli 2% njene 
vrednosti. Enako visoko donosnost so ugotovili za 
župnišče, a so ga ocenili le na 150 goldinarjev, tako 
da je njegov letni donos znašal dobrih 5% vred
nosti stavbe. Pri slabi leseni hišici z najnižjo vred
nos~o v Guštanju - le pičle 4 goldinarje, je bil letni 
donos po tej plati neprimerno boljši: en goldinar je 
namreč pomenil kar četrtino vrednosti hiše. 

Pri vrednostih hiš smo upoštevali navedbe v ta
beli, ki govorijo o »sedanji vrednosti«. Druga rub
rika, imenovana »prejšnja kupna vrednost«, prika
zuje po večini višje vsote. Lastniki hiš so morali 
namreč predložiti kupne pogodbe ali povedati, za 
koliko je bila hiša kupljena, cenilci pa so nato ugo
tavljali, za koliko se je vrednost stavbe odtlej spre
menila. Na spremembe je vplivalo več dejavnikov, 
najprej ta, da je pri posameznih hišah od časa zadnje 
prodaje ali zamenjave posesti minila različno dolga 
doba.162 Povečanje vrednosti je bilo posledica po-

162 Podatke o tem, od kdaj so bilc posamezne hiše v rokah 
tedanjih posestnikov, bi sicer pri vseh mestih in trgih mo
rala vsebovati tabela za nepremičnine (prim. navodila: 
KLA, Thercsianische Rektifikationcn, Rcktifikationsaktcn, 
Nachtrag, 223, Rektifikationsnormalien etc. 1746-1769, 
Extractus Substantialium etc., predstavljeno 25. 9. 1749; 
skoraj povsem enaka vsebina prav tam, Directiv Regulen 
Nach Wclchen bcy St6idr und Marktcn im Ilerzogthum 
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pravil in prezidav, na padec pa so poleg dejavnika 
časa vplivali še vzdrževanje, nesreče in drugo. Tako 
je vrednost hišnega fonda skupaj padla s 5.202 
goldinarjev na 3.982 ali za slabo četrtino (23,5%). 
Dejanski padec je bil še večji (27,9%), saj v prvi 
vsoti niso upoštevali župnišča in šole z mežnarijo 
(230 gld). Vrednost se je dvignila le pri devetih 
hišah, ki so bile v glavnem malo vredne, razen ene 
(dvig s 110 na 200 gld) . Veliko pogosteje srečamo 
padce (kar pri 48 hišah), včasih celo na manj kot 
četrtino prejšnje kupne vrednosti, nespremenjena 
vsota pa je navedena v 13 primerih. Povprečna guš
tanjska hiša je bila leta 1751 vredna 55,3 goldinarja. 

Pri obravnavi Dravograda, drugega koroškega 
trškega naselja, ki je danes v Sloveniji, se bomo 
omejili le na nekaj osnovnih podatkov163 Po šte
vilu hiš (63) je nekoliko zaostajal za Guštanjem, a 
so domovi izkazovali znatno višji povprečrll donos 
(2,56 gld, v Guštanju 1,61). Zadnje predvsem zato, 
ker so dravograjskemu mitninskemu uradu poleg 8 
goldinarjev donosa od lastnega stanovanja prišteli 
celih 40 goldinarjev za prazne prostore. Brez te 
vsote bi znašalo dravograjsko povprečje le 1,91 gol
dinarjev ali za slabo perino več kot guštanjsko. Po 
drugi strani je imel Dravograd skoraj še enkrat višjo 
povprečno vrednost hiš (105,5 gld) kot Guštanj 
(55,3). Ta se je glede na prejšnjo kupno vrednost 
znižala le pri redkokateri hiši, v celoti pa povečala 
za skoraj tretjino (31,5%), s 4.750 goldinarjev na 
6.246. Dejansko povečanje je bilo sicer nižje (na 

Carenthen die Fafsiones einzurichten f3eynd, s. d.). Najde
mo jih, denimo, v tovrstni tabeli za mcsto V clikovec 
(KLA, Theresianische Rektifikationen, Rcktifikationsaktcn, 
Unterer Kreis, P 223/2, Stadt Volkcrmarkt, s. t., s. d.; 
tabela z odtrganim začetkom). 

163 KLA, Thercsianische Rektifikationcn, Rektifikationsakten, 
Unte.rcr K.reis, P 224, In Burgfricd Unterdrauburg Pro
thocoilum Obcr die lIauBer und deren Nutzungs Er
tra!,'l1ufi Dc Anno 1751 , 21. 5. 1751. 
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5.470 goldinarjev ali za dobrih 15%), ker v prejšnji 
vsoti ni všteta vrednost enajstih stavb (skupaj 776 
gld), med katerimi so proštija, kaplanija, mežnarija 
in šola prinesle skupaj kar 600 goldinarjev. 

Katastrski tabeli za oba trga v današnjem slo
venskem delu Koroške lahko glede na vsebino oz
načimo kot standardni, drugje pa srečamo izjemoma 
tudi bolj povedne podatke o gradbenem stanju. Ta
ko so v tabeli za mesto Pliberk poleg treh kategorij 
za kvaliteto (dobra, slaba in srednja) ter razlikovanja 
med lesenimi in zidanimi stavbami tudi take na
vedbe: 1) slaba, spodriji del iz kamna; 2) srednja, iz 
lesa, spodaj slaba iz kamna; 3) dokaj dobra, iz kam
na; 4) dokaj dobra, toda zgornje nadstropje sestavlja 
samo ena soba; 5) srednja, delavnica in klet iz 
kamna; 6) slaba, iz kamna, podrta ('{Usammen Jallen); 
7) dokaj dobra, iz kamna, streha pa je slaba; 8) 
srednja, en del iz kamna in dva dela iz lesa. 164 

Poleg napovednih tabel za hiše kaže omeniti še 
napovedne tabele za nepremičnine; po koroških 
mestih in trgih so jih sestavili pred tabelami za hiše. 
O navodilih za sestavo z dne 26. julija 1749 smo že 
govorili. Dodajmo le, da je bilo treba pri vrtovih 
navesti, ali na njih stojijo kape, utice ali na tiči (ob in 
sokben Gdrthen Kegl=stotl oder Utst=Haiifer oder Stockl 
sich beJinden).l65 V Velikovcu so v tabeli za vsak vrt 
dejansko navedli število utic in kop, drugim rubri
kam pa očitno po lastni presoji dodali še število 
sob v hišah. 16G 

Kar zadeva druge, nestanovanjske objekte, je 
povednost terezijanskega katastra za Koroško po
dobna povedriosti kranjskega. Omenjeni so mimo
grede, denimo pri opisu lege posameznih dornini
kalnih parcel. Pri pliberški graščini tako izvemo za 
pristavo (unter der MajrschaJlJ in hišo graščinskega 
lovea (hin/er des HojJJl1!gers BehausuniJ.167 Gospodar
ska poslopja so se pojavljala tudi pri mestih in trgih, 
na primer razne vrste fužinarskih in kovaških ob
ratov, navedenih skupaj s hišami v predmestjih Veli
kovca.1G8 

164 Prav tam, Untcrcr Kreis, M 216, Stadt Bleiburg, Be
funds=Tabella dcr Unter$uchten Landesfurst1. Stadt Blcy
burg deren darin bcfundlichen J-Iaufier, und Wohnungcn, 
s. d. (1751). 

165 Prav tam, Nachtrag, 223, Rektifikationsnormalicn etc. 
1746--1769, Extractus Substantialium etc., predstavljeno 
25.9. 1749. 

1(i6 Prav tam, Unterer Kreis, P 223/2, Stadt V6lkermarkt, s. t., 

s. d.; tabela z odtrbtanim začetkom. 
167 Prav tam, Untercr Kreis, H 132, Gut Blciburg, Bekantnus 

Tabdlc dc A. 1750 uber die Herrschaftliche Realitxten 
nebst beygcfuegten NUt".l.Ungcn, s. d. 

168 Prav tam, Unterer .Kreis, P 223/2, Stadt V6lkermarkt, 
Tabelic )iber die Burgerschaft in der untcrn/obern Vor
stadt der k6nigl. Stadt V6lkermarkt, s. d. 

Prav pritegnitev fužin in rudnikov železove 
rude predstavlja v koroškem katastru pomembno 
obogatitev glede na kranjskega, saj so bili iz tega 
fužinarski in rudarski obrati izrecno izvzeti. Zdi se, 
da jih tudi na Koroškem sprva niso nameravali po
pisati, saj jih ni v rokopisnih navodilih za sestavo 
napovedi,IW ki so skoraj identična z vsebino pa
tenta o izvedbi davčne rektif1kaeije na Kranj
skem. I7O Poznejša pojasnila revizijskim komisijam 
iz leta 1748 se ne ukvarjajo posebej z rudarskimi 
obrati, ampak govorijo le o napovedi donosa, ki so 
jo dolžni podati zemljiški gospodje. V njih in v 
vprašalnikih iz naslednjega leta 1749 je znatno večja 
pozornost kakor rudnikom namenjena obratom za 
predelavo rude in njeno nadaljnjo obdelavo.17I Do
taknili se jih bomo le v zvezi z omembatni objek
tov, sicer pa ponuja kataster vrsto uporabnih po
datkov o načinu in količinah proizvodrije, uporabi 
surovin, tržiščih in podobnem, kot so zahtevala 
navodila. Tovrstne obrate na vodni pogon so zajele 
standardrie napovedne tabele za mline in druge 
vodne obrate,172 fužinarji pa so morali odgovoriti 
še na posebne vprašalnike.173 O samih objektih ne 
v enih ne v drugih ni tako malo podatkov, vendar 
opisi niso podrobni. Tako je o velikosti obratov 
mogoče sklepati predvsem na podlagi izkazanega 
letnega donosa v denarju in navedb o količini pro
izvodov. Gosposrvo Waldenstein v Labotski dolini 
je denimo v tabeli za vodrie obrate poleg gospoš
činskega mlina napovedalo tali1nico rude tik ob 
gradu (,in Flojf=ofJen negst dem SchlofJ in dve »laški" 
fužini (ZWry Wallasch Hamm",). Če se omejimo samo 
na opis brez podatkov o proizvodnji, je o vseh treh 
mogoče izvedeti, da jih je poganjalo po eno vodrio 
kolo na nestalni vodi. Pri prvi fužini sta bila dva 
»ognja« in eno »kladivo« (1 Satz Feller mit 1 Zehrer 

169 Prav tam, KLA, Nachtrag, 223, Rektiftkationsnormalien 
etc. 1746--1769, Maa[s Regeln so bei denen zu machen 
habenden unterthanigen Fa[sionen im Erbherzogthum 
Carnthen zu beobachten se)ind, s. d. 

170 ARS, AS 1079, Zbirka normalij, ško 2, Cesarski patenti 
1731 - 1747, patent 12. 8. 1747. 

171 KLA, Theresianische Rektifikationen, Rektifikationsakten, 
Nachtrag, 223, Rektiftkationsnormalicn etc. 1746--1769, 
Erhiuterungen Ober die Jenigen Anstande und Bedcncken 
etc., 14. 6. 1748; prav tam, Extractus Substantialium, pre
jeto 25. 9. 1749. 

172 KLA, Thcresianischc Rektifikationcn, Rektiftkationsakten, 
Nachtrag, 224, Wicht:ige Informationen 1748-1751 , Intcr
rogatoria ad Tabellam lit. C, s. d. 

173 V Zgornjem okrožju (bcljaškem) je kataster zajel 29 obra
tov, v Srednjem (celovškem) 38, v Spodnjem (velikov
škem) pa samo štiri; med njimi ni nobenega na današnjih 
slovenskih tleh (inventar: KLA, Theresianischc Rektifika
tionen) . 
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Fejer nebJt 1 Seh/aj), pri drugi trije »ognji« s »kladi
vom« (2 SazFejer lind 1 Zmr Feiier nebiti Sehlaj).174 

Pri mlinih in drugih vodnih obratih ni poseb
nosti, ki bi koroški kataster ločevale od kranjskega, 
le navodila za izpolnitev napovedne tabele so tu na
tančnejša, zlasti pri naštevanju vrst obratov.175 Či
sto posebej so v katastru obravnavani še t i. »drugi 
ognjeni obrati« (andere Fellerarbeiten), ki jih ni bilo 
mogoče zajeti ne pri vodnih obratih ne pri fužinah 
ali napovedih obrtnikov v mestih in trgih. Gre za 
skoraj dvesto puškarjev) ključavničarjev, podkova
čev, orodjarjev in nosilcev drugih specializiranih 
obrti v Borovljah in okolici. O podobi njihovih 
obratov ni mogoče izvedeti drugega, kot kolikšno 
je bilo število »ognjev« (Feuer); praviloma je prišel 
na posameznika eden, lahko tudi samo polovica. 176 

Terezijanski kataster za Koroško vsebuje tako 
kot kranjski tudi mlajše akte, ki so nastajali vse do 
drugega desetle~a 19. stoletja, a velika večina sega le 
do začetka 80. let 18. stoletja. Arhivski popisi dajejo 
vtis, da je takih aktov manj kot v katastru za 
Kranjsko. 177 

Vse kaže, da je bil od štirih terezijanskih kata
strskih operatov, ki so pokrivali slovenski prostor, 
prav koroški daleč najmanj uporabljen. 178 Ni zna
no, da bi na naši strani meje o njem in na podlagi 
njega sploh že kdo pisal. Tudi slovenski arhivisti se 
šc niso lotili evidentiranja njegovega gradiva za slo
venski del Koroške.179 Eden od razlogov za nepo
znavanje koroškega katastra je gotovo ta, da je v 
današnji Sloveniji le majhen kos te dežele. 

174 KLA, Thercsianische Rektiftkationcn, Rcktifikationsakten, 
Nachtrag, 217, Waldenstein Hammerwerk, Bekantnufi:::: 
Tabelle de anno 1750 uber die FloBhutten und Hammer
werkh alda, 31. 8. 1750. 

175 V napovedno tabelo C za mline in vodne obrate so po 
navodilih spadalc vse vrste stiskalnic, fužin in kovačij ter 
žag: »Mahl= , Brcth::::, Lohe= Oehl:::: Papier:::: und andere 
Muhlen, auch Streck= SpHissen:::: Stahl= Zei.ig:::: Blech, 
Messing und Kupfer= Hammer, ja alle von Wasser treib
ende Wercker, und rloB:::: Schmcltz:::: Stuck :::: Odfen :::: 
Drath:::: Ziehen:::: pfann= Rohr:::: Nagel= Huff:::: Hackcn:::: 
Sengsen und alle wie immcr Nahmcn habcnde Schmicdcn 
[ ... ] Nutzen der Sag« (prav tam, Nachtrag, 224, Wichtigc 
fnformationen 1748-1751, Interrogatoria ad Tabellam lit. 
e, ,. d.). 

176 Prav tam, Nachtrag, 218- 222. 

177 Prav tam, pripomočka: 73/4 »Rektifikationsakten (Nach
trag)(( in 73/5 »Rektiftkationsakten Diverse«. 

178 Zgolj na splošno, po literaturi, omenja terezijansko davčno 
rektifikacijo Dolinšek, Tri doline, str. 92. 

179 Za dodatne informacije se zahvaljujem kustosinji Karli 
Oder iz ravenske enote Koroškega pokrajinskega muzeja 
in arhivistki Mojci Horvat iz Pokrajinskega arhiva Maribor. 

1. 3 Terezijanski kataster za Štajersko 

Po strukturi se kataster za Štajersko ne razlikuje 
veliko od katastrov sosednjih dveh dežel, Kranjske 
in Koroške, kot vir za stavbno in gradbeno zgodo
vino meščanskih naselij pa je njuno pravo nas
pro*. Od katastrskih operatov štirih notranjeavs
trijskih dežel je v tem pogledu sploh najmanj upo
raben. Zanj namreč na splošno veljajo ugotovitve, 
enake tistim o majhni povednosti kranjskega in ko
roškega katastra o stavbah na podeželju, torej brez 
mest in trgov. Na Štajerskem so v obdavčitev tako 
kot na Kranjskem in Koroškem vključili le mline in 
druge obrate na vodni pogon. 

Tako ne preseneča. da štajerski terezijanski kata
ster ni pritegnil posebne pozornosti raziskovalcev 
zgodovine mestnih in trških naselijl8{) Še zlasti 
majhen je »prispevek« katastra k urbanogradbenim 
orisom J. Curka. 181 V njegovih Virih za gradbeno 
'?godovino Maribora do 1850 - ne samo temeljnem 
pregledu in delni objavi virov za gradbeno zgodo
vino spodnještajerske ))prestolnice«, temveč kažipo
tu za tovrstne raziskave o mestnih naseljih sloven
ske Štajerske nasploh - sta terezijanskemu katastru 
odmerjeni zgolj bežni omembi, enako kot tudi 
jožefmskemu.182 V vsebinsko nekoliko okleščeni 

obliki je Curk iz terezijanskega katastra objavil sa
mo seznam enajstih svobodnih hiš v mestu,l83 edi
nega, ki obravnava hiše kot takšne, vendar zgolj s 
pravnega stališča. O nekaterih hišah izvemo poleg 
tega še ta ali oni podatek o njenem rustoriatu in iz
jemoma o legi.IS4 

Sistematično pregledovanje katastrskega gradiva 
za vsa slovenskoštajerska mestna in trška gospostva 
ter zemljiška gospostva, v katerih so bili trgi, ni raz
krilo niti najmanjšega namiga, da bi kje posebej 
popisovali, kaj šele vrednotiti stanovanjske objek
te. 185 Po vsebinski plati še največ obetajo napove
dne tabele za mesta in nekaj pomembnejših trgov, 

180 Kot je bilo že povedano, katastra ni pritegnil v obravnavo 
niti Janko Orožen za Celjc (1957), čeprav je v istem času iz 
njega temeljito črpal podatke za poscstno zgodovino trbo
vcljsko-hrastniške pokrajine. GI. op. 9. 

181 Prim. Curk, Trgi;1/ mesta. 

182 Curk, Viri, str. 65,85. 
183 Prav tam, str. 68. 

184 Npr. })T. i. hiša slivniškega gospostva, zdaj Khuenburgova 
svobodna hiša, na Trgu; odkar pomnijo, je povsem svo
bodna, ni pa znano niti ni mogoče najti (zapisa), kdaj in na 
kakšen način je postala svobodna.( (StLA, Thcrcsianischcr 
Kataster, M St, u. M, No. 7, Marburg, Vnterthanigh!3t 
Gehorsamber Nachtrag, 26.9.1749). 

185 StLA, Theresianischer Kataster: Cillier Kreis, Marburger 
Kreis. 
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ki so napovedi oddali sami. Takšnih trgov je bilo 
sedem,l86 od sedmih mest pa je gradivo žal ohra
njeno le za tri, za Maribor, Celje in Slovensko Bis
trico. IB7 O nepremičninah, med njimi tudi o hišah, 
govorijo napovedne tabele E, vendar hiše kot take 
niso predmet obdavčitve. 

Popisom hiš v mestih in trgih na Kranjskem in 
Koroškem se na videz približuje napovedna tabela 
za Celje, ki ima hiše izjemoma navedene v naslovu 
tabele,188 a gre v resnici samo za standardno napo
vedno tabelo za nepremičnine. Tako kot za Slo
vensko Bistrico, Laško, Žalec in še kako meščansko 
naselje pri vsakem posestniku navaja hišo, po čem 

Začetek tabele za nepremičnine v mestu Celjc 

E: Vnterthanige Beckhandtnus 

bistvenem pa se ne ločuje od tabel drugih mest in 
trgov. Celjska tabela (njen začetek je prikazan spo
daj) je tako v resruci samo tabela za napoved do
nosa od vrtov. Srečamo tudi hiše brez vrtov, edini 
izjemi, ko obdavčenec ni imel hiše, sta pogorišče 
neke vdove, na katerem je bil vrt, ter žitna kašča v 
lasti špitala. Pri dveh hišnih posestnikih sta nave
deni še pogorišči, na koncu tabele so popisi svo
bodnih in beneficiatnih hiš ter gostačev brez hiše, 
kot pri drugih mestih in trgih, ki so samostojno 
oddali napoved, pa tabela vsebuje tudi koristne po
datke o poklicru dejavnosti posestnikov. 

N. Gerichts Verwalter und Rath der LandtsfUrstlichen Statt Cilij' uber aUe in der Stadt befindliche 
Haufler und dartzue gehorige Kuchl Gartl und Brandstatte. 
Numeri der Nahmen der Wiirthe und Realitaten Handierung 
Wurthe Realitaten 
1 Georg Machne seel: wittib 1 Haufl Fleischackhers wittib, dermaUen 

1 klein Garthen beim kein gewerb treibt, hat eine 
Haus wenige weinschanckh 

2 ] ofleph Krainich seel. wittib 1 Haus Ledererin und hat geringen 
1 Garthen daneben we1nschanckh 

3 Franz Walters seel: wittib 1 Haus Saiffensiederin 
klein Garthen daneben 

o namembnosti nekaterih stavb v mestu je zgo
vornejša enaka napovedna tabela za nepremičnine 
v mestu Slovenska Bistrica.189 Med posestniki na
vaja komorno solninsko uradno hišo (Hoi! Cammer 
Sa/z Ambls HaujJ) in mestno hišo za namestitev 
vojakov (Gemainer SIall Ordinanz HaujJ), pri dveh 
zasebrukih pa pove, da sta njuru hiši špital (isl dos 
Spilall haujJ) in šola (ein SchullhaujJ), kar sta po vsem 
sodeč postali šele nedavno. 

Izpovedna vrednost katastra je podobna za vsa 
mesta in trge, ki so katastrske napovedi oddali sa
mi. Na splošno velja, da je mogoče zelo malo izve
deti o gradbenem stanju hiš. V tem pogledu je po-

186 V celjskem okrožju je bilo takih trgov šest: Vojnik, Pil
štanj, Rogatec Laško, Zalec in Vuzenica (StLA, Thcre
sianischer Kataster, C SL u. M. No. 3-7), v slovenskem 
delu mariborskega okrožja pa Ic Ljutomer (prav tam, M St. 
u. M. No. 6). 

187 Prav cam, M St. u. M. No. 7; C St. u. M. No. 1. 2. 

188 Prav tam, C St. u. M. No. 1, Cilii, E: Vnterthiinigc Bcck
handtnus etc ., 27. 9.1749. 

189 Prav tam, C St. u. M. No. 2, Windisch fieistritz , No. E 
Unterthanige BckantnuB Tabeli etc., s. d. 

vednejša napoved za nepremičnine v trgu Laško,190 
v kateri so hiše označene z različnimi poimeno
vanji: kot hiša (HaujJ), zidana hiša (gemauerles Haus), 
lesena hiša (hi/zenes HaujJ), hišica (H!)s/, Helis!), le
sena hišica (hz1zernes Helij!) in lesena kajža (hi/zene 
Ke;ischen). Glede na to, da je bila )zidana« ena sama 
hiša, lesenih stavb pa več kot polovica, se postavlja 
vprašanje, za kakšno vrsto gradnje je šlo potem
takem pri hišah in hišicah, za katere ru podatka, ali 
so zidane ali lesene. Skoraj brez dvoma je treba 
takšne hiše šteti za zidane ali vsaj napol zidane. 
Edina, ki je izrecno navedena kot zidana - sicer v 
rokah mesarja in gostilničarja, enega najviše obdav
čenih Laščanov191 -, je morala biti posebej trdno 
grajena, da si je prislužila takšno oznako. Laški trg 
je skupno premogel 71 domov, od tega 28 (39,4%) 
)>navadnih« hiš, štiri hišice (5,6%), osem (11,3%) 
lesenih hiš, 25 (35,2%) lesenih hišic in pet (7,0%) 

190 Prav tam, C St. u. M. No. 8, Tuffer. BekhandnuG Tabell 
uber aDe Markhts Realiteten, 19. 9.1749. 

191 O višini davka prav tam: Stiifft Register deR Marckhts 
Tuffer, 19. 9.1754. 
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Popis hil mesla KočeVje 1752 (ARS, AS 174, Terei!Janski kalasler za Kranjsko, 
lk- 140, RDA, N 238, No. ad 16) 

lesenih kajž. Lesenih domov je bilo torej nekaj več 
kot polovica: 38 od 71 ali 53,5%. Zunaj trga sta 
stala dva trgu podložna nilina (Miih~, na trških tleh 
pa je imel gospodarski poslopji (hlev in gumno) 
tudi laški župnik (1 Slallllng vnd DrijschlhOn). Iz na
vedb o legi njiv in vrtov lahko razberemo še, da je 
v trgu in okolici obstajalo tudi nekaj drugih ob
jektov: most čez Savinjo (vor der Pmkhen), Višnje
gorski štok ali dvorec (hinler dem Slokh), kopališče 
(bry der Bodls/llben), župnijski skedenj (bei PforhOfl. 
Sladel, neben PJarhiijlichen Sldd~, gumno (bey Thiin) ter 
dve sakralni znamenji, t. i. »krvavi« križ (bei dem 
Bllllh Kreiii') in križ v Marija Gradcu (bei dem KreiiZ 
Zli Maria Grdi') . 

Laški primer kaže, da terezijanski kataster za 
Štajersko o topografiji in stavbah na splošno 
praviloma ni povednejši od kakšnega urbarja. Gle
de stavb je podobno molčeč, ko gre za podeželje, 
trge ali mesta. Zgradbe se največkrat pojavljajo 
zgolj pri opisih zemljišč (posameznih parcel, po
sestnih celot v rokah enega gospodarja ali kot ori-

entacijske točke), redkeje tudi v rubriki )}posescnik«. 
Za boljšo ponazoritev, kaj O njih izvemo, se po
mudimo še pri katastru za mesto Ormož in gos
postvo Gornji Grad. V napovedni tabeli za zem
ljišča pod mestnim gospostvom Ormož bomo v 
naslovih mestnih delov našli na dvoje mestnih vrat 
- Ptujska in Ogrska (vor den Pellaller Thor; vor den 
Hllngerthor). Edina neposredno omenjena hiša je 
šola (Schuelhallf), navedena med posestniki, prav 
tam pa je posredno izpričana še hiša c.-kr. sol
ninskega urada (khaj. khon: salzAmb~. Med posest
niki je sicer navedeno tudi onnoško gospostvo, 
torej kot pravna oseba, ne grad kot stavba. Pri po
sesti je bila takšna »svobodna« pristava v rokah za
sebnika (mil einem Jn:j Majrhof1j, posestna enota brez 
navedbe lokacije in objektov na njej.192 Za gornje
grajsko gospostvo je zgovornejša tabela podrobne 
razdelitve ali t. i. subreparticijska tabela. Pri vsakem 

192 Prav tam, M St. u. M. No. 1, Fricdau, Vntcrth: 
Bckhandnus Tabeli etc., 28.3. 1749. 
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posestniku na kratko opredeljuje njegovo posest, in 
sicer kot hubo, pol hube, oštat, dva oštata, hišo, 
hišo z vrtom, hišico, kajžo, grunt, njivo idr. Objekti 
so še največkrat izpričani za trge Gornji Grad, 
Ljubno in Rečica, kjer so posestnilci večinoma po
sedovali hišo in še kakšno zemljišče (vrt, njivo). A 
ker so pri nekaterih kot posestne enote navedeni 
tudi oštati in deli hub, ni povsem zanesljivo, ko
likšno je bilo dejansko število trških hiš. O grad
benem stanju lahko sklepamo le po razlikovanju 
med hišo (Hau}!), hišico (Hiills~ in kajžo (KetlSchen). 
Od trškega »standarda« za hišo sta se v Gornjem 
Gradu odmikali dve stavbi, imenovani Stock in 
S chiitzen-HojJ, dva posestnika sta imela poleg hiše še 
mlin, pri enem pa je omenjena ograda nad (gos
poščinsko) pristava (ob dem Majrhof!!.193 

V štajerskem katastru - podobno kot v kranj
skem in koroškem - zelo redko srečamo omembe 
gradov. Če že, potem gre za topografsko oznako 
zemljišč pri domačem gradu, npr. pri Fali (untern 
Sch/oj, ober dem Schlo}!),194 ali pa je mišljena pravna 
oseba, tako kot pri dvorcu Plumberk (Gschloj! Pntm
berk), ki je bil v napovedni tabeli trga Zalec napove
dan kot posestnik nekaj zemljišč, davčno zavezanih 
trgu. 195 V enaki vlogi nastopajo cerkveni objekti, prav 
tako znamenja in kri~, kot smo lahko videli pri Laš
kem. Tako je posebej razveseljiv vsak drobec, ki o 
sakralnem objektu pove kaj več kot le njegovo ime. 
Takšna je denimo hiša duhovnika Maksimilijana 
Lbdrerja z nanovo zgrajeno kapelo (worauJ sein 
Hauj! und seine Neiie erbaute Cape/nj, popisana med 
svobodnimi hišami v Slovenski Bistrici 196 

Izpovedna vrednost štajerskega katastra v zvezi 
z mlini in drugimi vodnimi obrati je enaka kot 
pri kranjskem in koroškem katastru. 197 Posebni na
povedni tabeli za dominikalne in rustikalne mline in 
druge vodne obrate upoštevata nestalne in stalne 
vode, navajata število mlinskih koles in v denarju 
izražen letni donos. Zelo različne vrste vodnih ob-

193 Prav tam, CH No. 109, Oberburg Hercschaft, Subrepar
ririom Tabellc etc., 7. 3. 1757. 

194 Prav tam, CH No. 243, Hcrrschaft Faal, Lit. A, Bc
kanntnul3=Tabell etc., 22.8.1749. 

195 Prav tam, C St. u. M. No. 7, Sachscnfcld, Untcrthocnigc 
Bekanntnul3=Tabcll etc., 22.9. 1749. 

196 Prav tam, C St. u. M. No. 2, Windisch Fcistritz, Be
khantnul3 TabeUa liber dia alda bcfindliche Frey Grind 
Stickh und angehorigc Realiteten., s. d. 

197 Vse kaže, da terezijanskega katastra ni uporabljal Pranjo 
Sgcrm, ki se je zlasti v svojih starejših letih veliko ukvarjal s 
topografijo mlinov in žag na slovenskem Štajerskem, a se 
je omejil na gradivo v slovenskih arhivih. Prim. njegovi 
razpravi Mlini na Lovrenškcm Pohorju in Žage na Lov
renškem Pohorju. 

ratov - so denimo popisali v gospostvu Fala. Tu so 
pohorski in kozjaški gozdovi poleg »mitninskih« 
mlinov (Maut Mii/~,198 hišnih mlinov (Hauj! Mii/~ 
in žag (Saag Miill, Saag) gnali še kovačije (Schmid 
Hammer), žebljarne (Naglschmidten) in raztezilnike 
(Streckhammer~, pri Kamnici pa je na Dravi deloval 
ploveči mlin (MaIIt Miill an Traa aufm S,-hiefJ.199 po
doben mlin je na Savi pri Rajhenburgu (Schief=Miihl 
auJ den Sall=Strohm an Reichmbut;g gelegen); pri enem 
od obeh gospoščinskih mlinov - to je redkost - je 
označen tudi gradbeni material, in sicer pri zidanem 
mlevnem mlinu v rajhenburškem trgu ob potoku 
Brestanica Igemauerte Miihl [ ... ] ist eine Mahl Miih~.200 
O istem mlinu izvemo iz pritožb lastnika, grofa 
Attemsa, da tedaj ni obratoval; konec septembra 
1750 je namreč nasedel Igescheiiterl) in ni bilo upati, 
da bi novega zgradili pred prihodnjim septemb
rom.201 

Če ostanemo pri gospostvu Rajhenburg, lahko 
omenimo še nekaj podatkov, kakršne ponuja šta
jerski kataster tu in tam, bolj mimogrede. Za raj
henburški spodnji grad Turn izvemo iz samega ka
tastra le iz opisa dominikalmh parcel grajske pri
stave. Tako kot je ena od domimkalnih njiv ležala 
pod pristavno hišo (unter dem MCJYrhauJ!J, dve pri 
kozolcih za žito (bej den GetraM Harp.fon) in ena pri 
opekami (bej den Ziegl 5tad~, so lego pristavnega 
vrta označili kot: bej den Thllrn.'lfJ2 Pritožbe grofa 
Attemsa rektifikacijski komisiji pa razkrijejo, da so 
stolp oddajali v najem štirim podložnikom, od ka
terih je imel eden v zakupu sobo, klet in vrt. Isti vir 
potrjuje še obstoj špitala (Spittal Hau}!), ki v samem 
katastru ni zajet v nobeni napovedni tabeli ali ur
barialnem registru. Stavbo, očitno že s spremenje
no namembnost jo, je imel skupaj z vrtom v zakupu 
loka1rU mitničar in je omenjena le zaradi donosa 
dominikalnega vrta.203 

198 Kot vse kaže, MaM MiiI/ni morda mlin z zapornico in tako 
ne gre za posebno vrsto vodnega obrata, temveč za (hišni) 
mlin , ki je za delovanje plačeval določeno pristojbino: 
MONI. Vprašalnik k mlinski tabeli C za terezijanski kataster 
na Koroškem namreč pravi: »Ob die Mahl=Miih1cn our 
auff das Ilerrschaftliche Malter bcrechtigte Hau!1= oder 
Mauth= Miihlen seyen?« (KLA, Theresianischc Rcktifi
katioocn, Rektifikationsakten, Nachtrag, 224, Wichtige 
Informationcn 1748-1751, Interrogatoria ad TabeUam lit. 
C, s. d.). 

199 StLA, Thercsianischer Kataster, CH No. 243, Hcrrschaft 
Faal, Lit. e, Bckanntnul3=Tabell etc., 22.8. 1749. 

200 Prav tam, CII No. 146, I-Icrrschaft Reichenburg, Bc-
kanntnul3=Tabellen etc., 27. 9. 1749. 

201 Prav ram, Bcschwerden etc, 28.7. 1751. 

202 Prav tam, Bekanntnu!1=Tabellcn etc., 27.9.1749. 

203 Prav tam, Reasumirte Beschwerde etc., 10. 1. 1752. 



326 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Boris Golcc: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ", str. 283--338 

Gledano v celoti je v štajerskem katastru precej 
manj poznejših zapisov, kakršne najdemo v večjem 
številu med rektificiranimi dominikalnimi akti tere
zijanskega katastra za Kranjsko in nekaj tudi v 
koroškem katastru. Precej bolj je omejen na sredo 
18. stoletja in po izpovedni vrednosti torej tudi v 
tcm pogledu zaostaja za katastrom manjše sosednje 
dežele na drugi strani Save. 

V zvezi s štajerskim katastrom je vsekakor treba 
opozoriti na sočasno nastali operat, t. i. štetje hiš za 
Štajersko leta 1754. Nastalo je v okviru terezijan
skega štetja deželnega prebivalstva in so ga opravila 
zemljiška gospostva.204 Terezijanskemu katastru je 
podobno v tem, da ga ruso izvedli po teritorialnem 
načelu, na sklenjenih območjih, ampak je vsako gos
postvo popisalo hiše svojih podanikov. V vsebin
skem pogledu je bilo šte~e zelo skromno, saj so se 
popisi omejili na seznam naseljenih hiš in hišnih 
gospodarjev z oznakami njihovih poklicev. Uporab
no je torej predvsem kot statistični vir, v povezavi s 
terezijanskim katastrom pa sta referenca drug za 
drugega. Omogoča denimo razvozlavanje dvomlji
vih primerov: npr. ali se za imenom posestnika, 
navedenega v katastru, skriva naseljena hiša ali ne. 
Kataster in hišno štetje se lahko dopolnjujeta tudi 
kot vira, ki govorita o socialnem položaju popisanih 
oseb. Pri nekaterih gospostvih je zgovornejši eden, 

Sevnica 

Tereziianski kataster205 

pri drugih drugi. Šele sistematične prirn~ave kata
strskih napovednih tabel in štetja hiš bodo lahko 
dali zanesljive rezultate o številu hiš in socialni 
strukturi gospodarjev po posameznih naseljih. Pri 
tem je treba upoštevati, da štetje hiš ni upoštevalo 
nekaterih vrst domovanj, kot so sedeži zemljiških 
gospostev, župnišča, samostani, špitali in drugo. 

Za ponazoritev sta izbrana primera katastra in 
štetja hiš za dva slovenskoštajerska trga, Sevnico in 
Podčetrtek. Obakrat gre za začetek pOpiSDV, pri tem 
pa je pri katastru upoštevan tisti popis, ki je zgo
vornejši, kar zadeva vsebino posesti. V Sevnici je to 
napovedna tabela, saj pri posestnikih navaja poklic 
ter vsako parcelo s katastrskrm donosom. Ste~e hiš 
je za ta trg vsebinsko zelo skopo, saj razlikuje zgolj 
med tržanskimi in kajžarskimi domovi, predstavlja 
pa zelo uporabno dopolnilo k terezijanskemu katas
tru. Iz katastra bi namreč le pri prvih dveh posest
niltih lahko posredno raz brali, da premoreta hišo, za 
tre~ega pa bi sklepali, da je zgolj posestnik vrta, toda 
štetje hiš pravi drugače. Za mali trg Podčetrtek je 
terezijanski kataster, natančneje subreparticijska 
tabela, zelo redkobeseden. Podaja le podložniške 
obveznosti in razen pri prvem gospodarju ne govori 
o obsegu posesti. Tu ima zato tem večjo težo šte~e 
hiš, ker ne razkriva le, kateri od podložnikov je hišni 
gospodar, ampak navaja tudi njihove poklice. 

Sterie hiš206 
No. der Namben deren jezigen Wiirthe Handtierung Nahmen des Oualitat desselben Hauser 
Wiirthe und dem Realiteten oder Gewerb Hauswiirths Biirgerliche Kejischler 

des Possessoris HiiuSCI Hiiuser 
1 Pauli J urkhouitsch Pauli 1 

1 Agkher beji dem Haull J urkhouitsch 
In Langenfeld neben dell Weinschankh 
Hlapze 
Gartten bev dem Haull 

2 Maihiall Mlineritsch Mathias 1 
1 Agkher beji Vinigradt Mlineritsch 
Neben dell Hlapze Schmidt 
Zwischen denen Giirtten 
Gartten zu Haull 
Item bey Zieglstaih 

3 Michael Jurkhouitsch Michael 1 
Garten Schneider Il urkhouitsch 

204 Curk, Slovenska Štajerska, str. 4; Curk, Viri, str. 65. - Curk imenuje štetje tudi »popis hiš« in »fasijski popis hiŠK - Prim. 
Straka, Die Seclcmdhlung, str. 100. 

205 StLA, Thcresiani~chcr Kataster, CH No. 80, Hcrrschaft Obcrlichtcnwald, BekhantnuB TabelI Vntcrwurffigcr Markht 
Licchtcnwald, 24.12.1749. 

206 StLA, Laa. A. Antigllum 1, HiillSC(ziihlung, Cillicr Kreis, K 19, No. 88, 18. 7. 1755. 
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Podčetrtek 

Terczi"anski kataster207 Stetie hiš208 

No. Marckt Landspere: Nahmen des Hauswiirths HauJler 
1 Florian Seme 1 Hofstatt Florian Seme 1/4 [Hiiblerl 1 
2 Mathias Plattnie:g Mathias Blattnigg209 Schuhmacher 1 
3 Lorenz Vrch Lorenz Vrch Keiischler 1 
4 Matthia Vehouschkv Franz Vechouschkv --- 1 
5 Mannet in Marekt Masner Sti LaurentV --- 1 
6 Anton Kouatschitsch Anton Kouatschitsch --- 1 
7 Andreas Stiplauschek Andreas Stiplauschegg Schuhmacher 1 

Za gradbeno zgodovino je štetje hiš manj po
memben vir kot kataster, saj pove O f1Zični eodobi 
posamezne hiše komaj kaj ali sploh ničesar. Se naj
bolj povedne so napovedi tistih gospostev, ki ra
zlikujejo med hišami, majhnimi hišami, kajžami in 
podobno. Tako so v Sevnici s trškim pomirjem 
vred delili hiše na tržanske (61) in kajžarske (69), v 
Slovenj Gradcu pa so poleg 63 meščanskih hiš 
našteli 31 majhnih hiš in 11 kajž. 21O 

Razumljivo je, da so pri pisanju zgodovine na
selij slovenske Stajerske pogosteje uporabljali rezul
tate štetja hiš iz leta 1754 kot terezijanski kataster. 
Štetje ima namreč pred katastrom več prednosti: 
enotna je enota popisa - stanovanjska hiša, posest
niki pa so največkrat navedeni še s poklicno ozna
ko oziroma stanovsko pripadnos~o, pri kmečkem 
življu praviloma s posestno enoto (huba, del hube, 
kajža idr.), to pa omogoča zanesljive primerjave tu
di na ravni celotne dežele. Za nekatere kraje imamo 
popise objavljene v celoti,2!1 potem ko je J. Curk 

207 Sd.A, Thcresianischer Kataster, CII No. 79, Herrschaft 
Landsberg, Subrepartitions=Tabell, s. d. ~ Vsebina subre
particijske tabele so zgolj obveznosti posameznega podlož
nika do %emljiškcga gosposrva, velikost posesti pa je v trgu 
Podčctrtek navedena Ic pri prvem gospodarju, ki je imel en 
oštat. 

208 StLA, Laa. A. Antiquum 1,1 Eiuserzahlung, CilIjer Kreis, K 
20, No. 237, 27. 4.1754. 

209 Pred Matijo Blatnikom je naveden mesar Gašper Laboter, 
ki je v katastru vpisan pod številko 12. 

210 StLA, Laa. A Antiquum 1, 1 Eiuserzahlung, CiUier Kreis, K 
19, No. 88, 18. 7. 1755; K 20, No. 230, ,. J. - J. Cuck jc oa 
podlahr:i poklicnih in stanovskih oznak razdelil ljutomerske 
hiše na hiše (86) in koče (19); pri tem pa je za koče nc
upravičeno štel hiše kajžarjcv (Kei.ischler). Podobno jc slo
venjeguške kajže (Kciischen) označil za koče in sevniške 
kajžarske hiše za kočarske (Curk, Slovenska Štajerska, str. 
4,5,7; Curk, Trg1 in mesta, str. 60,63). Napoved (fasija) za 
trg Ljutomer: StLA, Laa. A. Antiquum J, I-Iauserzahlung, 
CiIljer Kreis, K 16, No. 99, 21. 4. 1754. 

211 Za Br6:ice: Golcc, Podoba breži;ke mestne družbe, str. 
47--49. - Za Ormož: Golec, Ormot str. 133~140. ~ Za 
Lovrenc na Pohorju: Bečan, Upravna igodovina, str. 167. 

obdelal sumame podatke z gradbeno-statistične 

plati za vsa slovenskoštajerska mesta in trge.212 

1. 4 Terezijanski kataster za Goriško 

Med štirimi katastrskimi operati za notranjeavs
trijske dežele, Štajersko, Kranjsko, Koroško in Go
riško, po strukturi najbolj izstopa goriški. Še zdaleč 
ni specifičen le po tem, da ni pisan v nemščini, 
temveč v italijanščini. Ugotavljanje razlogov za nje
govo drugačnost prepuščamo raziskavam s poudar
kom na davčni in upravni zgodovini Za zdaj se 
moramo zadovoljiti le z ugotovitvami na podlagi 
manjšega dela pregledanega gradiva,213 toda kot vse 
kaže, pri goriškem katastru ni šlo nikjer za občutno 
drugačno zunanjo podobo in vsebino. 

Goriški kataster se od drugih treh terezijanskih 
katastrov za slovensko ozemlje bistveno razlikuje 
že po tem, da ga niso sestavljali po posameznih 
zemljiških gospostvih, temveč po teritorialnem na
čelu. Pri tem so se oprli na obstoječo upravno raz
delitev dežele. Sklenjene ozemeljske enote katastra 
se namreč pokrivajo s soseskami ali župami (romuni, 
deccanie), katerih meje se ujemajo z območji juris
dikcij Igiurisdizione, signoria), ptipadajočih različnim 

212 Curk, Slovenska Štajerska, str. 4--8; Curk, Trgi in !nuta, str. 

59~64. - Poznejše raziskave so s1ccr pokazale, da je bilo 
število hi; v nekaterih mestih in trgih v resnici nekaj večje, 
ker Curk ni vedno upošteval tistih hiš, ki so spadale pod 
druge zemljiške gospode in so bilc torej navedene v nji
hovih popisih (Golce, OmJot str. 25, 31). 

213 Poleg lastnih spoznanj se opiram tudi na izkušnje mag. 
Vojka Pavlina, ki se mu za vse podatke in dragocena 
opozorila iskreno zahvaljujem. Sam sem pregledal gradivo 
za Sv. Križ (Vipavski Križ) in Šentvid pri Vipavi (Pod
nanos), Vojko Pavlin pa za Ajdovščino, Grgar, Kromberk, 
Loke pri Kromberku, Šempeter pri Gorici in Renče. -
ASG, Catasto tcresiano, busta 1, fq"rlstro, Aidussina, s. d. 
1753; busta G, registro 29, Cromberg, s. d.; busta 8, registro 
38, Gargaro, s. d. 1752; busta 10, regis tro 53, Loca, s. d.; 
busta 18, registra 92, Ranziano, s. d .; busta 20, registro 
106, San Pietro, s. d.; busta 21, registra 108, Santa Croce, 
s. d.; busta 21, registra 110, S. Vitto di Vipacco, 4./5.7. 
!753. 
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(zemljiškim) gospodom. V tem pogledu predstavlja 
kataster za Goriško predhodnika mlajšega jožefIn
skega katastra, v avstrijskih dednih deželah prvega 
»)teritoriaLnega« katastra. Goriško so razdelili na štiri 
dele (tedaj še samostojno Gradiško na dva), vsake
mu dodelili komisarja z zemljemerci; delo so opra
vili v dveh letih.214 

Občutno drugačna kot v preostalih treh deželah 
je tudi sestava katastrskih opcratov.215 Parcele so 
oštevilčene - tega v drugih deželah ne srečamo -, o 
vsaki pa izvemo še katastrsko kulturo, ime gospo
darja, imena vseh štirih mejašev, površino, vred
nost in donos parcele ter pod katerega zemljiškega 
gospoda sodi. Na parcelah, drugače kot v mlajšem 
jožefinskem. katastru, praviloma ruso popisane hiše 
in druge stavbe. Prav po tem, da ne obravnava 
stavbnega fonda, je goriški terezijanski kataster še 
najbolj podoben preostalim trem, vendar s po
menljivo razliko. Na koncu parcelnega zapisnika so 
namreč po posameznih naseljih skupaj z imeni 
gospodarjev navedene vse hiše v strnjenib naseljih. 
Samo raztresene domove najdemo na posameznih 
parcelah v glavnem delu zapisnika.216 

Popisi hiš v goriškem katastru so posebej dra
goceni zato, ker so nastali za ozemlje celotne dežele 
(brez Bovškega in Idrijskega)21 7 in ne - tako kot na 
Kranjskem in Koroškem - samo za mesta in (ne
katere) trge. Primerjati jih je mogoče s štajerskim 
štetjem hiš iz leta 1754, a jih vsaj toliko elementov 
od njega ločuje kot povezuje z njim. Prednost go
riških popisov je v načelu teritorialnosti: v vsakem 
sklenjenem naselju so obstoječi domovi popisani 
ne glede na to, pod katero zemljiško gospostvo so 
sodili. Popisi zajemajo vse domove od kajžic do 

214 Morclii di Schonfeld,lslorio tk/lo ConIto di Gori~o, Volume 
terw, str. 163. 

215 Gradivo za vsako katastrsko enoto praviloma sestavljajo 
deli: uvod, popis domačih živali, popis posestnikov po 
abecednem redu in vseh njihovih parcel, sumarrU popis 
posestnikov in posesti (t. i. Rislnllo) ter temeljni del -
parceini zapisnik oštevilčenih parcel (praviloma imenovan 
Tab,l/aA). 

216 Pri Kromberku, denimo, na koncu zapisnika sploh ni 

popisa hiš, ker je šlo za razteeseno poselitev (ASG, Catasto 
[eresiano, busta 6, registra 29, Crombcrg, s. d.) . 

217 Za informacijo o ohranjenosti katastra se zahvaljujem 
Lilijani Vidrih Lavrenčič iz Pokrajinskega arhiva Nova 
Gorica, 10 je v Ddavnem arhivu v Gorici evidentirala gra
divo za današnji slovenski del Goriške. Da Bovško in Jd· 
rijsko v katastm najbrž sploh nista bili zajeti, je glede na 
njun posebni upravno-politični položaj razumljivo. Glavar
stvo Bovec do leta 1751 še ni spadalo pod Goriško, tem
več neposredno pod notranjeavstrijske urade v Gradcu, 
podobno kot gospostvo Idrija, ki je v tem času, kot se 7.di, 
že postalo sestavni del Kranjske (prim. Žontar, SImkIlIrtI 
uprovt in sodstvo, str. 79-80). 

utrjenih gradov; kot kaže, so izvzete le (nekatere) 
stanovanjske stavbe v cerkvenih rokah. V vipav
skem Sv. Križu tako pogrešamo kapucinski samo
stan, upoštevana pa je vikariatna hiša.2lS Za Šta
jersko so hiše posameznih naselij, nasprotno, raz
tresene po napovedih zemljiških gospostev, ki so 
jim pripadale, izvzetih domov pa je več kot v ka
tastru za Goriško. Pri štajerskih hišah so praviloma 
navedeni tudi poklici oziroma stanovske oznake 
lastnikov; tega goriški kataster ne pozna, a zato 
razlikuje med različnimi vrstami hiš. 

Oznake za vrste hiš srečamo tako v popisih hiš 
strnjenib naselij kot pri raztresenih hišah, navede
nib na posameznih parcelah. Toda oznake so naj
večkrat tudi vse, kar kataster O stavbi pove. po
dobno kot pri štajerskem popisu hiš iz leta 1754 
namreč tudi tu ni v ospredju vrednost ali donos, 
temveč število in lastništvo hiš. O vsebini popisov 
hiš goriškega katastra naj govori začetek popisa za 
Sv. Križ pri Ajdovščini (današnji Vipavski Križ), za 
katerega sta značilni velika pestrost oznak hiš - od 
gradu do kmečke hiše - in raznolika stanovska pri
padnost lastnikov - od grofa do kmečkega gospo
darja. 

Začetek popisa hiš za Sv. Križ 

No. 1 CasteJ/o Attems Conte 
Christiano 

No. 2 Casa Dominicaie NemizhofJ Sig'· Gio: 
S&.norille Bat/ista et Gredi 

No. 3 Casa Dominicale Zergol Sig' Sigfrido 
Si.P,norille 

No. 4 Casa Dominicale Civi!e ZlIechenbllrg Sij[· 
Antonio 

No. 5 Casa Dominicale Civile FilipIlIsi Sij[' Silvio 
Antonio 

No. 6 Casa Rustica No. 1219 Cigoi Francesco ed 
Antonio FraftcJlii 

Ne preseneča, da je na tleh svetokriške kata
strske enote največ različnih poimenovanj hiš prav 
v samem Sv. Križu. Neprimerno manj oznak so 
pripisali hišam v treh sosednjih vaških naseljih -
Cesti, Plačah in Malih Žabljah. Sv. Križ se je na eni 
strani razlikoval od okoliških vasi, na drugi pa sta 
bili glede na mestna naselja njegovi specifičnosti 
nominalni status mesta in družbena struktura, ne
tipična za klasična mesta.220 

218 ASG , Catasto tcrcsiano, busta 21, registra 108, Santa 
Croce, s. d. 

219 Številka 1 pomeni, da je imel gospodar Kogoj eno hišo. 
220 O Sv. Križu Golec, Meščanska naselja, str. 210-217. 
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Zdi se, da navodila sestavljalcem katastra, kako 
naj hiše označujejo, niso bila najbolj določna, saj je 
v popisih zaznati precejšnje razlike od območja do 
območja. Poimenovanja hiš v svetokriški katastrski 
enoti, se denimo dokaj razlikujejo od poimenovanj 
v dveh sosednjih, v Ajdovščini in Šentvidu pri Vi
pavi (današnjem Podnanosu). Pri vseh treh sta po
vsem enaki le dve oznaki: casa civiie in casa rus/ica, 
čeprav gre za primerljiva naselja, ki so se vsa dvigo
vala nad vaško okolico: Šentvid, goriška eksklava 
sredi kranjskega ozemlja, je veljal za trg, Ajdovščina 
pa je tako kot svetokriško mesto premogia obzid
je.221 

V preglednici, ki navaja število posameznih vrst 
hiš, smo trem sosednjim )meščanskim« naseljem 
dodali še vaško naselje, Cesto pri Sv. Križu. 

Oznaka hiše Sv. Ajdovščina Sentvid Cesta 
Križ 

caslello 1 
casa dominicale 2 
siy,norille 
casa signonle 1 
casa dominicale 2 
dvile 
casa civije 3 1 4 
casa propria civile 1 
casa propria 37 21 
casa mSlica 2 84 9 
casa mslica 32 
coperta di lasire 
casa ruslica 16 
coperta di pay/ia 
casa 1 
cabolo 1 
cabollo di pa.1'.lia 4 
casa c%nica 2 1 
casa tivije c%nica 1 
casa coperta di 1 

I pay,lia 
casa comunaie 1 
casa ordinana 4 
casa ordinana 3 
c%nica 
Skupaj 52 98 61 24 

Postavlja se vprašanje, kakšna je vsebina posa
meznih oznak in v kolikšni meri so na različne oz
nake vplivale lokalne razmere, pri tem pa je vsebina 
oznak enaka ali zelo podobna. Razen samostal
nikov caslelio (grad), casa (hiša) in cabolo (kajža) ni 

221 Prim. prav tam, str. 201- 230. 

nobena oznaka sama po sebi enoznačna. Ugotoviti 
je denimo treba, ali je p.ri poimenovanju casa ruslica 
v ospredju socialni položaj lastnika ali gre za tip 
(kmečke) hiše. V Sv. Križu kaže več indicev na 
razlikovanje hiš po statusu gospodarja, zlasti če je 
hiša hkrati gospodarjevo bivališče in ne zgolj v nje
govi lasti. Kot »gosposki - plemiški« (casa ikiminicale 
signoriile) sta označeni hiši dveh plemiških družin, 
))gosposki meščanski hiši« (casa dominica!e civi!e) sta 
bili v rokah lastnikov, ki sta nosila gosposki pre
dikat (signof), tri navadne )meščanske hiše« pa so 
bile posest vsakokratnega svetokriškega vikarja, 
grofa Attemsa in plemenitega Cergola (tega je, kot 
razkriva popravek, zamenjal drug lastnik, prav tako 
signoij. Pri gospodarju edine zgradbe casa propria ci
viie so se začenjali gospodarji brez gosposkih naslo
vov. Velika večina, 37 ali 71,2% vseh hiš, je bila t. i. 
»lastniških" (casa propria), takšne pa so tudi skoraj 
vse (21 od 24) v sosednji vasi Cesta. Pri edini hiši 
brez dostavka - imenovani zgolj casa - se zeli, kot 
da natančnejša oznaka manjka po naključju. edina 
kajža (cabolo) je dobila takšno oznako bodisi zaradi 
slabe (lesene) gradnje bodisi zaradi revščine last
nika, enako kot tudi obe kmečki hiši (casa mSlica). 
Pri obeh kolonskih hišah (casa colonica) razkriva sta
tus prebivalcev - kolonov podatek, da je bil njun 
lastnik 1'1. Nemizhoffen, ki je imel v mestu sicer 
tudi lastno gospoščinsko hišo. Neposreden dokaz, 
da je bila oznaka hiše odvisna od statusa lastnika in 
v hiši živečih ljudi, je primer spremembe oznake 
hiše z zaporedno številko 31. Ta casa propria je bila 
namreč pozneje prenesena k novemu gospodarju. 
1'1. Cergolu, in pri njem vpisana kot Coloniche, vse
kakor glede na spremenjeni status stanovalcev -
prej lastnikov, zdaj Cergolovih kolonov. Oznaka 
hiš v Sv. Križu je torej očitno povezana predvsem s 
socialnim položajem stanovalcev; ti so bili večino

ma hkrati tudi lastniki. A ker gresta socialni status 
prebivalcev in tip hiše praviloma z roko v roki, ni 
mogoče vedeti, kdaj je bil za oznako hiše odločilen 
kriterij tip stanovanjske stavbe. Drugače je pri hišah 
tistih gosposkih lastnikov, ki sami v njih niso živeli; 
to so bile meščanska hiša grofa Attemsa ter ko
lonske hiše dveh svetokriških plemičev. Od prevla
dujočega svetokriškega tipa hiše, imenovanega casa 
propria, so se poleg gradu in »gospoščinskih" hiš 
odmikali tipi: meščanska hiša, kmečka hiša ter 
kajža. 

V Ajdovščini222 s socialno bolj izenačenim pre
bivalstvom je predstavljala absolutno prevladujoči 
tip hiše kmečka hiša (casa mSlica), ki se je od kajže 

222 ASG, Catasto tercsiano, busta 1, registro 1, Aidussina, s. d. 
1753. 
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zagotovo razlikovala (tudi) po kvaliteti stavbe. Aj
dovske kajže so namreč označene kot kri te s slamo 
(cabollo di paglia), to pa je bilo drugače kot pri obi
čajni kritini z opeko. Težko je presoditi, po čem se 
je od večinske kmečke hiše ločil tip hiše, imeno
vane casa ordinaria, saj je pri nekaterih hišah te vrste 
v oporo le dodatna oznaka, da gre za kolonsko 
hišo. Oznako komunska hiša za hišo v lasti cerkve 
sv. Janeza Krstnika lahko določa samo lastništvo, 
pri dveh hišah - casa signoril, grofa Edlinga in casa 
(;'ivile Giovannija Rodeschinija - pa so nemara 
upoštevali oba kriterija: lastnika in tip hiše. 

Med tremi katastrskimi enotami v Vipavski do
lini, ki smo jih primerjali, je gradbeno stanje hiš 
najbolje ugotovljivo za Šentvid.223 Za skoraj štiri 
petine hiš (78,6%) - 46 od skupno 61 - je namreč 
navedeno, ali so krite s sl~mo Ipag/ia) ali opeko, 
natančneje s kamnitimi ploščami (lastre). Kar 57 hiš 
je sicer označenih kot kmečkih (casa mSlica), pri tem 
pri devetih manjka podatek o kritini. Razmerje 32 
opečnih streh proti 16 slamnatirn ne dopušča 

dvoma, da so imele streho iz opeke tudi vse štiri 
»meščanske« hiše (casa civil,). Šentvid je bil torej 
tako kot Ajdovščina naselje pretežno opečnih streh 
in to je v teh krajih predstavljalo pravilo: hiša iz 
kamna, kritina iz kamnitih plošč.224 Iz navedb, kdo 
so bili lasmiki štirih »meščanskih« hiš, pa lahko 
sklepamo, da je razlikovanje med kmečko in me
ščansko temeljila na kvaliteti oziroma tipu hiše in 
ne (prednostno) na socialnem statusu lastnika. Tri 
meščanske hiše so bile - pričakovano - v lasti 
edinih dveh šentviških »gospodov« (signor;, četrto 

pa je imela cerkev sv. Kozme in Damjana. Cerkev 
kot lastnik meščanske hiše izstopa ob dejstvu, da so 
bile v lasti petih drugih cerha kmečke hiše, tri krite 
s slamo in dve z opeko. Oznaka meščanska torej v 
Šentvidu ni bila pogojena (samo) s statusom last
nikov, ampak se je takšna hiša od kmečke razli
kovala po videzu in kvaliteti. 

Šele natančnejše primerjalne raziskave za vso 
deželo ali širša območja bodo lahko privedle do 
trdnejših sklepov o tem, kakšna je dejanska vsebina 
oznak za hiše. Na podlagi primerjanega gradiva je 
za zdaj mogoče dobiti vtis, da pri označevanju niso 
bili vedno v ospredju enaki kriteriji. Enkrat je 
prevladal videz hiše, drugič status njenih lastnikov 
ali prebivalcev. Tudi enake oznake, ki jih srečujemo 

223 ASe, Catasto tcrcsiano, busra 2 1, rcgistro 11 0, S. Vino di 
Vipaeco, 4./5.7. 1753. 

224 Jo:i.cfinska vojaška merjcnja v oscmdesetih letih 18. stoletja 
za širšc območje Ajdovščinc navajajo, Ja so tu nasploh vse 
hiše graj em: iz kamna, čisto majhne in krite :t. opeko, ta pa 
je zaradi močnih sunkov vetra obtežena s kamni (Rajšp 
(ur.), Slovenija, 3. zvezck, str. 110). 

v različnih krajih, nimajo nujno enake vsebine. 
Boljšo predstavo omogočajo seveda daljša, sestav
ljena poimenovanja hiš. Nekatere hiše so opisane z 
dvema ptidevnikoma, ker bi en sam povedal pre
malo. Tako srečamo pri pojmu casa dominicale do
datno razlikovanje med signorilIe in avile, pri casa 
propria nastopa po potrebi še pridevnik civil, ter pri 
casa ordinaria dodatek co/anica. 

Ponekod, tako kot pri Ajdovščini in Šentvidu, 
pripomore k vedenju o podobi stavbe navedba o 
kritini. Marsikje jo sicer pogrcšamo, še pogosteje 
kot za Šentvid pa je navedena za Grgar. Hiše so 
večidel označene kot kmečke (85), od teh je bilo 
skoraj tri četrtine (63) pokritih s skodlami (scaglia), 
nekatere (10) s slamo in približno toliko (12) s 
kombinirano kritino. Slama je predstavljala pogo
stejšo kritino pri 23 kajžah, šest hiš je popis označil 
za kolonske, štiri kot )mavadne« (casa ordinaria) in 
dve »navadni« z dodatno oznako ))gosposki, precej 
meščanski« (casa dominicale ordinana pili/OS/O civile).225 

Razen pri kritini ni nikjer zaslediti gradbenega 
materiala, iz katerega so bile hiše zgrajene. Tudi o 
prostorih v hišah govori goriški kataster le izje
moma in zelo skopo. Uvodne pripombe k zapis
niku za Loke pri Kromberku na primer povedo, da 
imajo tamkajšnje jurisdicentke, goriške uršulinke, v 
kraju gosposko hišo, ki ni nič drugega kot soba za 
prebivanje njihovega oskrbnika med trgatvijo 
(tengono la casa dominicale [ ... ] che non v'c che una camera 
per cOnImodo delloro intcrocniel1te quando si porta ad as
sistere alle v,nd,mi,).226 V popisu hiš v Šempetru pa je 
za hišo, ki je bila v lasti šempetrske soseske ali ko
muna (comIIn, di San Pieiro), navedeno, da gre za 
enosobno stavbo, v kateri se odvijajo soseskini se
stanki (casa di camera una dove si raduna assieme per le 
moi affan).227 Nekaj več je tovrstnih opisov na
membnosti zgradb, denimo )krnečka hiša, v kateri 
prebiva mežnar« (casa mslica dove abita il monaco) v 
lasti župnijske cerkve v Renčah.228 Prav tako je ka
taster zelo skop s podatki o vrednosti in donosu 
hiš. Le tu in tam je zapisana višina najemnine; v 
Renčah je bila takšna »casa affittata per 12 lire« in v 
Grgarju »casa rus tica affittata per lire 12«. Malo je 
tudi navedb o praznih hišah, npr. »casa rus tica 
inabitata« v Renčah.229 

225 ASG, Catasto tcrcsiano, busra 1, registra, Aidussina, s. d. 
1753; busta 8, registro 38, Gargaro, S. d. 1752. ~ Prim. 
Pavlin, Iz starcjše zgodovinc, str. 59. 

226 ASG, Catas(o Icrcsiano, busta 10, registro 53, Loca, s. J. 
227 Prav fam, bU:ita 20, registra 106, San Pictro, s. d. 

228 Prav tam, busta 18, rcgistro 92, Ranziano, s. d. 

229 Prav tam, busta 8, registro 38, Gargaro, s. d. 1752; busta 
18, regis tro 92, Ranziano, s. d. 
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Poleg hiš je v goriškem terezijanskem katastru 
omenjen le malokateri drug objekt. Oznaka grad 
za sedeže gospostev (casleilo, pala",." wmillicale)230 
ter navajanje cerkva kot hišnih gospodarjev lahko 
povesta komaj kaj še neznanega. Tudi za mtine v 
tem katastrskem opera tu ni posebnih napovednih 
tabel in natančnih podatkov kot v operatih za 
druge tri dežele. Še več, v obravnavanem delu ka
tastrskega gradiva mlinov in drugih vodnih obratov 
sploh ni zaslediti. Morda so zanje nastale posebne 
tabele, a se niso ohranile.2-'1 Mlini s stalnimi pre
bivalci, če ne vsi, pa vsaj nekateri, se v opisih hiš 
zelo verjetno skrivajo pod drugimi oznakami (casa 
mslica idr.). 

Goriški kataster ima še eno ~)pomanjk1jivost«. V 
pregledanem gradivu ni zaslediti dokumentov, na
stalih po sredi 50. let 18. stoletja, kakršni so značilni 
zlasti za kranjski kataster in v precej manjši meri 
tudi za štajerskega in koroškega.232 A če primer
jamo vse štiri notranjeavstrijske dežele kot celote, je 
terezijanski kataster, kar zadeva gradbeno podobo 
stanovanjslcih objektov, še najbolj zgovoren prav 
na Goriškem. Četudi nima tako natančnih popisov 
in opisov hiš v mestih in trgih kot kranjski in zlasti 
koroški kataster in čeprav so njegove opisne ozna
ke za hiše skope. jih imamo vendarle za vse do
move v naseljih. za katera je kataster ohranjen. Do
slej precej pozabljeni goriški terezijanski kataster 
postaja sicer šele v zadnjih letih predinet krajevno
zgodovinskih raziskav.2B 

1. 5 Problem lokalizacijc objektov iz terezijan
skega katastra 

Na koncu se dotak.nimo še lokalizacije objektov, 
enega ključnih problemov, s katerim se srečujemo 
pri vseh terezijanskih katastrskih operatih. Terezi
janski kataster je tako kot jožefinski brez talnih 
narisov, zato jc njegova moč tudi toliko izrazitejša 
v opis nem izražanju. Da bi lahko kateri koli objekt 
natančno lokalizirali in vzpostavili povezavo z da
našnjim stanjem, je nujno potrebno eno. Na pod
lagi opisov ga moramo spremljati do francisccj-

2]0 Kot crJs/tllo je oznaČl.:n svetokriški grad grofov Attems, kot 
po/az:<:,.o dominiralt pa krombedki grad grofov Coronini. 

231 Na ro, da terezijanski kataste r za Gori~ko morda ni v celoti 
ohranjen, utegne kazati oznaka Tobtl/a A za parcdni za
pisnik. Lahko bi namreč pričakovali, da je obstajala vsaj šc 
Tobrl/o B. 

232 Zagotovo je nekje v obsežnem katastrskem operatu vsaj 
nekaj tovn;tnih dokumemov; na to kaže časovna razmeji
tev fonda: Catasto teresiano 1751-1860. 

233 Prim. Pavlin, Iz starejše zgodovine, str. 57-60; Golce, 
Meščanska naselja, str. 215-216,223,226. 

skega katastra (1818-1828),234 ki kot prvi ponuja 
dvoje: natančne talne upodobitve (v merilu 1 : 
2.880) in osnovne opisne podatke o objektu, s ka
terimi ga je mogoče ustrezno identificirati. Preseči 
je torej treba približno tričetrtstoletni časovni raz
nuk, v katerem je nastal in se ohranil zelo neenoten 
spekter virov za različna lokalna okolja, na katere se 
spremljanje objektov lahko opre. Precej več je jezi
kovnih, opisnih virov (urbarji, davčne knjige, zem
ljiške knjige, listine idr.), razen v redkih primerih pa 
vse do franciscejskega katastra nimamo natančnih 
upodobitev zemeljske površine in objektov na njej. 

Talne upodobitve iz tričetrtstoletnega })premos
titvenega« obdobja so večinoma manj natančne od 
katastrskih map oziroma - kolikor gre za načrte -
pokrivajo zgolj manjša območja, naselja, dele na
selij in posamezne objekte.235 Najstarejše katastrske 
mape - t. i. francoski kataster (1811-1813) - so le 
nekaj let starejše od map franciscejskega katastra, 
zajemajo pa samo manjši del slovenskega ozemlja, 
zahodni breg Soče.236 Za celoten slovenski prostor 
si lahko v določeni meri pomagamo z jožefmskimi 
vojaškimi zemljevidi iz osemdesetih let 18. stoletja 
(po letu 1797 za Beneško republiko, katere ozemlja 
terezijanski kataster tako ali tako ni pokril),237 ki pa 
zgradbe že zaradi merila (1 : 28.800) upodabljajo 
zelo shematično in v strnjenih naseljih praviloma 
ne prikazujejo posameznih stavb. Zemljevidi ali t. i. 
vojaška merjenja so dragoceni zaradi talnTh upodo
bitev naselij - iz teh so denimo vidni potek mest
nega obzidja in lokacije stolpov na njem -, kar za
deva objekte, pa uporabni predvsem za ugotav
ljanje njihovih lokacij zunaj naselij: gradov, razva
lin, cerkva, raztresenih in samotnih domačij, mli
nov, žag, mostov, brodov, kapel, križev in vešal, pri 
tem pri mostovih, križih in vešalih razlikujejo tudi 
med zidano in leseno gradnjo.238 Obe vrsti mate
riala ločuje pri zgradbah tudi Žerovčev (Sehero
witz) zemljevid toka reke Save od obeh njenih 
izvirov do hrvaške meje (1807),239 pred nastankom 
franciscejskega katastra najbrž sploh najboljši to
vrstni vir. Ne nazadnje obstajajo načrti za posa
mezna naselja, dele naselij in stavbe, a le redki med 
njimi sežejo v sredo 18. stoletja in bi jih lahko ne
posredno navezali na stanje objektov in naselij, ki 
ga ponuja terezijanski kataster. 

234 O njem gI. Ribnikar, Zemljiški kataster, st.r. 329-330. 

235 Nabor tovrstih virov za Ljubljano gI. v: Korošec, l.jub!Jano 
!koiJ s/olr(ja, str. 63-92. 

236 Ficko, Francoski kataster, str. 202. 
237 Rajšp, S/ovtl/ija, 1.-7. zvezek. 
238 GI. legendo Rajšp, SloVtll90, 1. zvezek, str. XXI. 
2.19 t\RS, AS 1068, Zbirka načrtov, t. e. 2/87-240. 
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Kolikor je znano, je terezijanskemu katastru ča
sovno blizu en sam talni načrt katerega slovenskih 
celinskih mest. Gre za prvo geodetsko projicirano 
talno podobo Ljubljane iz leta 1744 v merilu pri
bližno 1 : 5.000, sicer sestavni del Florijančičevega 
velikega zemljevida Kranjske.240 Na načrtu in delo
ma tudi na spremljajoči veduti je s številkami ozna
čenih 39 objektov ali lokali tet, od teh 23 za zgrad
be, zlasti cerh."Vene, upravne in mestna vrata. Načrt 
upodoblja vsako zgradbo posebej in je, kot je po
kazala primerjava s franciscejsko katastrsko mapo 
(1826),241 presenetljivo natančen, čeprav prikazuje 
manj stavb, kot jih je v resruci obstajalo. Pri skle
njeni pozidavi namreč bloki niso ustrezno razde
ljeni na posamezne hiše. Kljub temu je lahko načrt 
v veliko pomoč pri orientiranju in ga je dvesto let 
pozneje nemara uporabljal V. Fabjančič pri pisanju 
svoje »knjige ljubljanskih hiš«.242 

Topografske upodobitve iz časa pred franci
scejskim katastrom sicer redko razkrijejo kakšno še 
neznano lokacijo. Tako je denimo v primerih, ko je 
objekt pred nastankom franciscejskega katastra iz
ginil in smo ga poznali zgolj iz jezikovnih virov; 
med te spada seveda tudi terezijanski kataster. 
Omeniti kaže primer cerkvice sv. Lenarta pri Višnji 
Gori, ki je za povrhu zamenjala še patrocinij in bila 
opuščena v času jožefinskih cerkvenih refonn, lo
kacijo pa z imenom drugega svetnika prikazujejo 
jožefinska vojaška merjenja.24) Na franciscejski ka
tastrski mapi bi zaman iskali tudi sosednjo Marijino 
cerkev v Starem trgu pri Višnji Gori, ki je sicer 
upodobljena, a ne več kot cerkev, temveč kot 
zidana stavba; stavbni zapisnik. h katastru kaže, da 
so jo uporabljali kot stanovanjsko-gospodarski ob
jekt.244 

Ko gre za cerkve, samostane, gradove in druge 
večje ter pomembnejše zgradbe, največkrat sicer 
nismo v zadregi, ali lokacija na franciscejski kata
strski mapi ustreza lokaciji v času terezijanskega ka
tastra. Seveda ob pogoju, da smo poučeni o lo
kalnih razmerah. Tako je višnjegorski - in še kateri 

240 Florijančič pI. Gricnfcld. Deželopisno karlo. sekcija 3. - O 
načrtu gI. spremno študijo: Reisp, Florijančičcv veliki zem
ljevid Kranjske, st.r. 12- 13. Prim. tudi Korošce, Ljub/jona 
iko,?! slolega, str. 53-58, 61-62. 

241 AS 176, Franciscejski kataster za kranjsko, L 133, k. o. 
Ljubljana-mesto, mapa (1826), mapni list L - Za izdelavo 
projekcije franciscejske kastastrske mape na načrt iz leta 
1744 se iskrcno zahvaljujem sodelavcu Mihu Seručniku. 

242 ZAl .. ZAL LJU 346, Rokopisni elaborati, t. c. 77-79, a. c. 
603-605, Fabjančič, K'!J1ga yilbyoH!kih hiJ 

243 Golce, Nova spoznanja, str. 112- 113. 
244 Prav tam, str. 113. 

v terezijanskem katastru omenjeni grad (Ilnter den 
Schlos)245 - postal v naslednjih desetletjih razvalina, 
njegovo ime pa se je preneslo na novo grajsko 
stavbo na drugem mestu.246 

Neprimerno teže je zanesljivo ugotoviti, kje je v 
času terezijanskega katastra stal kak bistveno manj 
pomemben in prepoznaven objekt: stanovanjska 
zgradba na podeželju, v trgu ali mestu, še toliko te
že gospodarsko poslopje, most ali znamenje. Med 
terezijanskim in franciscejskim katastrom je nujno 
potrebno vzpostaviti )most«, sestavljen iz zaneslji
vih virov kot »veznega gradiv3«, 

Kontinuiteto obstoja še najlaže spremljamo pri 
stanovanjskih stavbah, saj so od leta 1770 kot za
nesljivo znamc1!je. i,9cntifikacije nosile hišne števil
ke.247 Težava je, da sta med nastankoffi1terezijan- . 
skega katastra in prvim hišnim oštevilčenjem minili 
približno dve desetletji. Ko bi skušali hiše v ka
tastru identificirati s poznejšimi hišnimi številkami 
samo na podlagi imen in priimkov gospodarjev, bi 
se prej ali slej znašli v slepi ulici. Zlasti v urbanih 
naseljih so bile namreč posestne spremembe zelo 
pogoste.248 Tudi zaporedje domov v katastrskih 
popisih in zaporedje ošteviIčenja hiš se največkrat 
ne ujemata. V mestih in trgih, za katere imamo v 
katastru napovedi donosa od hiš 1 so morali hiše 
sicer popisati v fIzičnem zaporedju, toda to je imelo 
tako kot poznejša dodelitev hišnih številk (1770) 
svoje lastne zakonitosti. Hiše namreč ne stojijo v 
ravni vrsti, ampak je znotraj urbanega naselja mo
goče potegniti zaporedje zdaj v to, zdaj v drugo 
ulico ali sploh čez cesto.249 V precejšnji meri sicer 
pomaga, če je v terezijanskem katastru mesto ra
zdeljeno na dele, a je tudi ru najprej treba ugotoviti, 
kje se določen del začenja, kje končuje in kaj vse 
zajema. Ker so skoraj v vseh mestih in trgih ločeno 
popisali t. i. neobdavčene in svobodne hiše pod 
drugimi jurisdikcijarni, je treba ustrezno lokalizirati 
tudi te stavbe. Stale so pomešane med drugimi, to 
pa otežuje rekonstruiranje fizičnega zaporedja 
stavb, obravnavanih v »glavnem« delu napovedne 

245 ARS, AS 174, Tererzijanski kataster za kranjsko, ško 134, N 
205, No. 8, 30. 4. 1752. 

246 Prim. lokaciji starega in novega gradu Višnja Gora 
(Weixelberg) na jožcfinskem vojaškem zemljevidu; prvi je 
razvalina, drugi le kakšno desetletje prej zgrajcni novi grad 
Qhjšp (ur.), Slovtnija, 2. zvezek, sekcija 203). 

247 Prim. GO!pOdonko in dmžbena, str. 38. 
248 Prim. Golec, Dmžba v mesiih, str. 775,786-788. 
249 Prim. Štukl, Knjiga hiJ Il., str. 13; Matijevič, Novomcfke hife, 

str. 18 in priloga Posnetek parcel iz franciscejskega katastra 
z vpisanimi številkami hiš iz leta 1770. 
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tabele donosa od hiš.250 Tipičen primer je mestni 
rotovž, ki je pri vseh mestih popisan med neob
davčenim.i stavbami, torej zunaj prostorskega kon
teksta.2St 

Da bi bila težava večja, so za posamezna naselja 
le redko na voljo seznami hišnih številk in njihovih 
gospodarjev iz začetnega obdobja - prvega oštevil
čenja (1770).252 Tovrstnim popisom so še najbliže 
navedbe hišnih številk v tedaj še razmeroma redkih 
župnijskih družinskih knjigah )>status animarum«.253 
Hišne številke jc mogoče najti tudi raztresene po 
različnih evidencah: cerkvenih matičnih knjigah, 
zemljiških knjigah, urbarjih in v jožefinskem ka
tastru (1785-1789). A turli če nam z veliko truda le 
uspe vsako hišno številko povezati z ustrezno hišo 
iz terezijanskega katastra, jc opravljena kvečjemu 
polovica dela. Med prvim oštevilčenjem hiš in 
franciscejskim katastrom, ki sleherno hišo trdno 
umešča v prostor, je bilo namreč pri večini naselij, 
še posebej urbanih, vsaj eno preštevilčenje. Pri
pomočkov - konkordanc za stare in nove hišne 
številke je žal zelo malo,254 tako da raziskovalcem 
praviloma ne preostane drugega kot utrudljivo in 
zamudno rekonstruiranje. Sodobne karte z vnsani
mi hišnimi številkami so prava redkost, denimo 
ledinska karta ormoškega okraja iz leta 1801.255 

Treba je upoštevati turli, da so med prvim oštevil
čenjem in franciscejskim katastrom nekatere hiše 
izginile in nekatere nastale na novo, spet druge pa 
so dobile hišne številke propadlih hiš, a turli če niso 
bile na isti lokaciji. 

Pri spremljanju domov si je mogoče pomagati 
še z eno vrsto oštevilčenja, vrsto, ki ni povezana s 
stanovanjsko zgradbo, temveč z zemljiščem. Gre za 

250 Največ hiš znotraj mestnep>a obzidja, ki niso stale na mestu 
podsodnih tleh, je bilo v Crnomlju, kar 30 od 74 (ARS, AS 
174, Terezijanski kataster za kranjsko, šk. 141, RDA, N 
243, No. 6, 10. 8. 1752). 

251 O lokalizaciji kostanjeviškega rotovža, ki so ga konec 18. 
stoletja opustili, njegovo lokacijo pa sčasoma pozabili ozi
roma pripisovali drugi zgradbi, gI. Golec, Glavni poudarki, 
str. 155-156, 170-172. 

252 Eden redkih tovrstnih seznamov se je ohranil za Novo 
mesto, in sicer prav med rcktifictranimi dominikalnimi akti 
v terezijanskem katastru (Matijevič, Novol!ldke hife, str. 18). 

253 Iz časa neposredno po oštevilčenju hiš je ))status :lIlima
rum« mestne župnije Kostanjevica (Golce, Glavni pou
darki, str. 167, 168, 169). 

254 Z začetka 19. stoletja sta za Kostanjevico ohranjena dva 
mcd seboj primerljiva seznama hišnih številk in gospo
darjev (Golce, Glavni poudarki, str. 167, 168), za Novo 
mesto pa konkordanca hišnih številk z naknadnimi po
pravki (Matijevič, NOlJOmefkt hilt , str. 19). 

255 ZA P, ZAP 386, rotateka, št. 183/23. Objava izseka: 
Golce, 017HOt str. 100. 

urbarske in nekoliko mlajše rektifikacijske številke 
posestnih enot, vpisanih v urbarje in štiftregistre. 
Praksa vodenja posestnih enot po številkah se je 
praviloma začela šele z rektificttanirn.i urbarji, na
stalimi v povezavi s terezijanskim katastrom, največ 
urbarjev in štiftregistrov te vrste pa je ohranjenih 
med rektificiranimi dominikalnimi akti terezijan
skega katastra.256 Sodeč po terezijanskem katastru 
za Goriško, tovrstnih evidenc in z njimi povezanih 
številk v tej deželi (tedaj še) niso poznali. Urbarske 
in rektifikacijske številke so kot razlikovalne oznake 
prišle turli v zemljiške knjige, ki so jih na Kranj
skem uvedli za zemljiška gospostva leta 1769, za 
mesta in trge pa 1771,257 v praksi največkrat z nekaj 
zamude. Odtlej je tam, kjer so zemljiške knjige 
ohranjene, posestno enoto (huba, pol hube, kajža, 
hiša z vrtom) mogoče spremljati precej bolje: ima
mo namreč urbarsko ali rektifikacijsko številko (po
nekod jo je zamenjala nova, a so vpisovali turli 
prejšnjo) in hišno številko.258 Pri tem je treba 
upoštevati, da so zemljiške knjige vodili ločeno po 
gospostvih, zato je posestno stanje v določenem 
kraju zaradi raztresenega sistema podložništva po
gosto zajeto v zemljiških knjigah različnih gospos
tev. Za številna gospostva knjige niso ohranjene, 
vse vrste številčnih oznak za posestne enote pa v 
knjigah niso vedno navedene na enem mestu. V 
tem oziru pomeni napredek uvedba glavnih knjig z 
zernljiškoknjižnimi vložki, a šele od rtidesetih let 
19. stole* dalje.259 

Zasledovanje posamezne posesti do časa nas
tanka franciscejskega katastra še ne reši vseh težav 
Z identifikacijo iste posesti na katastrskih mapah te
ga prvega katastra v pravem pomenu besede. Fran
ciscejski kataster (1818-1828) namreč od vseh za
sledovanih številčnih oznak vsebuje le hišne šte
vilke, od prve uvedbe (1770) pogosto že spreme
njene. Ne pozna pa posestnih enot kot takih (po
znejših zemljikoknjižnih vložkov), ampak je osnov
na zemljiška enota parcela, opredeljena s parcelno 
številko, izmero, katastrsko kulturo in s podatki o 
posestniku (ime, poklic, bivališče). Lokalizacija ze
ljišč iz terezijanskega katastra na tričetrt stoletja 
mlajših franciscejskih katastrskih mapah je torej 

256 Prim. Junčii: Čargo - Znidaršič Golce, Vodnik po Ilrbatjih. 
2. iPtZek, str. 16-17. 

257 O uvedbi zemljiških knjig: Vilfan, Pravna ~odovin(1, str. 412; 
Matijevič, Novomtfkt hilt, str. 9. 

258 Prim. Matijevič, Novomtfkt hdt, str. 9-11 . 

259 O zemljiškoknjižnih vložkih gI. prav tam. - Primer vložka 
z zemljiškoknjižno številko (vložek), urbarsko, rektifikacij
sko in tremi hišnimi številkami (novo in dvema starima) gI. 
v: Matijevič, NOlJOmtfkt bilt, str. 11 . 
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največkrat zelo otežena. Preprosta ni niti v pri
merih, ko je na voljo dovolj raznovrstnega in dobro 
ohranjenega gradiva iz vmesnega časa, kot na pri
mer za Novo mesto. V pregledu virov za to mesto 
in poglavju o hišnih številkah je Meta Matijevič v 
svoji knjigi o novomcških hišah podala tudi naj
boljši metodološki prikaz problema lokalizacije, kar 
jih v slovenskem prostoru premoremo.2oO 

Za uspešno lokalizacijo stavb, ki jih navajajo 
terezijanski katastrski operati, je ključnega pomena 
izhodiščni vir: struktura najrazličnejših popisov v 
katastru (napovednih tabel, štiftregistrov idr,). Vtis 
je, da so posestne enote oziroma hiše povsod po
pisali po fizičnem zaporedju, in ne po kakšnem 
drugem kriteriju. Fizično zaporedje je treba najprej 
razvozlati, pri tem pa je v oporo le malo podatkov 
za prostorsko orientacijo. Pri napovedih donosa od 
hiš v mestih in trgih Kranjske in Koroške si šc 
najlaže pomagamo z razdelitvijo naselij na posa
mezne dele in s podatki o "ključnih" stavbah (mest
na vrata, stolpi, pomembnejše javne in druge zgrad
be), če te niso navedene zunaj prostorskega kon
teksta med neobdavčenimi in svobodnimi zgradba
mi. Zelo koristno je tudi, če so navedena pogorišča, 
saj le tako izvemo za praznine v nizih hiš. 261 Za 
kranjsko in koroško podeželje ter Štajersko je takih 
opornih podatkov še manj,262 za Goriško pa bi bile 
lahko za posamezne parcele v pomoč navedbe o 
mejaših, ki jih sicer pogrcšamo v popisih hiš v 
strnjenih naseljih. 

Ko gre za lokalizacijo stavb iz terezijanskega ka
tastra, se pojavljajo še precej večje težave pri ne
stanovanjskih objektih. Gospodarske zgradbe, koli
kor jih terezijanski kataster sploh navaja, so posred
no omenjene pri pristavah (v opisu topografske 
lege parcel), neposredno pa v popis ih donosa od 
hiš pri mestnih / trških hišah ali v predmestjih. Za 
te in sploh vse tiste, ki niso v sklopu domačij, 
ampak zunaj naselij, bi bilo kot izhodišče veliko 
bolje uporabiti franciscejski kataster. Pričakovani 
rezultati sledenja v preteklost so sicer majhni. Tudi 

260 Matijevič, Novomeške hiše, str. 9-21. - O težavah pri 10-
kalizaciji hiš gI. tudi: Štukl, Kf!Jlga hiš lI., str. 12- 13. 

261 Npr. pri Višnji Gori: ARS, I\S 174, Terezijanski kacaster za 
Kranjsko, šk. 142, RDA, N 244, No. 8,26. 5. 1752. 

262 Glede lokacij domov posestnikov se je, denimo, v Ormožu 
mogoče orientirati le po tem, da napovedni tabeli razli
kujeta med mestom in obema predmestjema (StLA, The
rcsianischcr kataster, M St. u. M. No. 1, Friedau, 20. 3. 
1749,28. 3. 1749). V napovedi rustikalnih zemljišč žup
nijske cerkve na Vrhniki pa je o neki kajži navedeno, da 
leži tik pod župniščem: »cine Kayschen, so gleich untcrm 
Pfarrhoff zu Obedaybach stehct« (ARS, AS 174, Terezi
janski kataster za Kranjsko, šk. 28, P 73, No. 1, s. d.) . 

če ugotovimo, da je določena zemljiška parcela 
vseskozi od terezijanskega do franciscejskega katas
tra pripadala isti posestni enoti (hubi, polovični 

hubi, meščanski posesti), ni rečeno, da je ves čas 
(ob)stalo na istem mestu iskana gospodarsko po
slopje. 

Precej boljše so možnosti za spremljanje mlinov 
in drugih vodnih obratov, najprej že zato, ker so 
bili lokacijsko veliko bolj stabilni od skednjev, ko
zolcev ali gumnov zunaj naselij. A tudi mlini v 
obdobju med terezijanskim in franciscejskim katas
trom niso bili nekaj povsem statičnega. Kjer jim ni 
mogoče slediti po urbarski in rektifikacijski številki 
- vsi niti niso dobili hišne številke -, vodnih obra
tov s katastrske mape ni mogoče z gotovostjo po
vezati z mlini iz starejšega terezijanskega katastra. 
Skopa opisna opredelitev lege, kot jo srečamo v te
rezijanskem katastru - po uradu ali kraju in vodi -
je namreč zadoščala uradniškim potrebam sredi 18. 
stole~a, za ugotovitev natančne geografske lege na 
mapi franciscejskega katastra pa je pogosto pre
malo povedna. Tudi če se število mlinov na kakem 
potoku v času terezijanskega katastra ujema s šte
vilom v franciscejski dobi, ni gotovo, ali gre res 
povsod za isti obrat oziroma vsaj za nanovo nastali 
objekt na istem meSID, včasih niti ne, če je imel 
nespremenjeno urbarsko oziroma rektifikacijsko 
številko. V veliko pomoč so lahko jožefinski vo
jaški zemljevidi, ki vsebujejo lokacije (vseh) mlinov 
in žag. nastali pa so nekako na sredi med obema 
katastroma. Ne bomo pa na njih našli raznih ko
vačij, usnjarn in drugih obratov,2G3 ki jih navajajo 
terezijanski katastrski operati vseh naših dežel 
razen Goriške. 

Z rešitvijo problema lokalizacije posameznega 
objekta je opravljeno glavno delo, saj le trdna ume
stitev v prostor omogoča primerjave s poznejšim in 
današnjim stanjem. Podatki terezijanskega katastra 
o gradbenem stanju in materialu sami po sebi, če so 
še tako izčrpni. namreč ne omogočajo skoraj niče
sar drugega kot statistično obravnavo, v polni meri 
pa zaživijo šele ob poznavanju prostorske dimen
zije. Ta je seveda tudi temelj in prvi pogoj za pre
učevanje naselbinskega razvoja in urbanistične po
dobe naselij. 

263 Izjemoma je navedena papirnica ob Sopoti pri Radečah 
(Hajšp (ur.), Slovenija, 2. zvezek, str. 36, sekcija 201). 
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Sklep 

Povednost terezijanskega katastra kot vira za 
stavbno in gradbeno zgodovino je zelo odvisna od 
dežele ter vrste objektov, V vseh štirih deželah so v 
katastrskih operatih najslabše zastopana gospodar
ska poslopja, saj se praviloma pojavljajo le spora
dično v stranskih omembah, enako kot mostovi, 
sakralna znamenja in podobno. Sakralna poslopja 
in sedeži zemljiških gospostev nastopajo največkrat 
samo v vlogi posestnika in ne kot objekti. Edine 
stavbe, ki jih na enak način obravnavajo trije ka
tastrski operati - za Kranjsko, Koroško in Stajer
sko -, v goriškem katastrn pa jih povsem pogreša
mo, so mlini in večina drugih vodnih obratov. Pri 
obravnavi stanovanjskih hiš obstajajo velike razlike 
po deželah, v dveh deželah pa še glede na vrsto 
naselja. J-liše in kajže srečamo na Štajerskem, enako 
kot na podeželju Kranjske in Koroške, predvsem 
pri posestnikih z malo zemlje, pri katerih je bila 
hiša temeljni del njihove posesti. Za stavbno in 
gradbeno zgodovino so daleč najbolj uporabni po
pisi hiš v mestih in trgih dežel Koroške in Kranj
ske, kataster za Goriško ima edini sezname stano
vanjskih zgradb tudi za podeželje, najmanj upora
ben pa je v tem pogledu kataster za Štajersko, saj 
niso hiše kot take nikjer predmet posebne obravna
ve. Praznino za to deželo zapolnjuje t. i. šte~e hiš iz 
leta 1754, ki je po vsebini zgolj popis hiš in njiho
vih posestnikov. V katastrn za Goriško so podobni 
seznami hiš po naseljih; v njih so hiše označene 
tudi po vrstah (kmečka, meščanska, kolonska itd.), 
ne da bi šlo povsod za enako in s tem primerljivo 
vsebino oznak. Na Koroškem in Kranjskem so po
sebej ocenili donos stanovanjskih hiš v mestih in 
trgih, žal na Kranjskem le v manjšem delu trgov. 
Donos so izračunali na podlagi višine najemnin od 
stanovanj, in sicer v vsakem meščanskem naselju 
posebej, glede na lokalne razmere. Rezultati zato ne 
kažejo realnih razmerij med posameznimi mesti in 
trgi v deželi, niti ni mogoče iz donosa od posa
mezne hiše izračunati njene tržne vrednosti. Popisi 
so neprimerno bolj uporabni za ugotavljanje ra
zmerij med hišanli znotraj istega mesta ali trga. 
Precej zgovornejši kot na Kranjskem so popisi do
nosa od hiš na Koroškem, saj za vsako hišo po
nujajo tudi vpogled v njeno višino (število nad
stropij), število posameznih vrst prostorov v njej, 
prejšnjo kupno in sedanjo vrednost ter gradbeno 
stanje in material. Za Kranjsko najdemo v poseb
nih katastrskih popis ih samo nekatere teh podatkov 
in zgolj za tri mesta: Krško (gradbeni material), 
Kranj (vrste in število prostorov) ter Višnjo Goro 
(višina, gradbeni material, vrste in število prosto-

rov). Prav gradivo o hišah v mestih in trgih Kranj
ske in Koroške je dragocen, še neizkoriščen vir za 
različne raziskave. 

Viri in literatura 

Viri 

ARS = Arhiv Republike Slovenije: 
- AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko: ško 233. 
- AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v 
Ljubljani: šk. 85,86, 89, 
-AS 14, Gubernij v Ljubljani: ško 312. 
- AS 166, Mesto Višnja Gora: fasc. 6,8. 
- AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko: ško 
4, 9, 16, 20, 21, 28, 39, 45, 100, 110, 112, 123, 
134,140-142,211,214,246,250,254,258-261. 
- AS 175, Jožefinski kataster za Kranjsko: šk. 
242. 
- AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko: A 
84, L 133, N 84, N 346. 
- AS 181, Reambulančni kataster za Kranjsko: 
N 346. 
- AS 748, Gospostvo Krumperk: fase. 8. 
- AS 1068, Zbirka načrtov: 2/87-240, 2/285. 
- AS 1074, Zbirka urbarjev: II/26u. 
-AS 1079, Zbirka normalij: šk. 2 

ASG = Archivio di Stato di Gorizia: 
- Catasto Teresiano: busta 1, 6, 8, 10, 18,20,21. 

KLA = Karntner Landesarchiv, Klagenfurt: 
- Theresianische Rektifikationen: Rektifika
tionsakten, Oberer Kreis: R 391; Unterer Kreis: 
L 215, M 216, M 217, P 223/1-2, P 224; 
Rektiftkationsakten (Nachtrag): 217-225. 

StLA = Steiermarkisches Landesarchiv, Graz: 
- Laa. A. Antiquum I., Hauserzahlung = Land
schaftliches Archiv, Antiquum: Hauserzahlung, 
K 16, 19,20. 
- Theresianischer Kataster: CH 79-80, CH 109, 
CH 146, CH 243, C St. U. M. 1- 8, M St. u. M. 1, 
6-7. 

ZAL = Zgodovinski arhiv Ljubljana: 
- ZAL LJU 346, Rokopisni elaborati, t. e. 77-
79, a. e. 603-605: Fabjančič, Vladislav: Knjiga 
ljubljanskih hiJ in njih slanovalcev, I.-x. del. Ljub
ljana, 1944 (tipkopis). 

ZAP = Zgodovinski arhiv Ptuj: 
- ZAP 386, Fototeka: št. 183/23. 

Literatura 

Avguštin, Cene: Kranj. Naselbinski ra'?!"'} od pra
'l!',otWvine do 20. slolelja. Ljubljana : Znanstveni in
štitut Filozofske fakultete, 1999. 



336 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Boris Golcc: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno "', str. 283-338 

Avguštin, Cene: Meščanska hiša v Radovljici. V: 
Radovljiški zbonik 1992. Radovljica : Skupščina ob
čine, str. 74-9l. 

Avguštin, Cene: Zgodovinsko-urbanistični zna
čaj starega mestnega jedra Radovljice. Radovljiški 
zbornik 1995. Radovljica: Občina, 1995, str. 77-87. 

Bečan, Rok: Upravna '(godovina Lovrenške pokrajine 
v 17. in 18. slolelju. tupnija in Irg Sv. Lovrenc v Puščavi 
(na Pohorju) ler gospošfina Fala. Diplomska naloga na 
Oddel1." za zgodovino Filozofske fakultete v Ljub
ljani. Lovrenc na Pohorju, 2009. 

Bernik, Stane: KoteVJ'. Urbanislično-arhileklumi 

oris. Topografsko gradivo. Ljubljana: Zavod za spo
meniško varstvo, 1969. 

Bernik, Stane: Cmomelj. Urbanislični, arbiteklumi 
in .rpomeniškovarslveni ons, Ljubljana : Znanstveni in
štitut Filozofske fakultete, 1987. 

Bibliografsko kazalo revije Arhivi 1978- 1997. 
Arhivi XXIII (2000). 

Blaznik, Pavle: Doneski k historični topografiji 
ljubljanske okolice. Zgodovinski časopis VI-VII 
(1952-1953), str. 391-397. 

Blaznik, Pavle: O metodah proučevanja kolo
nizacijske zgodovine. Casopis '{fl '(godovino in narodo
pisje 35 (1940), str. 33-39. 

Blaznik, Pavle: Škofja Loka in loško gosposIvo 
(973-1803). Škofja Loka: Muzejsko društvo, 1973. 

Cafuta, Darko: Loška papirnica. Loški ra'(gledi 32 
(1985), str. 137-152. 

Curk, Jo<e: Slovenska Štajerska v popisu iz leta 
1754. Kronika 35 (1987), str. 4-8. 

Curk, J ože: Trgi in mesla na slovenskem Šlajerskem. 
Urbano gradbeni oris do začelka 20. slolelja. Maribor : 
Obzorja, 1991. 

Curk, Jože: Viri za gradbeno '(godovino Maribora do 
1850. Maribor: Pokrajinski arhiv, 1985 (viri 1). 

Dolinšek, Maks: Tri doline v koroški zgodovini. 
V: 720 lel Ravne na Koro.ikem. Ravne na Koroškem: 
Mestna konferenca SZDL, 1968, str. 56--1Ol. 

Ficko, Majda: Francoski kataster za del Primor
ske. Arhivi 20 (1997), str. 202. 

Florijančič pL Grienfeld, Janez Dizma: Deželo
pisna karta vojvodine Kranjske. Ob 250-lelni" prve izdoje. 
Ljubljana: Slovenska knjiga, 1995. 

Gartner Lenac, Nadja: Radovljiške dru:fjne v 18. 
slolelju. Radovljica Meslo. Radovljica : Muzeji radov
ljiške občine (Naše mesto in ljudje), 2007. 

Golec, Boris: Črnomelj od nastanka trške nasel
bine do izgube mestne avtonomije. V: Crnomaljski 
zbornik. Zbornik hisioričnih raiPrav ob 780-lelni" prve 
omembe naselja in GOO-Ielnici prve omembe Cmomlja kol 
mesla. Črnomelj: Občina, 2008, str. 161-207. 

Golec, Boris: Družba v meslih in Irgih Dolenjske in 
NOlranjske od poznega srednjega veka do srede 18. slolelja. 

Doktorska elisertacija na Oddelku za zgodovino 
Filozofske fakultete v Ljubljani. Ljubljana, 1999. 

Golec, Boris: Glavni poudarki k topografiji Ko
stanjevice v stoletjih mestne avtonomije. V: Vekov 
lek. Koslanjevica na Krki 1252-2002. Zbornik ob 750. 
letnici proe lir/inske omembe mesla. Kostanjevica na 
Krki: Krajevna skupnost, 2003, str. 145-179. 

Golec, Boris: Meščanska naselja Vipavske in 
njihove posebnosti do konca fevdalne dobe. Kro
nika 55 (2007), str. 201-230. 

Golec, Boris: Nova spoznanja o začetkih Višnje 
Gore. V: V Viflyo Goro. Dmga knjiga. Višnja Gora: 
Krajevna skupnost, 2008, str. 106--115. 

Golec, Boris: Ormož vSIoleIjih mesln' aVIonomije. Po
ses/na, demografska, gospodarska, socialna, etnična in je
<ikovna podoba mesla ob Dravi 1331-1849. Ljubljana: 
ZRC, ZRC SAZU, 2005. 

Golec, Boris: Podoba brežiške mestne družbe 
do jožefinske dobe. v, tupnija sv. Lovrenca v Brežicah. 
ob 220-lelnici župnijske cerkve (Brežiške štuelije 1). 
Brežice: Župnijski urad, 2003, str. 11-49. 

Gospodorska in družbena '(godovina Slovencev. Zgodo
vina agrarnih panog. 1. zvezek. Agrarna gospodarsIvo. 
Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umet
nosti, Inštitut za zgodovino, Sekcija za občo in na
rodno zgodovino; Državna založba Slovenije, 1970. 

Juričic Čargo, Danijela - Žnidaršič Golec, Li
lijana: Vodnik po urbarjih Arhiva Repllblike S loveni;'. 2. 
zvezek. Urbarji v upravnih in rodbinskihfondih ler v delih 
fonda Terezijanski kalasler za Kranjsko. Ljubljana : 
Arhiv Republike Slovenije, 2009. 

Korošec, Branko: ljubljana sko<i slolelja. Meslo na 
načrlih, projeklih in v sivamosli. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 1991. 

Kos, Marija: Ulice, cesle in Irgi mesla Kranja v pre
lek/osli. Kranj-Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2009. 

Lego, Karl: Geschichle des OSlemichischen Gmnd
kaiasim. Wien : Bundesamt fur Eich- und Ver
messungswesen, [1968]. 

Matijevič, Meta: Novomeške hife in ljudje s poudar
kom na obdobju od mde 18. do srede 19. slolelja. Ljublja
na : Zgodovinski arhiv (Graeliva in razprave 31), 
2007. 

Morelli eli Sch6nfeld, Carlo: Isloria della Conlea di 
Gori<ia con osserva'<!oni ed aggiunle di G. D. Della Bono. 
Mariano del Friuli : Edizioni della Laguna, 2003. 

J anka Orožen, Pomina in gradbena '(godovina Cebi1. 
Celje: Ljudski odbor občine Celje, 1957. 

Orožen, Janki:>: Zgodovina Trboveb; Hraslnika in 
Dola. 1 Od počeika do 1918. Trbovlje: Občinski 
ljudski odbor, 1958, 

Pavlin, Vojko: Iz starejše zgodovine Grgarja. V: 
Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost in tu
ristično društvo 2009, str. 48-67. 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Iz arhivskih fondov in zbirk 337 
Boris Gokc: Zcmljišk1 katastri 18, in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno ...• str. 283- 338 

Polec, J anke: Kamniške meščanske hiše in nji
hovi lastniki v dve sto letih. V: Kamniški zbornik 
1955. Kamnik: Uredniški odbor, 1955, str. 51-110. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vOjaškem zemge
vidu 1763- 1787. OPisi, l. zvezek. Ljubljana: Znan
stvenoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 1995. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763-1787. Opisi, 2. zvezek. Ljubljana: Znan
stvenoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 1996. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763-1787. Opisi, 3. zvezek. Ljubljana: Znanst
venoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 1997. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763- 1787. OPisi, 4. zvezek. Ljubljana: Znanst
venoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 1998. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763-1787. Opisi, 5. zvezek. Ljubljana: Znanst
venoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 1999. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763- 1787. OPisi, 6. zvezek. Ljubljana: Znanst
venoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 2000. 

Rajšp, Vincenc (ur.): Slovenija na vojaškem zemlje
vidu 1763-1787. OPisi, 7. zvezek. Ljubljana: Znanst
venoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike 
Slovenije, 2001. 

Reisp, Branko: Florijančičev veliki zemljevid 
Kranjske iz leta 1744, spremna študija v: Florijančič 
pI. Grienfeld, Janez Dizma: Deželopisna karla vojvodi
ne Kranjske. Ob 250-ktnici proe iZdaje. Ljubljana : 
Slovenska knjiga, 1995. 

Ribnikar, Peter: Zemljiški kataster kot vir za zgo
dovino. Zgodl;vinski i'asopis 36 (1982), str. 321-337. 

Sgerm, Franjo: Mlini na Lovrenškem Pohorju. 
V: uvrene na Pohorju skoz:; stolet;fl 1091- 1991. Lov
renc na Pohorju: KS Lovrenc, 1991, str. 177- 196. 

Sgerm, Franjo: Žage na Lovrenškem Pohorju. 
V: Uvrene na Pohorju skoz:; stolelja 1091- 1991. Lov
renc na Pohorju: KS Lovrenc, 1991, str. 197- 236. 

Straka, Manfred: Die Seelenziihlung des Jahres 
1754 in der Steiermark. ZeitschriJt des Historisehen 
VereinsfiirSteiermark 51 (1960), str. 96-117. 

Svetina, Anton: Prebivalci Kranja v letu 1754. 
Zgodovinski i'asopis 37 (1983), str. 273- 284. 

Štuk!, France: Knjiga hiš v Škofji uki I. Predmestja 
Karlovec, Trata, Studenec, Kapltcinsko predmestje. Druga 
polovim 18. stoletja do 1980. Škofja Loka : Zgodo
vinski arhiv Ljubljana (Gradivo in razprave), 1981. 

Štuk!, France: Knjiga hiš v Škofji Loki II. Klo
bovsova ulica, Mestni trg, Spodnji trg, Cankarjev 
trg, Blaževa ulica. Druga polovica 18. stoletja do 
1984. Škofja Loka : Zgodovinski arhiv Ljubljana 
(Gradivo in razprave), 1984. 

Valenčič, Vlado: Posestne razmere na Veliki in 
Mali planini ob koncu fevdalne dobe. Traditiones 7-
9 (1978- 1980), Ljubljana 1982, str. 127-158. 

Vilfan, Sergij: Pravna '{godovina Slovencev. Od nase
Ntve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana: Slovenska 
ma tica, 1 961. 

Vilfan-Bruckrntiller, Irena: Višnja Gora in njeno 
prebivalstvo v 16. stoletju. Ob petstoletnici mesta. 
Kronika 26 (1978), str. 155- 158. 

Vodnik po Jondih in zbirkah Arhiva Republike 
Slovenije. I. kn;iga. Pondi in zbirke s področja uprave po 
klasifikaCIji od zaporedne številke 1 dl; 335). Ljubljana: 
Arhiv Republike Slovenije, 1999. 

Žontar, Josip: Zgodovina mesta Kran;a. Ljubljana: 
Muzejsko društvo za Slovenijo, 1939. 

Žontar, Jože: Stmktura uprave in sodstva na Slo
venskem od srede 18. stolelJa dl; leta 1848. Ljubljana : 
Arhiv Republike Slovenije, 1998. 

Zusammenfassung 

DIE GRUNDKATASTER DES 18. UND 19. 
JAHRHUNDERTS ALS QUELLE DER GE
BAuDE-, BAU- UND STADTEBAUGE
SCHICHTE DES SLOWENISCHEN TERRI
TORIUMS - TElL 1 

Der zweiteilige Beitrag behandelt vom Aspekt 
der Verwcndbarkeit fur Forschungsarbeiten tiber 
Gebiiude und sonstige Objekte alle im 18. und 19. 
Jahrhundert entstandenen Katasteroperate fur das 
slowenische Temtorium. Der erste Teil ist zur 
Ganze dem friihesten, Theresianischen Kataster aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts (1747- 1756) ge
widmet, der noch nicht alle Merkmale eines echten 
Katasters besall und bislang als Quelle fur die 
untersuchte Problematik am wenigsten verwendet 
wurde. Struktur und Inhalt des Theresianischen 
Katasters variieren ein wenig von Land zu Land. 
Am spezifischsten ist das Katasteroperat fill Gorz, 
das als einziges nicht nach Grundherrschaften, 
sondem nach dem Territorialprinzip erstellt wurde. 

Die Aussagekraft des Theresianischen Katasters 
als Quelle der Gebiiude- und Baugeschichte ist in 
den einzelnen Liindern und je nach der Objektart 
stark unterschicdlich. In allen vier Lindem sind in 
den Katasteropcraten die Wirtschaftsgebiiude, die in 
der Regcl nur sporadisch in N ebenanmerkungen 
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vorkorrunen, am schlechtesten vertreten, so wie 
Briicken, Bildstocke und Ahnliches. Sakralbauten 
und Sitze von Grundherrschaften kommen meist 
nur in der Rolle des Besitzers vor und nicht als 
Objekte. Die einzigen Gebaude, die die drei Ka
tasteroperate - fur Krain, Karnten und die Steier
mark - in gleicher Weise behandeln, die wir aber im 
Kataster fur Gorz vollig vermissen, sind Muhlen 
und cinige andere Wasserwerke. Bei der Behand
lung der Wohnhauser bestehen groBe UntersclUede 
in den Landern, in zwei Landem auch in Bezug auf 
die Siedlungsart. Hauser sind in der Steiermark - so 
wie auf dem Land in Krain und Kiirnten - vor aUem 
bei Besitzern mit wenig Grund zu finden, bei denen 
das Haus den Hauptteil ihres Besitzes ausmachte. 

Fur die Gebiiude- und Baugeschichte sind die 
Verzeichnisse der Hauser in den Stadten und 
Markten von Kamten und Krain weitaus am besten 
verwendbar, der Kataster fur Gorz enthalt als ein
ziger Verzeichnisse der Wohnbauten auch auf dem 
Land, und am wenigsten verwendbar ist in dies er 
Hinsicht der Kataster fur die Steiermark, da die 
Hauser als solehe nirgends Gegenstand einer be
sonderen Behancllung sind. Die Lucke fur dies es 
Land schlieBt die sog. Hausziihlung von 1754, die 
aber inhaltlich nur ein Verzeichnis der Hauser und 
ihrer Besitzer ist. Der Kataster fur Gorz enthalt 
ahnliche Verzeichnisse der Hauser in den Sied
lungen, wobei die Hauser lUer auch nach der Art 
(Hauser von Bauern, Burgern, Pachtbauern) be
zeichnet sind, ohne dass es sicb iiberall um den 

gleichen und damit vergleichbaren lnhalt der 
Bezeichnungen handeln wiirde. In Kiirnten und 
Krain wurde der Ertrag der Wohnhauser in den 
Staclten und Markten besonclers tax.icrt, in Kranj 
leider nur in einem kleineren Teil der Markte. Der 
Ertrag wurde auf der Gruncllage der Hohe der 
Wohnungsmieten ermittelt, und zwar in jeder 
Burgersiecllung gesondert, je nach den lokalen 
Gegebenheiten. Die Resultate spiegeln deshalb 
\Veder die realen Verhalt:nisse zwischen den em
zelnen Stadten und Miirkten im Land wider, noch 
kano aus dem Ertrag eines ernzelnen Hauses des sen 
Marktwert ecmittelt werden. Unvergleichlich besser 
verwendbar sind die Verzeichnisse zur Ecmittlung 
des Verhaltnisses zwischen den Hauscxn innerhalb 
derselben Stadt oder desselben Marktes. Vid auf
schlussreicher als in Krain sind die Verzeichnisse 
des Ertrags der Hause! in Karnten, wo fur jedes 
Haus auch Hohe (Anzahl der Stockwerke), Anzahl 
der einzelnen Arten der Raume, friiherer Kauf- und 
jetziger \Vert some Bauzustand und Baumater.ial 
cingeschcn werden kannen. In Karoten sind in 
spczicllen Katasterverzeichnissen nur cinige dieser 
Angaben und zwar nur fur drei Stadte zu fmden: 
Krško/Gurk (Baumaterial), Kranj/Krainburg 
(Arten und Anzahl der Raurne) und Višnja Go
ra/Weichselburg (Hohe, Baumaterial, Arten und 
Anzahl der Raurne). Gerade die Angaben uber die 
Hauser in den Stadten und Miirkten von Krain und 
Karoten stellen eine wertvolle, noch ungenutzte 
QueUe fur versclUedene Forschungsarbeiten dar. 
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Celjski Sokol in nemški nacionalizem, Celje 1890-1914 
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IZVLEČEK 

Sokol je kal itrai!IO slovensko drnftvo že ob ustanovitvi do:fivel ognjeni krst nemfko usmerjenega cebikega prebivalstva. 
V ftirina;itih lelih delovanja Je bilo kar nekaj kIjIIčnih dogodkov, ki so očitno kazali na nacionalno nestrpnosl in neredkoje 
priflo tudi do nemirov slelesnimi pofkodbami in materialno fkoJ". 

KLJUČNE BESEDE: Sokol, Cebe, dn/ftvo,prapor, nacionalizem, slovenski, nemrki, nemir, nered,pritožba 

ABSTRACT 
mE CELJE SOKOL AND GERMAN NATIONAL1SM, CELJE 1890-1914 

Being a society of dislinclivejy Slovenian nature, the Celje Sokal underwent its baplism of fire from the German 
orientated popIlIaIion of Cebe already at Ihe lime of ils eSlablishmenl. Throughout the followingfourteen years, then: were a 
numb" of evenls that wen: evident display of nalional intolerance and nol selJ"m riots broke out wulting in physical injuries 
and material dama ge. 

KEY J170RDS: Sokol, Celje, societies,jlngs, nationalism, Slovenian, German, rioIs, disturbances, complainls 
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Celjski Sokol je bil ustanovljen leta 1890. Ze 
priprave na ustanovitev in prireditve ob ustanovitvi 
so doživele odpor tako oblasti kot na mestnih uli
cah. 

Odborniki Sokola, dr. Josip Vrečko, dr. Ivan 
Dečko, Milan Hočevar, dr. Andrej Dominkuš, Fran 
Lončar in tajnik dr. Josip Treo, so na namestništvo 
v Gradcu 28. septembra leta 1890 poslali prošnjo, 
naj nemire, ki so bili na celjskih ulicah ob prazno
vanju ustanovitve društva, obravnavajo in raziščejo 
na »vi[jem nivoju((, kajti pričakovali so, da mestne 
oblasti ne bi bile objektivne in bi zadevo obrav
navale pristransko, mestna straža pa se je pri reše
vanju problema na kraju dogodka izkazala za ne
učinkovito, po mnenju odbora pa ni bila niti stro
kovno usposobljena niti ni imela potrebne volje za 
vzdrževanje reda in miru. To se je pokazalo zlasti, 
ko je šlo za osebno varnost slovenskega prebival
stva, ki nikakor ni, kot so menili, brezpravna in ima 
po zakonu pravico do zaščite. 

Odborniki so predlagali, da sporno zadevo (na
mesto mestne policije) rešuje pooblaščeni cesarsko
kraljevi (dalje c.-k.) policijski komisar. 

V vlogi so še posebej poudarili, da niso z ni
čimer spodbujali nemirov, saj je bilo praznovanje 
popolnoma nepolitično in se je v glavnem dogajalo 
zunaj Celja. 

Sumili so, da je nacionalistične strasti ))ni?jih 
slojev celjskega prebivalstva((, ki so izzvenele med usta
novnimi slovesnostmi, izzval članek v Nemški stra
ži št. 69, (Deutsche Wacht 28/8-1890), ki je udele
žencem sokolskega praznovanja ))odkrito grozji s 
krvavimi glavamir( in tako izzval očitno nasilno ob
našanje do slovanskih gostov, še posebej Kranjcev 
in Hrvatov, ker so jih imeli za sovražnike. 

Vlagatelji so bili mnenja, da bi moral biti ome
njeni članek zaplenjen, ker je predstavljal kršitev 
302. člena državnega zakona, saj naj bi bila iz vse
bine, po njihovi presoji, vidna jasna težnja po izzi
vanju nacionalne nestrpnosti. 

Sokoli niso držali križem rok, zato so, da bi mo
rebitne nemire in napade preprečili, pozvali ))spo
dobno misleče CeljanU!, da v svoji okolici poskrbijo za 
red in mir. Toda njihov trud je bil zaman in poziv, 
namenjen nemškemu prebivalstvu, je izzvenel v 
prazno. 

Nerede, katerih prizorišče so bile celjske ulice 
(7. in 8. septembra), so sokoli in njihovi gostje 
sprejeli taktno: ))ob nastopu skrajnežev in za '!limi sto
ječih podpihova!cev so se vedli umirjeno, s polno mero sa
mokontrole((. 

Mestna uprava in mestna straža svoje naloge ne 
le nista opravili, ampak sta celotno dogajanje le 
opazovali, »kar drhali prav gotooo ni vze'" poguma((. 

Organizatorji slavja, ki so si prizadevali, da ne
mirov ne bi bilo, so pazili, da zanje niso dali nika
kršnega povoda; župan in varnostni organi pa niso 
pokazali niti volje, niti želje, da bi nemire preprečili. 

Pritožbo so odborniki Celjskega Sokola sklenili 
v dvanajst točk; takole so opisali sporne dogodke: 
1. Sokola Franca Lončarja, tajnika posojilnice v 

Celju, so 8. septembra napadli: Adolf Gussen
bauer, učitelj šolskega društva, Edvin Ambrožič, 
sin celjskega c. -k. okrajnega šolskega nadzornika 
Blaža Amrožiča, in neznan storilec, ga telesno 
poškodovali in mu vzeli društveno pokrivalo. 
Enega od napadalcev je prijel Franc Lončar 
sam, drugega pa stražmojster Stefan Blažič. Uje
ta napadalca sta odpeljala k županu, ki je stal 
pred kavarno Central, in ju predala tam prisotni 
varnostni straži. Neznan storilec je pri tem uda
ril Franca Lončarja s palico po glavi. Lončar je 
zgrabil za palico in zaklical prisotnemu županu: 
!/Župan, zaščitite me!« Na to je župan odvrnil: !!Jaz 
tu ne morem nič ston·ti.(( Varnostna služba je oba 
storilca, ki ju je predalokrvavljeni Lončar, takoj 
spustila in kar kmalu po pripetljaju se je Adolf 
Gussenbauer pridružil razgrajačem pred želez
niško postajo. 

2. Naslednji izgred se je zgodil istega dne pred 
hotelom Koscher, kjer se je nastanila večina 
udeležencev prireditve. Medtem, ko sta se tam 
zadrževala Anton Porekar iz Huma in 1. Arzen
šek iz Trbovelj, je prišel tja Ivan Schampa, po
srednik za pivo, udaril Porekarja po glavi in ga 
tako poškodoval, da je nastal na dohodu v hotel 
velik krvav madež. Na posebno zahtevo oči

vidca dr. Ludvika Filipiča, advokata v Celju, je 
mestna straža storilca prijela - in to je bilo tudi 
vse, kajti Schampa je bil takoj po prijetju 
izpuščen; kmalu po dogodku so ga namreč že 
videli med množico pred železniško postajo. 

3. Neposredno po gornjem pripetljaju, se je na 
kraju dogodka pojavil mestni policaj in tam 
zbranim (sodrgi) dejal: !!To se '{godi, če namestništvo 
dovoli takšna praznova'fja.(( Kot priča je naveden 
dr. Ludvik Filipič. 

4. V nedeljo, 7. septembra, se je napotilo šest hr
vaških sokolov in štirje ljubljanski v spremstvu 
dr. Karla Trea v kavarno Merkur, kjer naj bi se 
srečali s predstojnikom mestnega urada Fi.irst
bauerjem in c.-k. okrajnim komisarjem Taxom. 
Mestne oblasti so namreč, da bi preprečile 

srečanje med Nemci in Slovenci ter nerede v 
lokalih, določile, da se v kavarnah Merkur in 
Pratter zbirajo slovenski udeleženci slavja; ka
varni Hausbaum in Central pa sta bili rezer
virani za Nemce. Pred kavarno Merkur se jc v 



--

ARHIVI 32 (2009), št. 2 Iz arhivskih fondov in zbirk 341 
Ivanka Zajc Cizelj: Celjski Sokol in nemški nacionalizem, Celje 1890-1914, str. 339-354 

kratkem zbralo 20 do 30 fantov, ki so razgrajali, 
kričali in vzklikali: "Penat (pogini)!(( in ))IVeg mit 
der Gejiedel (stran Z goslači)!(( Dr. Karel Treo je 
poiskal mestnega stražmojstra, da bi razgraja
jočo drhal razgnal; ta pa je ugotovil, da je »vse 
mirno({. Istočasno je razgrajanje pred kavarno 
ponovno oživelo in dr. Treo je pripomnil: »No 
sedaj pa ja slišzle tišino«. Eden od sokolov je pri
pomnil, da je škandal, da dopustijo, da jih iz
zivajo na tak način. Stražnik je takoj stopil k 
njemu in rekel: »Kaj bi Želeli gospod? Sokoli naj 
gredo spat! Vi pa bodile mirnz~ dnzgače vas bom are
tiralk( Razgrajače je pustil v miru, da so lahko 
naprej opravljali ))Jvoje delo«. Kot priči sta nave
dena dr. Karel Treo in Mihael Jezovšek. 

5. Preko Glavnega trga sta v nedeljo 7. septembra, 
prišla sokola, kjer sta ju napadla Gadner, trgov
ski pomočnik, in njegov pajdaš. Gadner je zma
goslavno vpil: »Da gibst Federn (Tu je perje)/« 
Policist je enega od storilcev aretiral in odpeljal. 
Ko so pozneje policista vprašali, če ga je zaprl, 
je dejal, da je njegova naloga samo, da storilca 
odpelje iz prizorišča in spusti Kot priči sta na
vedena Hugo Riipschl, trgovski pomočnik in 
knjigovodja Možina. 

6. Prav tako v nedeljo se je naporila skupina petih 
sokolov k svojem prenočišču in si zaradi var
nosti priskrbela spremstvo dveh žandarjev. 
Kljub spremstvu je trgovski pomočnik napadel 
enega od sokolov in mu hotel strgati pero. Žan
dar je storilca aretiral in ga predal mestni poli
ciji, ki ga je takoj izpustila. Kot priča je naveden 
Mihael Jezovšek, notarski pripravnik. 

7. Sokol Bela Stuhec, medicinec iz Celja, je 8. 
septembra zaprosil za spremstvo mestnega 
stražnika št. 5 Schlichtinga, ker mu je trgovski 
pomočnik Jožef Hummer grozil, da ga bo na
padel, ko se bo vrnil v stanovanje. Schlicting je 
pripomnil: ))Es geshiht J hnen Recht, zvamm sind Sie 
ein Windischer (prav se vam godi, kaj pa ste vindišer)/« 
Omenjeni pripetljaj je naslednji dan povedal 
mesarjevi ženi g. Celestin. 

8. Gospa Aistrich je videla, kako so razgrajači sneli 
sokolu klobuk z glave, ga vrgli na tla in uničili. 
Mestni stražnik Schlichting, ki je bil le kakih 15 
do 20 korakov oddaljen od kraja dogodka, se za 
dogajanje sploh ni zmenil; je pa toliko hitreje 
pohitel, ko je videl, da eden od sokolov stoji 
med vrati, in zahteval, da gre takoj noter, ker ga 
bo drugače aretiral. Ko mu je sokol rekel, da si 
ne upa noter, ker ga lahko kdo čaka, je zbadljivo 
pripomnil, da ima tisti verjetno pištolo. 

9. Stražnik Schlichting je nacionalistično mržnjo 
stresal tudi 9. septembra. Ko je prišel raziskat 

poskus tatvine, ki ga je prijavil mežnar, in ga je 
mežnarjeva žena nagovorila v slovenščini, je za
vpil nad njo, naj se nekiun pobere s to divjo go
vor1CO. 

10. Višek so izgredi dosegli v ponedeljek 8. sep
tembra zvečer, ko so se sokoli in njihovi gostje 
vračali iz prireditve v Žalcu. Vračajoče so pri
čakali nestrpneži in njihovi pristaši na vpadnici 
v Celje, po kateri so morali udeleženci sokol
skega slavja, če so hoteli prispeti na glavno že
lezniško postajo. Nasprotniki Sokola so se zbi
rali že na Ljubljanski cesti, njihova glavnina pa 
se je nahajala v bližini rotovža in pred kavarno 
Central. ))Drhak(, ki je bila že ob osmih zvečer 
polnoštevi!na, je postopala po mestu in vzne
mirjala vračajoče. V prijavi, ki jo je poslal notar 
Franc Veršec iz Sevnice, je opisan ))sprejem((, ki 
sta ga bila deležna on in družina Zwenkl (moška 
in ženski), ko so se na (dveh) vozovih vračali iz 
Žalca. Že pri tnitnici so jih zasuli s točo ka
menja, ki jih je spremljala po celi Rotovški ulici; 
posamezni izgredniki so celo plezali na vozove, 
žvižgali, zmerjali in tolkli s palicami po dvig
njenih strehah ter tako močno poškodovali us
nje. Med številno drhaljo so napadeni opazili 
mestne stražnike, ki niso niti najmanj poskušali 
zaščititi napadene oziroma razgnati sodrge. Ver
šec je v svoji prijavi navedel tudi, da je bila po
licija pravočasno obveščena o zbiranju izgred
nikov in o njihovih nakanah, pa so bile ulice 
kljub temu do polnoči polne drhali in kavarna 
Central odprta še dolgo v noč, še celo potem, 
ko so sokoli že zdavnaj zapustili Celje. Veršec 
na koncu prijave ugotavlja, da mestna oblast ni 
opravila svoje dolžnosti - ni poskrbela za javni 
red in mir ter za osebno varnost ))tudi Slovencet)((, 
kajti v nasprotnem primeru bi zajela storilce že 
takoj, ko so napadli prvi voz in jih ustrezno 
kaznovala, ter v nadaljnjem postopku ))očistila« 

ulico in zaprla kavarno Central za to noč. ))Tega 
ni naredila, ampak je dopIIstila, da je drhal nemoteno 
trpinčila potnike na vsakem VOZil in vsakega mimo
idočega, naj je bil udeleženec slavja ali samo Slovenec«. 
Dr. Neckermann, kot šef policijske oblasti, se je 
pojavil na trgu in nagovoril ))drhakr: ))Prosim vas, 
moja gospoda, umirite se, saj sem VaJ ja tako lepo prosil 
pa se nočete pomziili? (Ich bitte eueh meine HelT11, seid 
mhig, ich habe euch ja doch so schOn gebeten lind J hr 
wol!t nicht mhig sein ?)« Kot priča je naveden kro
jač Anton Topolak, ki je stanoval nasproti ka
varne Central. 

Il. Ko se je član Ljubljanskega Sokola Vernik vra
čal iz Žalca, ga je mlajši storilec udaril s palico 
po glavi. Vernik in dr. Treo sta stopila do naj-
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bližjega policista in napadalca natančno opisala; 
ta je storilca takoj zajel in neposredno po tem 
tudi spustil. Storilca je ponovno aretiral žandar, 
ki je takrat prišel mimo in ga predal mestni 
straži, ki ga tudi ni pridržala. 

12. Posebej energično so se izgredniki lotili okras
kov na vozovih in na pokrivalih; vozovi so bili 
okrašeni s smrekovimi vejicami ter državnimi in 
slovenskimi zastavicami, društvena pokrivala so 
krasile zastavice in sokolova peresa. Ta njihovo 
aktivnost in )JUspeJnost« naj bi bila celo nagrajena, 
kajti po mestu so se širile govorice, da dobijo za 
vsako zaplenjeno zastavico (verjetno slovensko) 
20 krajcarjev (kr) in za pero kar 5 goldinarjev 
(gld) . Tako se je pred hišo trgovca Ferjena po
javil fantin, se pognal proti vozu in strgal za
stavico. Prisotni policist se je naredil, kot da se 
ni nič zgodilo in se je začel pogovarjati z voz
nikom. Kot priča je naveden Lovrenc Ulčar, C. 

k. deželni sodni svetnik v Celju. 
13. Za srečno vrnitev udeležencev slavja naj bi 

končno poskrbela vojska, ki je spremljala vra
čajoče kot predhodnica. Ko je sprevod prišel do 
kavame Central, je množico, ki je stala pred njo 
že od osmih zvečer, predstojnik urada Flirst
bauer nagovoril: "Sedaj prihajajo, strumno Jih 
po'(jiravite« P)jettl thuts wacker salutiren, Ji/ti kom
men die<Q. To je spodbudilo prisotne, da so na
stopili proti Sokolom - v prijavi piše: ))Kaj je 
hote! s tem povedati, nebi tu ra:{jskovali. Neposredno po 
teh besedah je drhal zagrabila palice in začela vpitiJ( 
Kot priča je naveden Ivan Sebat, vojak c.-k. 87. 
pešpolka, 13. enote v Celju. 
V celoti povzemajo vlagatelji ugotovitve v pri

tožbi kot dejstvo, da za red in mir organi oblasti 
niso poskrbeli. Policija se je izkazala za popolnoma 
nekoristno, ker niti najmanj ni poskrbela za red in 
mir. Mestna straža je ravnala popolnoma enostran
sko, saj je vsakega storilca, ki so ga žandarji are
tirali, takoj spustila. Najmanj, kar bi morala nare
diti, je to, da bi storilce priprla vsaj za čez noč, saj 
bi to vzelo pogum možnim razgrajačem in pre
prečilo nadaljnje nemire. 

Prav tako varnostna služba ni ravnala v skladu s 
predpisi, po katerih bi morala vsako aretacijo zabe
ležiti in navesti vzrok ter popisati storilca in opisati 
dejanje. 

V nadaljevanju navajajo, da je zaupanje Sloven
cev v mestno stražo v Celju popolnoma omajano, 
kajti glede na politične razmere v mestu, bi lahko 
pričakovali, da bodo ponovni nemiri, pri katerih pa 
Slovenci glede na izkušnje iz preteklosti, ne bodo 
mogli pričakovati pravne zaščite. Na tej osnovi ute
meljujejo stališče večine sokolov, da sami poskrbijo 

za svojo varnost; si pridobijo orožni list in za oseb
no zaščito nosijo pištolo, ))kqjti osebne varnosti Sloven
cev v Celju ni veČ((. 

Na koncu opozarjajo še na dejstvo, da je bila 
drhal, ko je lahko svobodno razgrajala, opogum
ljena, tako da poslej ni minil dan, da ne bi bilo 
manjših ali večjih nemirov. 

))Sodr;ga« pri javnih žalitvah in napadih ni bila 
izbirčna - pomembno je bilo samo, da je bil ))na
padenk( Slovenec, pa naj je bil to moški ali ženska 
kateregakoli stanu. Tako so 20. septembra napadli 
pravnika Mihaela Žilnika in ga pretepli. Napadalce 
sta stražnika sicer pregnala, nista pa jih aretirala. 
Medicinca Belo Stuhca so napadli celo v stanova
nju, vendar mu je uspelo uiti brez poškodb. Držav
nega uradnika dr. Jožefa Galleta so zmerjali s kranj
skim psom. 

Po mestu so se širile govorice; zanje je Vilma 
Miller izvedela pri Spetzerju in Blažu Matku, su
plentu na celjski gimnaziji, in sicer, da bo že enkrat 
obračunano s temi vindišarji - te grožnje naj bi bile 
namenjene predvsem dr. Jožetu Vrečku, advokatu 
v Celju, predsedniku Celjskega Sokola dr. Ivanu 
Dečku in Albinu Kapusu. 

Na dan sokolskega praznovanja (9. septembra) 
so obesili slovensko zastavo s pasjim ropotcem in 
jo v posmeh mimoidočim obesili pred kavarno 
Central. To je vsekakor pripomoglo k še večji na
cionalni nestrpnosti. 1 

Mesto je o izvajanju dolžnosti varnostnih orga
nov mislilo drugače; na seji sveta 19. septembra so 
namreč soglasno sprejeli sklep, da posamezni mest
ni stražniki zaslužijo posebno priznanje za ))enerlič
no, taktno in objektivno postopanjC( med sokolskim pra
znovanjem 7. in 8. septembra.2 

To prijavo je namestništvo odstopilo okraj nemu 
glavarstvu. Okrajni glavar dr. Pavel Wagner je o 
dogodkih zaslišal priče: 

Ivana Garzaroliija; izjavil je, da ga je v noči z 8. 
na 9. september okrog polnoči zbudil močan 
hrup na ulici. Skozi okno je videl, da je ulica 
polna ljudi. Videl je podobne odseve, kot se 
pojavljajo pri bajonetih. Iz množice se je slišalo: 
))Kq;" smo le naredili, da nas obravnavate kot Iopove?(( 
Odgovora, ki je prišel iz kavarne Central, ni 
razumel. Medtem se je skupina ljudi napotila od 
kavarne Central proti množici in oborožen 
moški je zavpil: ))Nazajk( ter znaperjenim ba
jonetom zadrževal prerivajoče. Nenadoma je 

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), Mestna občina Celje 1 
(MOC D, šk. 19. 

2 ZAC, MOC 1, šk. 18. 
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nekdo zavpil: ))Naprej akteljik( in množica se je 
pomaknila v ozko ulico; 
Ivana Šebata, vojaka 87. pešpolka; izjavil je, da 
je 8. septembra ponoči korakal s sokoli proti 
kavarni Central, ko naj bi eden od tam stoječih 
šepnil nekaj v zvezi z salutiranjem, ne ve pa, kaj 
naj bi s tem mislil; 
Blaža Paveliča iz Hrvaške, upokojenega nadpo
ročnika, ki je stanoval nad kavarno Central; 
povedal je, da je popoldne in zvečer 8. sep
tembra opazil skupine mlajših ljudi - približno 
po deset, ki so se občasno pojavljale v Rotovški 
ulici do odhoda sokolov v Žalec. Ob osmih 
zvečer je pred kavarno Central postalo živahno, 
ljudje so hodili noter in ven; množica se je hitro 
zbirala in po oceni zaslišanega je bilo v kavarni 
in na verandi zbranih približno sto ljudi. Na 
ulici poleg telovadeev, ki so se vračali iz Žalca, 
ni bilo nikogar. Ob osmih so pripeljali telo
vadno orodje in iz kavame je prišla večja sku
pina ljudi ter se napotila proti vozu; z njega so 
strgali dve zastavici. Voz je peljal proti zože
nemu delu ulice, ko se je iz množice zaslišalo: 
»)Pri Hum'rju (tam je bil ulica dokaj OZka), jih bomo 
pa sesulik( Stražnik, ki ga je očividec pozneje 
opazil na ulici, ni posredoval; 
Franca Ulčerja, ki je videl, da je paglavec z 
okrašenega lojtrnika odtrgal slovenski trak, s 
katerim je bila pritrjena zastavica in kljub straž
mojstru nemoteno izginil; 
Jožefa J ellenza, ki poleg nenavadne množice ni 
opazil nič posebnega; 
Andreja Zorzinija, hotelirja, ki je med svojimi 
gosti opazil tudi )kakšnega sokola((, dogodkom na 
ulici pa ni posvečal posebne pozornosti. Pove
dal je še, da je okrog polnoči z 8. na 9. sep
tember videl skupino petih sokolov, ki so proti 
kavarni Central kričali "tivio!« in da je prišlo iz 
kavame nekaj ljudi, ki so se drli nazaj ))Pereat/r() 
V tcm času naj bi že posredovala policija; 
Friderika Taxa, c.-k. okraj nega komisarja, ki se 
je v nedeljo 8. septembra srečal s sokoli na Ka
pucinskem mostu med drugo in tretjo uro po
poldne, ko so šli z Brega proti Žalcu. Sokolom 
je odobril vojaško spremstvo. Ob pol osmih se 
je Tax s polkovnikom Furstbauerjem napotil 
proti vojašnici, da bi se s poveljujočim častni
kom dogovorila o podrobnostih spremstva. O 
zbiranju ljudi takrat naj ne bi bilo sledu. V tem 
času je prišel stražnik povedat, da je opazil v 

Verbinc: Slovar l1fik, str. 537. Pc(cat izhaja iz perue -
latinsko propasti, poginiti, dol, proč s kom ali čim, vrag 
vzemi .. 

aleji blizu plinarne množico z vrečami kamenja 
za obmetavanje sokolov, ko se bodo vračali iz 
Žalca. Furstbauer je takoj odšel v stražarnico in 
naročil stražmojstru, da s skupino 6-8 žandarjev 
spravi omenjene ljudi v mesto in poskrbi, da se 
bodo razšli. Vojaško spremstvo jc na trgu Fran
ca Jožefa opazilo sto do stodvajsetglavo mno
žico, ki se je, ko je opazila vojaštvo, takoj pri
tajila. Po devetnajsti uri (naj bi) je bila Rotovška 
ulica prazna in šele mcd dvajseto in enain
dvajseto sta se pojavili skupini z nekaj več kot 
desetimi ljudini. Vodila sta ju Ruter in Detit
schegg. Posredoval je stražmojster Mabr. Kolo
vodjema je zagrozil z zaporom, ))ti se ponoči še 
kdaj prikafeta na cesli((. Friderik Tax je povedal, 
da je bil zvečer v družbi polkovnika Braseuna in 
cesarskega svetnika dr. Neckermanna in da je 
bil ves čas v Rotovški ulici - od mimice do ka
varne Central in od mitnice do vojaškega va
dišča ter da se v tistem času tam niso zbirali 
ljudje - niti niso prihajali niti se niso pripeljali -
enako so poročali tudi žandarji in stražniki, ki so 
bili na obhodu. V gostilni Pri kroni so priča
kovali prihod sokolov. Prišli naj bi ob enain
dvajsetih. Sprevod je prišel iz smeri mitnice. Na 
čelu sta korakala Fiirstbauer in c.-k. nadporoč

nik vitez v. Geramb z oddelkom vojske, za 
njimi so šli sokoli - na levi in desni zavarovani z 
vojaštvom in žandarji ter za njimi zopet vojska 
in ))tiho je šel sprevod mimo((. Ko je množica šla 
mimo c.-k. okraj nega glavarstva, so sokoli glas
no zaklicali ))iiviokt, to pa naj bi povzročilo, da 
se je množica iz kavarne Central vsula na ulico 
in da je prišlo do ))znanega škandala«. O delu 
stražnikov v omenjenih dneh je Tax menil, da 
so opravili svojo dolžnost, da pa bi »)lahko eden 
ali dmgi stražnik vlofjl malo več ene'liju(. Navedeno 
dejstvo je bilo najbolj očitno, ko je neznani 
»)paglavec(( strgal zastavico z lojtrnika. Pred kavar
no Central je mestna straža zajela nekaj izgred
nikov in jih približno čez uro spustila iz zapora. 
Na koncu izjave je še pohvaW objektivni nastop 
stražmojstra Mahra; 
nadporočnika Rudolfa Geramba, ki je povelje
val stotniji in je bil takrat, ko naj bi Furstbauer 
spregovoril sporne besede r>jetV fest salutiren, 

jetzt kommen die dak1, v neposredni bližini in teh 
besed ni slišal, kajti Furstbauer naj bi rekel le, 
naj gredo hitro mimo, da se bo dobro končalo 
(J)Nur rasch fort, dann geht alles glltk1. Zbiranja ljudi 
med sedmo in osmo uro zvečer ni opazil; šele 
pol ure pozneje (ob pol devetih) se je zbrala 
množica na mestnem trgu in Pri zamorcu. Po 
vrnitvi sokolov iz Žalca na teh krajih ni bilo 
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veliko ljudi; množica je bila pri kavami Central. 
O ravnanju policije ni dal posebne izjave -
pripomnil je le, da si je prizadevala obdržati red 
ln rrur; 

viteza Emila Brassena, pI. Kehldorfa, ki je po
vedal, da so se sokoli vračali iz Žalca okrog pol 
devetih zvečer in da pri tem ni opazil nič po
sebnega. Skupino, ki se je pozneje zbrala pri ka
varni Merkur, je stražnik razgnal4 

Namestništvo je zadevo predalo mestnemu ura
du, da jo razišče in se odloči, ali je potreben sodni 
postopek.S 

Mestni urad se je že predtem obrnil na na
mestništvo s prošnjo, naj mu preda vso dokumen
tacijo v zvezi s pritožbo Sokola. Zanjo naj bi zvedel 
od okrožnega glavarja. 

Mesto je želelo samo reševati sporne zadeve, ki 
so zadevale medsebojne odnose, ker je želelo zašči
titi ))avfon"telo in se vnapr~j zavarovati pred podobnim no
stop01l1((.6 

Epilog vseh teh dogodkov je bil dopis, v ka
terem je mestni urad obvestil okraj nega glavarja dr. 
Pavla Wagnerja, da so odpustili mestnega stražnika 
Antona Schlichtinga, med drugim tudi zaradi spor
nega ravnanja 7. in 8. septembra.? 

Naslednjih nekaj let večjih nacionalnih nestrp
nosti ni bilo, ker tudi prireditev, ki bi pomenile 
koncentracijo Slovencev (Slovanov) v Celju in bliž
nji okolici, Sokol ni organiziral. 

Mestni urad je s prepovedmi preprečeval sku
pinsko delovanje sokolov v mestu, kakor tucli no
šenje oznak in unifonne, ker naj bi to spodbujalo 
nerede. Tako je npr. 16. aprila leta 1896 prepovedal 
sokolom korakanje skozi mesto - ti so namreč na
črtovali izlet v Šempeter in so dali vlogo za do
voljenje, da bi iz zbirnega mesta odšli v urejeni sku
pini po Graški cesti, Rotovški ulici in Ljubljanski 
cesti proti Šempetru. 

Sokoli so se na odločitev mestnega urada pri
tožili. V pritožbi se sprašujejo, kako bi lahko kršili 
red in mir s korakanjem v urejeni koloni, in do
dajajo, da še nikoli niso dali povoda za nerede in ga 
tudi 3. maja ne bodo. 

Zdelo se jim tudi krivično, da Sokol samo zato 
ne bi smel skozi mesto, ker je bil nekaterim me
ščanom trn v peti, kajti to dejstvo ne bi smelo biti 
vzrok za to, da so društvu prepovedali korakanje. 
Na koncu pritožbe poudarjajo: "Sramota Je za mesto, 

4 ZAC, MOC 1, šk. 18. 
S 2AC, MOC 1, šk. 18. 
6 2AC, MOC 1, šk. 18. 
7 21\C, MOC 1, ško 18. 

da ni v stanju zaščititi društvo Celjski Sokol pred i::;gredi, 
ki Jih je pričakovati iZ nasprotne strani .. J(. 8 

Omenjeno pritožbo je mestni urad opremil s 
svojim mnenjem in na koncu dodal, da namest
ništvo, če pritožbi ugodi in dovoli sprevod skozi 
mesto, s svojimi varnostnimi organi ne bo moglo 
zagotoviti reda in miru, kajti prepoved sloni na 
utemeljenem prepričanju, da bi prav gotovo nastali 
podobni nemin kot so bili leta 1890 in kot po
sledica številni sodni procesi, pritožbe in natolce
vanp. 

Mestni urad navaja v obrazložitvi svoje odločit
ve tudi to: ))Nacionalne razmere in naspro(ja so se v 
Zadn;em času v Ce§u znatno zaostrila. Nemško prebi
valstvo bi videlo v vsakem skupinskem sprevodu Ce§skega 
Soko1a demonstracije. Slovenci pa se ne morejo vzdržati, da 
ne bi VZklikali "ŽiviO(( in spopad je neizbežen. (( 

V nadaljevanju dopisa mestni urad še dodatno 
utemeljuje svojo odločitev s trditvijo, da nobenemu 
društvu v kraju z nemško večino ne bi bilo všeč, da 
bi se po kraju sprehajali ljudje v razpoznavno slo
venskih oblekah in prirejali praznovanja. 

Svoja utemeljevanja končno sklene z vpraša
njem: ))Ali ne bi dovogenje kar samo klicalo po iZ
gredih?((.9 

Namestništvo na pritožbo ni odgovorilo, zato 
se je društvo pritožilo na ministrstvo za notranje 
zadeve - v pritožbi pravi med drugim: ))Zelo po
membno Je, da se mora Cegjki Sokol boriti za pravice, ki 
pripadajo drugim držav§anom brez zadržkov. Tako se 
nam Zdi kot bi bil Ce§ski Sokol kužen in Je za n;ega 
i",čen kontumac. 10 Ce je društvo pravno ve§avno, zakaj 
torej ne more wfjvati sVOjih držav§anskih pravic. Ne vidimo 
nobene osnove, da bi zaradi izleta imenovanega dmštva 
pnllo do kršitve javnega mimo S oko! ima mnogo inteli
gentnih članov, ki morqjo plačevati davke in tudi ti člani bi 
Želeli v sklopu društva iti na i{jet - lako Je tudi njim 
odvzeta ta pravica.«11 

Zadeva se je končala na notranjem ministrstvu; 
odločilo je v prid mestnemu uradu in prepovedalo 
javni sprevod Celjskega Sokola po mestnih ulicah.12 

Društvo prav tako ni dobilo dovoljenja za to, da 
bi lahko njegovi člani, ki so se odpravili 5. julija 
(istega leta) na izlet v Vojnik, v urejeni skupini ko
rakali skozi mesto. 13 

8 2AC, MOC 1, ško 75. 
9 21\C, MOC 1, ško 75. 
10 Zdravstvena zapora proti širjenju nalezljivih bolezni pri 

živalih - najpogosteje pasji kontumac zaradi stekline; za 
ljudi se uporablja strokovni izraz za izolacijo karantena. 

11 ZAC, MOe 1, ško 75. 
12 Z1\C, Moe 1, ško 97. 
13 ZAC, MOC 1, ško 75. 
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Tudi zadeva s praporom se je zapleda na mest
nem uradu. Celjski Sokol se je odločil, da si tako 
kot druga sorodna društva omisli prapor, in je zato 
sprejel ustrezen sklep, o videzu in uporabi društ
venega prapora - zastave. 

Načrt prapora in vlogo za odobritev so poslali 
na namestništvo 11. septembra 1896; to je vlogo 
odstopilo mestnemu uradu, ta pa je odločil, da se, 
glede ))na tukrys'!ie narodne rai?J1ere, raba te zastave jav
nemu miro in redil ter mirnemu medsebqjnemu rjv!je,!ju 
prebivalstva obeh narodnosti v prid dopustiti ne more. 
Prepoved,!je se torej Društvu nositi to zastavo.«14 

Dejstvo je, da v vlogi vprašanje uporabe zastave 
sploh ni bilo zastavljeno, ker je bila to v resnici 
samo prošnja za odobritev načrta za zastavo (pra
por), za to pa je bil predpisan enak postopek kot za 
spremembo (ali sprejem) društvenih pravil. Za te 
zadeve pa je bilo pristojno namestništvo. 

Zastavo si je v skladu s predpisi lahko omisWo 
vsako društvo, zato je bila prepoved mestnega ura
da uporabe nečesa, česar društvo še sploh ni imelo, 
popolnoma nična. 15 

Ne glede na navedeno, se je društvo v zakoni
tem roku pritožilo na prepoved mestnega urada in 
obnovilo vlogo za odobritev prapora. 

Glede na zakonsko določene časovne roke, ki 
jih je predpisoval 6. člen zakona o društvih iz leta 
1867, je bil v bistvu načrt prapora odobren, ker ga 
namestništvo po štirih tednih od vložitve prošnje 
ni prepovedalo. 

V pritožbi, s katero je društvo tudi obnovilo 
vlogo za odobritev (prapora) zastave, na osnovi 
priložene barvne skice, so poudarili, da njihov ))na
črt ne obsega nikakršnega iz'{ivajočega ali nezakonitega 
zname1!J'a ali napisa nego je čisto navaden načrt za zastavo, 
kakršne nosijo in imqjo številna telovadna dn/štva po Avs
trijskem. Zato se mora ta načrt čisto pravilnim smatrati. 
Mi spomnimo, da smo po resnem in rk!brem preudarku na
črt napravili tak, da ne žali nobene politične stranke, no
bene narodnosti(r/ 

Kar zadeva utemeljitev prepovedi, ki se je na
našala na morebitno kaljenje reda in miru, je dru
štvo ostro protestiralo in dokazovala, da od svo
jega nastanka ni prišlo v spor z zakoni in predpisi 
in kot tako ni povzročilo nobenega nereda, kajti 
njegovi člani so bili Nsami resni in trezni moiJ"e, ki vedo 
kajje prav in kaj ne. Pri našem dmštvu je zastopana vsa 
inteligenca cebskega slovenstva. Mi torej gotovo ne bodemo 
napravili nikdar kakega nereda. Mogoč bi bil nered le teda;; 
ako bi ga napravili dmgi ljudJe (nasprotniki slovenskega 
naroda). V tem o'{im pa je rk!lžnost slavnega mestnega 

14 ZAC, MOC 1, ško 76. 
15 ZAC, MOC 1, ško 76. 

urada, da skrbi pri javnih nastopih za Javni mir. Pri tem 
pa tudi lahko opomnimo, da tlldi v Celju pOJema fanatika 
film, ki so svqj čas demonstn'raliproti nam in da od našega 
postanka naprej ni bilo nikakršnih nemirov«.16 

Mestni urad je pritožbo s priloženim spremnim 
dopisom poslal 16. novembra na namestništvo, to 
pa je odgovorilo 21. decembra in odobrilo zastavo 
na osnovi priložene skice. 

V zvezi s prepovedjo uporabe zastave na mest
nem območju, ki jo je izdal mestni urad in je te
meljila na morebitni nevarnosti nacionalnih nemi
rov, je namestništvo odgovorilo društvu, da o upo
rabi zastave v javnosti odloča pristojna oblast, na 
območju katere je predvidena določena priredi
tev. 17 

Celjski Sokol je blagoslovitev zastave združil z 
odprtjem Narodnega doma. To je bil za Slovence 
velik praznik, zato so pričakovali številno udeležbo 
sorodnih in drugih društev. Sokol naj bi jih do
stojno pričakal in pospremil skozi mesto do Na
rodnega doma. 

Blagoslovitev zastave naj bi bila 8. avgusta na 
Lanovžu. Že dober mesec pred prireditvijo (4/7-
1897) je Sokol vložil prošnjo za odobritev sprevoda 
društev od železniške postaje po Kolodvorski in 
Rotovški ulici do Narodnega doma 7. in 8. avgusta 
in 8. avgusta sprevod vseh društev z razvitimi pra
pori od Narodnega doma po Ljubljanski cesti mi
mo hiše dr. Serneca in mimo bolnišnice, po Gi
zetini cesti na Lanovž in nazaj. 

V vlogi še navaja, da glede na to, da je mestni 
urad 26. junija dovoW tujemu (nemškemu aka
demskemu pevskemu) društvu sprevod po )xelew( 

mestu, ne vidi ovire, da domače društvo ne bi 
dobilo dovoljena za sprevod po navedenih ulicah. lB 

Mestni svetniki so zahtevali od mestnega urada, 
da ))nat-edi vse potrebne koraku(, da prepreči slavnostne 
sprevode 7. in 8. avgusta skozi mesto. Vlogo je 
podpisalo enajst svetnikov. lO 

Mestni urad je vlogo društva obravnaval in 10. 
julija sprejel odlok št. 6120, s katerim je prepovedal 
javni sprevod z utemeljitvijo, da so narodne ra
zmere v Celju tako zaostrene, da je velika nevar
nost kršitve javnega reda in miru.lO 

Na prepoved se je Celjski Sokol pritožil in za
trdil, da še nikoli niso dali povoda za kršitev jav
nega reda in miru, kajti odbor jc vedno skrbel za 
red in sokoli so se obnašali spodobno in niso iz-

16 ZAC, MOC 1, šk. 76. 
17 ZAC, MOC 1, šk. 76. 
18 ZAC, MOC 1, šk. 79. 
19 ZAC, MOC 1, šk. 79. 
20 ZAC, MOC 1, šk. 79. 
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zivali prepirov. V nadaljevanju so našteli kar nekaj 
protislovij,21 s katerimi so utemeljevali pravico do 
javnega sprevoda. 

Pritožbo je mestni urad opremil z obrazložitvijo 
prepovedi, v kateri je dokazoval, da se nacionalna 
nasprotja ne umirjajo, ampak zaostrujejo, da je 
večina celjskega prebivalstva nemške narodnosti in 
da bi morali, če bi hoteli zagotoviti red in mir, 
poskrbeti, da ne bi bilo niti najmanjšega nemira -
tako bi za zaščito prebivalstva potrebovali okrep
ljeno mestno varnostno službo, orožnike in voj
sko.22 

Zaradi političnih razmer na prelomu stoletja v 
Celju se je mestni urad upravičeno bal koncen
tracije slovenskih in slovanskih društev v Celju, 
zato je prosil namestništvo, da mu odobri vojaško 
pomoč, kajti z varnostnimi organi, ki jih je Celje 
imelo, si ruso upali zagotoviti reda in miru - prosili 
so za vojaško pomoč, in sicer za stotnijo pešcev ali 
dve stotniji deželne brambe; vojska naj bi bila pri
pravljena na morebitno posredovanje oba priredit
vena dneva.23 

Dejavnost sokolov je bila vedno pod budnim 
očesom mestne straže - tako je tudi dogajanje 19. 
junija leta 1898 budno spremljal stražmojster F. 
Mahr, ki je mestnemu uradu poslal obširno prijavo, 
v kateri je poročal, da so na nedeljo 19. junija sokoli 
v družbi s slovenskimi društvi iz Celja organizirali 
(neprijavljen) izlet v Šentjur. 

V poročilu navaja Mahr, da se je omenjenega 
dne pred prihodom sokolov zbralo približno sto 
pripadnikov drugih slovenskih društev (večinoma 
članov Slovenskega delavskega podpomega društ
va) pred Narodnim domom; tam so čakali na so
kole, razvili zastavo in se ))tieloma skupinsko premi
kali((. Mahr in stražnik Simon Kalischigg sta šla tja 
in zahtevala, da zvijejo zastavo in se razidejo, ))kar 
ni skoraj nič zalegh in so do odhoda na že/eznifko postajo 
ZbllJi:1li pozomost((. 

Po trinajsti uri je prišlo na zbirno mesto še šti
rideset sokolov v društvenih oblekah in ob štiri
najstih so se vsi skupaj napotili na železniško po
stajo. 

Namesto ob enaindvajsetih, kot Je bilo 
predvideno, so se vračali šele po dvaindvajseti uri. 
Ko je vlak je pripeljal na postajo, so se slišali glasni 
klici: "iiviok( Pred postajo se je zbralo večje število 
ljudi, vendar nemirov ni bilo, ker so izletniki (bilo 
naj bi jih približno dvesto) mirno in v skupini odšli 
do Narodnega doma, tam pa so se začele težave -

21 ZAC, MOC 1, šk. 79. 
22 ZAC, MOC 1, šk. 79. 
23 ZAC, MOC 1, šk. 79. 

povzročili so jih izletniki, kajti, kot navaja Mahr: 
))Ce bi iiJetniki ludi v Narodni dom mirno vstopili. ta vder 
ne bi pnJlo do motenja javnega reda in mim, kar pa niso 
naredili ampak so demonstrativno VZklikali "iiviok( tako, 
da se je lahko sliJalo po celem mesi/( in naravna posledica 
tega je bi/a, da se je na Trgu cesarja Franca Jožefa zbralo 
40-50 Nemcev, ki so demons/Tirali Zglasmm žvi:fganjem 
in klici ))Pereatkr. 

Stražmojster F. Mahr in stražniki Simon Ka
lischnigg, Franc Butschar in Franc Michelag so 
pristopili k Slovencem in odločno zahtevali, da se 
razidejo ali odidejo v Narodni dom. Slovenci se 
niso uklonili in so predlagali, naj se najprej razidejo 
Nemci. 

Ali so stražniki poskušali kaj doseči pri Nemcih, 
poročilo ne pove. Duhovi se niso pomirili niti, ko 
je prišel stražnikom na pomoč c.-k. okrajni žandar s 
tremi sodelavci, ki se je pripeljal z istim vlakom iz 
Šentjurja kot izletniki. 

Prostor pred Narodnim domom je uspelo 
sprazniti šele vojaški obhodni straži, ki je razgra
jajoče razgnala z naperjenirni bajoneti. 

Iz poročila je možno razbrati, da je vojska na
stopila samo proti Slovencem, kajti Nemci naj bi se 
"po opominu podpisanega razHi((. 

Poročevalec ugotavlja na koncu, da so omenje
no noč slovenski izletniki z izzivanjem sprožili ne
rede in kršili javni red in mir.24 

Koliko je bilo sploh potrebno "i<;:jva/i(( celjske 
))Nemce((, da so nastopili proti Slovencem, nam ka
žeta poročili župana in mestnega urada o dogodkih, 
ki jih je sprožila vest, da prihajajo v Celje sokoli iz 
Ljubljane in po izjavah poročevalcev sodeč ))sram(}
lilni(( članek v Domovini 28. julija in 4. avgusta. 

V ponedeljek, 7. avgusta, so se razširile govo
rice, da pridejo z večernim vlakom - ob enam
dvajsetih - v Celje sokoli iz Ljubljane. Celjski Nem
ci so se zato začeli zbirati na Bismarkovem trgu 
pred železniško postajo in do prihoda omenjenega 
vlaka se je zbralo kakšnih sto pripadnikov nem
škega prebivalstva različnega stanu. Ker z vlaka ni 
stopil noben sokol, se je množica napotila po Ko
lodvorski ulici v mesto in na križišču pred kavamo 
Merkur začela prepevati ))Wacht am Rheim( - to je 
kazalo demonstrativno naravo. Kmalu so začeli pri
hajati še drugi somišljeniki in množica se je večala 
iz minute v minuto, dokler ni štela dvesto do tristo 
oseb. Ljudje so se, prepevaje nemške ljudske pesmi, 
pomikali proti Trgu Franca Jožefa do Narodnega 
doma, tam pa so ))sramotilno in ogorčeno(( vpili proti 
stavbi. 

24 ZAC, MOC 1, fase. 83. 
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Manjša skupina, oborožena s palicami, je odšla 
do Narodnega doma in razbijala po vratih ter ob 
tem razbila manjšo šipo. Na čelu sprevoda je bil 
knjigovodja Celjske tiskarne Albert Richa. Posre
dovali so stražniki Franc Zintauer, Franc Michelag 
in Karel Urch. Uspelo jim je odvrniti skupino od 
vrat. 

Ker demonstranti ruso dobili odziva s slovenske 
strani, je skupina nadaljevala pohod po Gledališki 
ulici in Schilerjevi cesti ter se ustavila pred slo
vensko Zvezno tiskarno in nadaljevala hrupne de
monstracije, a tudi te niso imele odmeva, kajti vrata 
in okna tiskarne so bila tesno zaprta in zdelo se je, 
da v stavbi ni nikogar. Zato se je množica napotila 
proti Glavnemu trgu, Gosposki in Šolski ulici. 
Ustavila se je pred tamkajšnjo nemškoslovensko 
nižjo gimnazijo ter žaljivo in sramotilno vpila tako 
proti gimnaziji kot proti stanovanju slovenskega 
odvetnika dr. Kukovca, ki naj bi bil avtor članka v 
Novi dobi. Ker rudi ru zbrani niso dosegli za
želenega učinka, so se ponovno napotili pred Na
rodni dom. Tam jih je pričakalo približno petdeset 
Slovencev z glasnim ))iiviokr 

Ko se je večja, očitno zelo razjarjena skupina 
demonstrantov napotila proti Slovencem, so posre
dovali: Furstbauer, stražmojster Franc Zintauer in 
stražniki Franz Michelag, Josef Gratschner in Karel 
Urch, ki so sledili demonstrantom. Uspelo jim je 
preprečiti neposredni spopad in potisniti Slovence 
proti veži Narodnega doma. Med skupinama je še 
naprej vladalo močno razburjenje, ki se je stop
njevalo in kazalo v divjem vpitju in zmerjanju. 

Vse pa le ni ostalo samo pri zmerjanju, kajti 
uradno poročilo navaja, da sta kar na lepem z 
balkona nad vrati Narodnega doma pljusknili čista 
in umazana voda, v kateri naj bi bili kuhinjski od
padki. Množico je to tako razburilo, da se je za
gnala proti vhodnim vratom, a so bila zaklenjena. 
Nato so z oken in verjetno rudi balkona prileteli še 
drugi predmeti, kot npr. palica za oknice, prazen 
škaf in nekaj za pest debelih kamnov - te kamne so 
demonstranti ))vmili« in tako razbili nekaj šip. po
škodovanih ni bilo, od demonstrantov je bil !JSk(}

pan« Albert Richa, od stražnikov pa Franc Mi
chelag, ki ga je zadel rudi kamen; kamen je zadel 
rudi stražnika Jožega Gratschnerja. Po ostrem po
segu varnostnih organov so demonstranti odšli 
proti kavarni Merkur in se razšli. 

Poročilo končuje poročevalec z ugotovitvijo, da 
je bila preiskava, ki naj bi odkrila, kdo je metal 
kamenje, neuspešna in da jo bodo nadaljevali.25 

25 ZAC, MOC 1, ško 21. 

Županovo poročilo je veliko krajše in se v 
bistvu omejuje na ugotovitev, da je demonstracije 
izzval članek v Domovini, ki je "razdraiflr, Celjane. 
Župan je menil, da bi se demonstracije končale 
mirno, če demonstrantov ne bi polivali in obme
tavali; tako so namreč demonstranti prišli do ka
menja in razbili nekaj stekel. Na koncu poročila po
novno opozarja na odgovornost slovenskega časo
pisja; to naj pri preiskavi vsekakor upoštevajo.26 

Leta 1900 se je Celjski Sokol pripravljal na pra
znovanje desete obletnice delovanja in svoj namen 
prijavil mestnemu uradu, ki je po prejetju slav
nostnega programa (prihod gostov, slavnostna ma
ša pri sv. Jožefu v občini Celje - okolica, izlet na 
Teharje, koncert v Narodnem domu), prepovedal v 
mestu vse dejavnosti, povezane s praznovanjem, in 
posebej poudaril, da so 15. avgusta prepovedani 
krašenje hiš z zastavami, nošenje društvenih oblek 
in narodnih simbolov in zagrozil, da bo kršilec 
kazensko preganjal.27 

Drušrvo se je na prepoved mestnega urada pri
tožilo in zahtevalo enake pravice, kot so jih imela 
ostala društva s sedežem v Celju, kajti nemogoče se 
jim je zdelo, da niti na Narodni dom ne smejo 
obesiti državne zastave in slovenske tribarvnice. 
Prepoved je bila toliko nejasna, da so se člani 

društva upravičeno spraševali, ali velja samo za 
slovensko ali tudi za državno zastavo. 

Kar zadeva prepoved nošenja drušrvenih oblek, 
so sokoli zagovarjali stališče, da imajo tako 
avstrijski državljani kot vsak drug človek, pravico, 
da se oblečejo tako, kot sami želijo - to naj bi 
logično pomenilo, da lahko rudi drušrveno unifor
mo oblečejo brez posebnega občinskega dovolje
nja, in to kjerkoli in kadarkoli. Sokoli so poudarjali, 
da gre v Celju mestni urad že tako daleč, da jim 
predpisuje, kako se morajo oblačiti, ))glede na javni 
red in mir .. .((. 

V pritožbi navajajo rudi, da je sklicevanje poli
tičnih nasprotnikov nemške narodnosti na nerede 
in nemire brez osnove, kajti dejstva, tako sodni akti 
kot dogodki v letih 1890, 1897, 1898 in 1899, pri
čajo, da so nemire povzročali ljudje iz nižjih druž
benih slojev, ki niso bili tuji tako upravnim kot rudi 
sodnim oblastem, in krivično se jim zdi, da bi bili 
prav zaradi teh ljudi člani Sokola ob svoje osnovne 
prav1ce. 

Ob vseh teh dogodkih so si sokoli upravičeno 
postavljali načelno vprašanje, ali ni že samo dej
stvo, da so v Celju Slovenci, moteče za javni red in 

26 ZAC, MOe 1, šk. 15. 
27 ZAC, MOC 1, šk. 89. 
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mir, kajti občutek so imeli, da samo njihov obstoj 
razlagajo kot izzivanje.28 

Na pritožbo je namestništvo odgovorilo 29. ju
lija in zato, da bi zaščitilo javni red in mir, pre
povedalo praznični program pod točkami 1, 2, 3 in 
5. 

Celjski Sokol se je na prepoved pritožil na mi
nistrstvo za notranje zadeve. V pritožbi se je skli
ceval na dejstvo, da ni );nikoli imel opravka s sodnimi 
oblastmir( zaradi kršitve javnega reda in miru, kot 
dokazujejo pravno veljavni kazenski spisi, iz katerih 
je zvidno, da je nemire navadno izzvala peščica 

))Svojati nemške narodnosti iZ ni:fjih socialnih s/ojetK(, ki je 
nekatere goste, pri tem tudi dame niso bile izjema, 
napadala s kamni in palicami ter pljuvala po njill, 
kajti v Celju so bile takšne razmere, da je že samo 
druženje Slovencev spodbudilo izgrednike k izživ
ljanju. 

Tudi v tej pritožbi opozarjajo na neučinkovitost 
celjskih varnostnih organov in kot primer navajajo, 
da ti tudi 10. avgusra leta 1899 )miso videli« skupine 
desetih izgrednikov, ki je ))v mim(( uničevala nepre
mičnino dr. Serneca. 

Kaže tako, kot da mestna oblast pravzaprav ni 
imela moči ali pa ne volje, da bi obračunala z 
drhaljo, ki je namerno delala nered, kadar je šlo za 
slovenske prireditve; praznovanja ))nemških(( društev 
in nemške družabne prireditve so vedno potekala 
brez posebnih nemirov. 

Sokoli ugotavljajo, da je žalostno in v naspro~u 
s pravnimi predpisi, da so Slovenci kaznovani za 
nerede, ki jih je povzročala poulična drhal, kajti 
mestni oblasti naj bi zadostovala že najmanjša 
možnost za predvidevanje, da bo poulična drhal 
povzročala nemire, in že je imela razlog, da pre
pove Slovencem prireditev in tako na najprepro
stejši način reši problem. 

Tako Sokoli ugotavljajo, da slovenski narod v 
Celju ne more niti pomisliti na uživanje vseh tistih 
pravic, ki so bile z ustavo zagotovljene narodom 
monarhije in da je to mogoče sklepa rudi na osnovi 
obravnavanih prepovedi. Nekako bi sokoli še 
razumeli, da jim je prepovedano praznovanje na 
prostem, nikakor pa se niso mogli strinjati s tem, da 
so jim prepovedali koncert in slavnostno kosilo v 
veliki dvorani Narodnega doma. 

V pritožbi med drugim navajajo: ))Torej celo za 
zaprtimi vrati ne pridemo Slovenci in naši gOflje d<J svoje 
žlice juhe in kozarca vina, niti ne smemo, ceio v zaprti 
dvorani, poslušati glasbe. - Ta prepoved je popolnoma 
nezasltlana. Da bi banket in koncerl, ki ga ne more 

28 ZAC, MOe 1, ško 89. 

poslufati noben cegiki ulični ra'{graja<; ne glede na to, d<J je 
pod ftreho in v neposredni blif(ini vojaškega skladišča, 

vplival na javni red in mir, kaj takšnega si ni mogoče niti 
zamišljati. S lo odločiivijo se je '{godilo več kOl si človek 
lahko predstavlja, da se lahko '{godi - prepovedano je bilo 
ce/o lislo, kar podpisani odbor Cegikega Sokola sploh nima 
v programu in sploh ni v domeni dmštev, in sicer odloča'!Je 
glede nošenja nacionalnih simbolov in izobešanja zastav. 
Sprašujemo se, kako lahko Celjski Sokol komurkoli, ki ni 
član društva prepove nosili nacionalne simbole ali kako naj 
prepre/i temll ali onemu lastniku hde, da izobesi zastavo ali 
venec. Celjski Sokol lahko vpliva samo na svoje člane in 
nikakor ni njegova dolžnosI, da bi hodil po ulicah in Irgal 
mimoidočim narodne oznake Z obleke ali hodil od hiše do 
hde in snemal zastave ... ((. 

Sokoli so zahtevali razveljavitev obeh prepovedi 
in sprejetje predloženega programa ter zagotovitev 
reda in miru med praznovanjem.29 

Društvu tudi naslednja leta niso dovolili skupin
skega nastopanja v mesru. Pri obvestilih društva o 
prireditvah v okoliških krajih je mestni urad pazil 
na to, da je jasno povedal, da v mesru sokoli in 
sokolske oznake niso dobrodošli - tako je mestni 
urad sporočilo o skupinskem izletu društva 25. 
avgusta leta 1901 na Ljubečno })VZel na znanje«, 
hkrati pa zaradi zaščite javnega reda in miru pre
povedal skupinsko nastopanje društva in razvitje 
prapora na mestnem območju.30 

Nemiri so bili ponovno v nedeljo, 8. septembra 
leta 1901, ko se je skupina celjskih sokolov v družbi 
članov nekaterih drugih slovenskih društev vračala 
iz izleta v Šen~urju. Nekaj minut po enaindvajseti 
uri je pripeljal vlak na postajo, tam pa je izletnike 
pričakala večja skupina ljudi, ki so na posamezne 
klice ))tiviok(, odgovarjali s ))Hei/k( in ))Abif/g/«. 

Slovenskim izletnikom je, ko so zapuščali želez
niško postajo, sledila skupina, ki jih je pričakala na 
peronu, vendar neredov ni bilo, ker so skupino 
stražniki še pravočasno razgnali. 

Slovenci - bilo naj bi jih približno petdeset v 
skupini - so se napotili pred Narodni dom, se 
ustavili in vzklikali ))Nazdark( in »iivio/(( Potem je 
prišlo iz bližnje gostilne kakšnih trideset nemških 
gostov, ki so vzklikali ))Heil/« in ))Abzugkr Položaj se 
je tako zaostril, da sta si bili skupini že manj kot 
štirideset korakov narazen, zato so posredovali 
stražniki F. Mahr, Franc Michelag, Jakob Posnitsch 
in Anton GoUob in poskušali pomiriti obe skupini. 
Pri tem je bil areriran Albin Anderwald, trgovski 
pomočnik pri Antonu Kolencu, ker naj ne bi hotcl 

29 ZAC, MOe 1, ško 89. 
30 ZAC, Moe 1, ško 93. 
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zapustiti ulice. Pri stražniku Jakobu Posnitschu sta 
poskušala doseči njegovo izpustitev trgovska po
močnika pri Karlu Vaniču Ivan Kobilea in Pusto
verh, vendar neuspešno. Pustoverh se je s tem 
sprijaznil. Kobilea ))pa je !efil fe naprej«. F. Mahr mu 
je zagrozil z zaporom in ker niti na tre~e opozorilo 
Kobilea ni zapustil prostora, so tudi njega aretirali 
in naslednji dan ob sedmih oba spustili. Po mnenju 
poročevalca je bil Kobilea )mekoliko vinjen«,31 

Prav tako je mestni urad prepovedal, da bi šli 
celjski sokoli 6. julija 1902 ob dveh popoldne 
skupinsko v društvenih oblekah in z razvito za
stavo po mestnih ulicah - od Narodnega doma po 
Ljubljanski cesti na Wokaunov trg in po Gizelini 
cesti do okrajne ceste ter po njej na Ostrožno do 
gostilne pri Zagodetu, kjer so imeli veselico. 

Okrajno glavarstvo je, kolikor je bilo v njegovi 
pristojnosti, prireditev dovoWo, a z opozorilom, da 
je za dejavnost društva na območju mestne občine, 
odgovoren mestni urad - tako za nastopanje kot 
tudi za plakatiranje,32 

Da bi prepovedal skupinsko nastopanje Sokola 
v društvenih oblekah, mestni urad ni našel nobe
nega vzroka le 1. aprila leta 1903, ko je šlo za ude
ležbo na pogrebu, na katerem se je Celjski Sokol 
l,'oslovil od svojega dolgoletnega člana dr. Hinka 
Sukljeta in je v bistvu napovedal skupinski pohod 
skozi mesto in udeležbo na pogrebu le zato, ker naj 
bi komisar H. Strgar obljubljal, da bo Sokolu pre
prečil skupinsko udeležbo na pogrebu. 

Med drugim piše v obvestilu: ))Opozarjamo slavni 
mesIni urad, da naJe dmftvo ni politično, ampak te/ovadno, 
in da se udelefi pogreba edino le izpie!e!e, ker je bil pokojfli 
Nan drnJtva od časa njegovega obstanka do sedaj in njegov 
večletni odbornik. Slavni mestni urad nqj vzame lO na 

i!1a!!JC. (( 
Mestni urad je samo pripisal, da je seznanjen in 

spis od!ožil,33 
Nekoliko večji neredi so bili ponovno 4. av

gusta 1907. Sokol je organiziral praznovanje v Zal
cu in dopoldne je prišlo približno štirideset sokolov 
iz drugih krajev na zbirno mesto v Celju v Na
rodnem domu. Pridružilo se jim je še dvajset do
mačih sokolov. Skupno so nato odšli na železniško 
postajo - od tod so se s posebnim vlakom odpeljali 
v Žalec. Po dvajseti uri, ko so se sokoli vračali iz 
Zalca, niso opazili nikogar na ulici, ki bi jih pričakal 
ali vznemirjal. 

31 ZAC. MOC 1. šk. 93 . 
. '2 ZAC, MOC 1, šk. 95. 
33 ZAC, MOC I. ško 97. 

Zupan je namrec ze dan pred prireditvijo od
redil, da je zaradi možnosti kaljenja javnega reda in 
miru potrebno preprečiti tujim sokolom dostop v 
mesto in tudi določil ekipo, ki bo poskrbela za 
izvajanje odredbe. 

Zadnji udeleženci so se vračali iz Zalca okrog 
pol polnoči; bilo naj bi jih okrog štiristo - med 
njimi tudi približno sto sokolov, in sicer šestdeset 
tujih in dvajset domačih. 

Pri prihodu vlaka so se slišali klici ))iivio1« in 
))Nazdar1« V tem času se je pred železniško postajo 
zbralo nekaj celjskih Nemcev. Slovenski udeleženci 
so mirno zapustili železniško postajo in šli prek 
Bismarkovega trga po Kolodvorski ulici. Pred njimi 
je šel odvetniški kandidat dr. Ludvik Sticker z ženo 
Marijo in )mepoznano damo«, ki sta ga peljali pod ro
ko, kajti ))i'(!,ledalo je, da je prilično pijan((. V bližini 
slaščičarne Zamparutti je Sticker zaklical »iiviok( 
Stražnik Jakob Zaparotti, ki je bil v bližini, je takoj 
posredoval in do kavarne Merkur, ko je Sticker po
novno zaklical »iivio/r( in »Nazdark{, je bil mir. 
Vzklikanju so se pridružili za njim prihajajoči izlet
niki. Klici so vspodbudili več gostov iz kavarne 
Merkur, da so se podali na ulico in zgodil se je 
)JIlepomembcn(( spopad, ki ga je uspelo navzočima 
stražnikoma pomiriti; potem so prispeli še preostali 
udeleženci in vzkliki: ))iivio! Nazdar! Slovensko CeljeM 
so sprožili tako burno reakcijo, da ji stražniki ruso 
bili kos. Začelo se je medsebojno obračunavanje, a 
v njem naj ne bi bilo poškodovanih, kajti poročilo 
navaja, da nobeden od udeležencev tega ))fpopado« 
ni prijavil telesnih poškodb in ))/eh tudi zaradi 
posredovanja stražnikov ni smelo bi/kr. Končno se je 
vihra polegla in slovenski gostje so lahko mirno 
odšli. 

Da medsebojno obračunavanje le ni bilo tako 
nedolžno, lahko razberemo iz stražnikovega poro
čila o ))i'(!,ublje~ih in najdenih« osebnih predmetih. 

Zlati nanosnik, ki ga je na kraju dogodka 
))i'(!,ubi/(, p>mu ga je nekdo str;gal Z obraza(Q pravnik dr. 
Ivan Zabukoschek, je naslednje jutro našel stražnik 
in mu ga vrnil. Sokolsko čepico, ki so jo sneli z 
glave Jožetu Zabukošku, sinu krojaškega mojstra z 
enakim imenom, je našel Ivan Leskosehek, dninar z 
Brega (občina Celje okolica), ki je v tistem času pri
šel iz kavarne Ivana Krobatha in bil priča do
godkom, ki so sledili (slišal je Wdi, da je nekdo v 
s"'"pini rekel: ))NemJki pesi«, je lastnik naslednji dan 
dobil nazaj .34 

Precej papirne vojne so povzročile leta 1910 
priprave na slavnostno otvoritev sokolskega doma, 

34 ZAC, MOC 1, ško 117. 
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zgrajenega v Gaberjah v občini Celje - okolica. 
Celjski Sokol je že 20. januarja obvestil okrajno 
glavarstvo, da bo 14. in 15. avgusta organiziral so
kolski zi et v Gaberje in da se ga bodo udeležili vsa 
slovenska sokolska društva, zveza hrvaškega So
kola, češka sokolska zveza in fruškagorska župa 
srbskih Sokolov. V vlogi navajajo, da bodo poskr
beli, kolikor je v njihovih močeh, da ne bo kaljenja 
javnega reda in miru in prosijo, ))da skrbe slavne c. kr. 
politiene oblasti za zadastne varnostne ukrepe. Pripo
minjamo, da se vrši celi zlel ii!'en muta Ce!je, in sicer v 
obEini ))Okolica Ce§u(. Mesto Celje pride v poftev le loliko, 
kolikor bodo zunanji gosti prihajali na zlet po zeleznici 
".(()5 

Dodatno so zgoraj navedenemu dopisu priložili 
program; z njega je vidno: 

da se bo slavja udeležilo približno tisoč sokolov 
))v kro;ih« (uniformah); 
da bodo gostje predvidoma prispeli z vlaki; 
da bodo telovadne prireditve na travniku Petra 
Majdiča na Spodnji Hudinji, kjer je bilo včasih 
vojaško vadišče; 
da bo slavnostni spored obsegal javne telovadne 
in tekmovalne nastope ter da se bo začel 14. 
avgusta ob šestih zjutraj s tekmo in končal ob 
enajstih, sledil mu bo slavnostni sprevod in ob 
dvanajstih odpr~e Sokolskega doma; popoldne, 
od štirinajstih do devetnajstih, naj bi bili javni 
nastopi telovadcev in potem ljudsko slavje pri 
Sokolskem domu; 
da bodo gos~e prenočevali v sb:upnih stanova
njih zunaj mestnega področja in bo v mestu 
nastanjenih le nekaj predstavnikov tujih sokol
skih zvez, ki bodo prenočili pri slovenskih dru
žinah ali v hotelih; 
da bodo gos~e odšli deloma že 14. avgusta 
zvečer in deloma 15. avgusta popoldne. 
Tudi v tem dokumentu poudarjajo, da priredi

tev nima )1Jrav nobenega demonstrativnega namena(( in da 
bodo Sokoli po svojih močeh storili vse za vzdr
ževanje javnega reda in miru.36 

Mestnemu uradu je društvo že 30. marca 
prijavilo prihod večjega števila gostov, ki bodo 
prišli z vlakom in bodo zato ))prisi!jeni ili(( skozi me
sto do prireditvenega prostora, in ga hkrati prosilo, 
da bi v skladu s svojimi pooblastili poskrbel za 
osebno varnost gostov in preprečil neljube dogod
ke in izpade celjske drhali. Žal mestni urad prijave 
kot take ni )1Jravilno raZtlmek( in je slavnostni sprc-

35 ZAC, MOC 1, ško 133. 
36 ZAC, MOC 1, ško 133. 

vod (!?) z železniške postaje v mesto prepovedal. 
Društvo se je pritožilo, kajti v tem primeru nikakor 
ni šlo za organizirane sprevode skozi mesto, ampak 
za prihode posameznih gostovali skupin, ki naj bi 
glede na vozne rede prihajali ob različnih urah in 
društvo jim je na ta način želelo zagotoviti varen 
prihod na prireditveni prostor.37 

Omenjeno pritožbo so obravnavali na seji mest
nega odbora 8. julija in podali obrazložitev, da se 
odredba o zagotovitvi javnega reda in miru nanaša 
tudi na nemško prebivalstvo in zato razumejo pri
tožbo kot neutemeljeno.38 

Sledila je pritožba na namestništvo, mestni urad 
pa je priložil obrazložitev prepovedi javnega spre
voda in poudaril, da gre pri omenjenih prihodih 
gostov za zaključene skupine ljudi, ki bi lahko 
ogrožale javni red in mir ter je njihovo navzočnost 
oziroma dejavnost potrebno po društvenem zako
nu dati v presojo pristojni politični oblasti - torej v 
tem primeru mestnemu uradu. 

Pri omenjeni prireditvi naj bi bilo sporno to, da 
naj bi na železniški postaji v Celju izstopilo pri
bližno tisoč ljudi, večinoma oblečenih v društvene 
obleke, ki bi šli v manjšill ali večjih skupinah skozi 
mesto; to naj bi dajalo vtis sprevoda v smislu 
društvenega zakona. Ker je šlo še za slovanske 
goste, naj bi obstajala možnost kršitve javnega reda 
tn rruru. 

V vlogi poudarjajo, da se je nacionalna nestrp
nost med narodoma v Celju še bolj zaostrila po 
ljubljanskih dogodkih leta 1908 in da po Celju 
krožijo govorice, da bodo nižji sloji ljubljanskega 
prebivalstva v sokolskih oblekah prišli v Celje in 
ponovili septembrske dogodke. 

Mestni urad je bil mnenja, da je ob tako šte
vilnem nastopu sokolov spopad neizbežen, in zanj 
ne more prevzeti odgovornosti, Zato je prosil na
mestništvo, da bi mu priskočilo na pomoč pri 
vzdrževanju reda. 

Najugodneje za mestni urad bi bilo, ko bi oblast 
praznovanje prepovedala. Ker pa je izgledalo, da se 
to ne bo zgodilo, je mestni urad ponovno opozoril, 
da bo ob morebitnem vseslovanskem sokolskem 
praznovanju v Gaberjah 14. in 15. avgusta vztrajal 
pri prepovedi nošenja narodnih in društvenih oblek 
ter oznak v mestu in da bo vsakemu, ki se bo 
pojavil na železniški postaji v društveni obleki ali z 
društvenim znakom, onemogočil stopiti na mestna 
tla. 

37 ZAC, MOC 1, ško 133. 
38 ZAC, MOC 1, ško 133. 
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Kot nadaljnji razlog za neprimernost predvide
nega praznovanja navaja ŠC, da je prireditveni pro
stor v predmestnem naselju Gaberje v neposredni 
bližini državne ceste, k; pelje od trnoveljskega 
mostu do vojašnice deželne hrambe in predstavlja 
ločnico med mestno in okoliška občino ter da na 
obravnavanem območju ni - razen Sokolskega do
ma in hiše mesarja Plevčaka - slovenskih hiš; na 
obeh straneh državne ceste - tako na okolišk; kot 
na mestni - so, trdi mesmi urad - hiše, v katerih 
živijo Nemci. 

Navedena dejstva so po ITU1cnju mestnega urada 
predstavljala dejansko nevarnost za javni red in mir 
v neposredni bližini prireditvenega prostora, kajti: 
»Državna kakor tudi Graška cesta sta najdaf;Ji prometnici 
v mestu in prebivala obeh imqjo pravico, da jih zaščiti 

mestna varnostna služba; na mestni strani ležeča polovica 
državne mte je v pristojnosti varnostne policije, dmga po
lovica pa c. -k. oroŽmi/va. 

Pri mno:fjci in spopadih, kijih obl/ajno ni mo~o ome
jiti na dololeno stran ceste, je takino krajevno upoš/eva,!je 
pristojnosti nemogoče in ni izkf;ilčeno, da bi prišlo do spora 
glede pooblastil med varnostno slUŽbo in orožništvom. 

Na tej osnovi, misli mestni urad že danes, da bi bilo 
potrebno ponovno prouliti vse slovansko praznovanje na 
nasel;"enem območju, v neposredni bli:fjni mesta, kaJti ob so
kolskih praznovanjih v Cel;"u, leta 1890 in 1896, slo
venskem pevskem slavju leta 1898 in končno pri tako ime
novanem čefkem iti etu leta 1899, je priškJ da krvavih 
spopadov, kjer tudi orožniftvo in vojska nista zadostovali.« 

Mestni urad je na osnovi navedenih dejstev 
izrazil željo, da bi zaradi zaščite javnega reda in 
miru prepovedal vse slovansko slavje v Gaberjah.39 

Namestništvo je mestnemu uradu odgovorilo, 
da gre v bistvu za nično zadevo, kajti društvo ni 
prijavilo slavnostnega sprevoda skozi mesto, ampak 
samo prihod gostov v društvenih oblekah, k; naj bi 
šli skozi mesto; v tem primeru mestne oblasti niso 
bile pristojne odločati O dovoljenju, ker prijavljena 
hoja skozi mesto ni imela narave slavnostnega po
hoda udeležencev.40 

Na to odločitev namestništva je mestni urad od
govoril, da gre v tem primeru za lokalno policijsko 
omejitev gibanja, ker je potrebno zagotoviti osebno 
varnost ter red in mir. Po njegovem mnenju bi bilo 
potrebno upoštevati, da je praznovanje nemogoče 
v celoti izločiti z mestnega območja, kajti številni 
udeleženci bodo morali iti skozi Celje, da bi prišli 
na kraj prireditve; hkrati naj bi bilo iz časopisov 

razvidno, da si jih večina želi ogledati Celje - ))gostje 

39 ZAC, MOC 1, šk. 133. 
40 ZAC, MOC Uk. 133. 

naravnost '(!lhtevajo, da ob tem obifčgo lepo mestece ob 
Savi,!ji((, da gre za največje slovansko praznovanje 
vseh časov na spodnjem Štajerskem - v vseh član
k;h in objavah naj bi poudarjali, da gre za Sokolsk; 
dom v Celju {J)S okolski dom in Ci//i(rj in praznovanje 
na vročih celjslUh tleh {JX1uf dem heiJ1en Boden Ci/liJlrj. 

Z navedenim so po mnenju mestnega urada 
poudarjali slovensko naravo celjske okolice in 
domovinsko pravico Slovencev v Celju. 

Praznovanje ))Vse Sloven!ju( naj bi bilo načrtno 
postavljeno v čas predvoWnih priprav v občini 

Celje - okolica, kjer je šlo za prevlado ene oziroma 
druge narodnosti v občinskem svetu. Glede na to, 
opozarja podpisani, da so narodna čustva tako v 
enem kot v drugem taboru do skrajnosti napeta in 
bi lahko že najmanjše izzivanje imelo posledice, k; 
bi dosegle nevarne razsežnosti. 

Mestni urad poudarja, da ne razmišlja naciona
listično in da so rudi njegove odredbe brez vsa
kršnih nacionalnih teženj. 

V želji, da ne bi bilo nemirov, predlaga da ome
njeno praznovanje ne bi bilo v celjsk; okolici, če pa 
že bo, zahteva, da bo pravočasno poskrbljeno za 
varnost in okrepitev mestne varnostne službe. 41 

Spisom, k; so spremljali priprave na prazno
vanje, se je pridružilo tudi poročilo mestne straže o 
nedovoljenem plakatiranju; večja plakata sta bila 
nameščena na oknih, obrnjenih proti ulici, manjša 
pa sta visela nad točilno mizo. Natakar in njegova 
žena sta povedala, da je plakate 26. julija dopoldne 
namestil tajnik sokolskega društva po navodilu 
Posojilnice, lastnice stavbe. Pri odstranitvi plakatov 
je bil navoč Jožef Smertnik, predsednik sokolskega 
društva.42 

Svoje mnenje je podal rudi celjsk; župan; 
poudaril je, da gre za predvolilno propagando in 
»da je vse slovansko sokolsko praznovanje mišf;eno kot de
monstracija proti nemškemu prebivalstvu v Ce!ju((. 

Deželni odbor je župan opozoril še na ;;splošno 
znano dejstvOI(, da so vsi dotedanji nemiri in spopadi 
v Celju nastali le ob praznovanjih, pri katerih je bila 
navzoča koncentracija ))Slovanskega elemen/a((.43 

Okrajno glavarstvo Celje je 6. avgusta izdalo 
razglas v nemškem in slovenskem jeziku: ))Da se 
'(!lbranijo izgredi in se laile vZdr:fj javni mir in red po
vodom sokolske slavnosti, ki jo priredi Cel;"ski Sokol v So
kolskem damu v Gabetjih odredi ttlkajšnje Okrajno 
glavarstvo v smislu § 7 cesarske naredbe Z dne 20. aprila 
1854, državnega zakonika št. 96, da morajo biti vse 

41 ZAC, MOe 1, šk. 133. 
42 ZAC, Moe 1, šk. 133. 
43 ZAC, MOC 1, šk. 133. 



352 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI 32 (2009), št. 2 
Ivanka Zajc Cizelj: Celjski Sokol in nt:mski nacionalizem, Celje 1890-1914, str. 339-354 

gostilne in kavarne v Gabetjih in na Spod,,!i Hudinji v 
nedeljo 14. avgusta ob 9. uri ",eCer zaprte. IZ enakih 
nagibov prepove se tlldi zbiranje Ijudrtva na Javnih cestah, 
potih in prostorih v navedenih krajih kakor tudi v ftorah 
in na Tehatjih od 14. do 15. avgusta opoldne. 

Prestopki te prepovedi kaznovali se bodo po 11 § na
vedene odredbe Zglobo od 2 do 200 K oziroma Z zaporom 
od 6 lir do 14 dni.«44 

Slab teden po prvemu razglasu je bil objavljen 
drugi: "Ker Je bo vršila v nedeljo 14. avgusta t. 1. v občini 
Ce!;, - okolica sokolska slavnos/, in Je je pn' tej izognili 
vsakemu povodu, kateri bi znal obslo/ele razdraženo raz
poloŽe,,!' in ra",net;' prebivals/va ""Ja/i, prepove c. k. 
okrajno glavarstvo v smislll § 7 cesarske odredbe Z dne 26. 
aprila 1854, det 'lf'k. št. 96, v celih krajnih občinah Ce!;, 
- okolica, Tehatje in Sv. Lovrenc pri ProZ;nu streljanje Z 
možna1Ji ter vsako enako slovesno stre!Ja!!Je v lasu od 13. 
avgusta 1910 opoldne do 15. avgusla 1910 opoldne iZ 
vifOkov javnega miru in reda. « 

Navedena je kazen na enaki podlagi in v isti 
višini kot pri predhodnem razglasu.4S 

Zaradi odredbe mestnega urada št. 7226, izdane 
18. junija, s katero je ta prepovedal nošenje društ
venih znakov in društvenih oblek, pa tudi narodnih 
oznak, ter zbiranje v skupine, večje od petih oseb, 
na celjskih cestah in ulicah, je bil Celjski Sokol 
prisiljen urediti prihod gostov tako, da bi se v celoti 
izognili mestnemu območju, se peljali z vlakom do 
železniške postaje v Štorah in šli od tam peš ali z 
vozovi na prireditveni prostor - sprejem gostov naj 
bi bil zato v Štorah, po prihodu obeh vlakov - iz 
mariborske in ljubljanske smeri, ki sta prispela 
skoraj hkrati (ob 7. uri 17 min in ob 7. uri 27 min.); 
od tod so šli gostje po okrajni cesti skozi Teharje, 
mirno cerkve na desno proti Bežigradu in Maj
dičevemu mlinu ter prek državne ceste na prire
clitveni prostor. Tam so imeli pol ure časa, da so se 
odpočili in se okrepčali. Ob pol desetih so bile 
skupne vaje na telovadišču za popoldanski javni te
lovadni nastop. Trajale so do pol dvanajstih, ko je 
bilo skupno kosilo v Sokolskem domu in gaberskih 
gostilnah. 

Celjski Sokol se je obrnil tudi na generalno di
rekcijo Južne železnice in na ministrstvo za ~elez
nico, da bi dobil dovoljenje za hojo po železniških 
tirih od državne ceste v Gaberjah do železniške 
postaje v Celju med pol deveto uro zvečer in drugo 
uro ponoči, torej v času, ko vlaki niso vozili. To
vrstna rešitev za odhod gostov iz prireditvenega 
prostora je bila vprašljiva zaradi strogih promemih 

44 ZAC, MOC 1, šk. 133. 
45 ZAC, MOC 1, šk. 133. 

prepisov, s katerimi so železnice zagotavljale teh
nično neOVlIan ln varen promet. 

Odhod gostov je bil organiziran z vlakom, in 
sicer osem minut pred enaindvajseto in ob enain
dvajseti uri enaintrideset minut - istega dne kot 
prihod. 

Praznovanje je bilo zaradi vseh navedenih pre
povedi skrajšano in omejeno na 14. avgust. Število 
povabljenih gostov so zmanjšali za približno po
lovico. Hkrati so v celoti poskrbeli, da praznovanje 
ni bilo niti najmanj demonstrativne narave in da se 
je dogajalo izključno na tleh celjske okolice, 
vključno s prihodi in odhodi gostov - poskrbljeno 
je bilo, da niti en sam samcat sokol ni stopil na 
mestna tla. 

Sokolska društva so dobila stroga navodila in 
vodje izleta so bili zadolženi za red in disciplino; 
svoje skupine so morali peljati na prireditveni pro
stor zunaj območja mestne občine. 

Na okrajno glavarstvo so se obrnili organizatorji 
s prošnjo, da jim odobri prihod in odhod udele
žencev po navedeni poti, kajti v nasprotnem pri
meru bodo morali praznovanje odpovedati, to pa 
bi jih zelo prizadelo, a ne toliko materialno (za pri
prave so izdali 5000 K) kot moralno, kajti omajano 
bi bilo zaupanje v pravno državo in državljanski 
čut Slovencev, ker bi se izkazalo, da jim avstrijska 
država nalaga le dolžnosti, na pravice pa pozabi in 
jim ne omogoča uživanja ustavnih pravic tako kot 
preostalim državljanom - to pa bi vsekakor vpli
valo na zaupanje slovenskega naroda v ))vefičastnost 
in pravičnost vfadavine((,46 

Okrajno glavarstvo je vzelo prijavo na znanje in 
dovoWo prireditev s pogojem, da bo potekala na
tančno po programu in se nikakor ne bo dotikala 
mestnega območja in državne ceste, da bodo ude
leženci prihajali, kot je bilo navedeno v prijavi, da 
bodo organizatorji in vodje posameznih društev 
poskrbeli za odstranitev vsega, kar bi lahko kakor
koli vplivalo na javni red in mir ali izzivalo proteste. 

Vodstvu društva so sporočili, da morajo biti 14. 
avgusta ob devetih zvečer zaprte vse gostilne, ka
vame in točilnice v krajih Gaberje in Spodnja Hu
dinja, razen )~Oslifner( v Sokolskem domu, prepo
vedali so tudi zbiranje ljudi v Gaberjah, na Spodnji 
Hudinji, Teharjih in v Štorah, kolikor ni šlo za 
prijavljene sprevode udeležencev.47 

Okrajno glavarstvo Celje je poslalo dopis vod
stvu ljubljanskega Sokola z opozorilom, da so ude
leženci praznovanja in vodje posameznih društev v 

46 ZAC, MOC 1, šk. 133. 
47 ZAC, MOC I. šk. 133. 
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celoci odgovorni za javni red in mir, zato morajo 
poskrbeti, da ne bo prišlo do nikakršnega izzivanja 
in demonstracij.48 

Sledil je dopis mestnega urada ministrstvu za 
notranje zadeve, v katerem to razlaga, da sta tako 
namestništvo v Gradcu kot okrajni urad v Celju 
odobrila vse slovansko sokolsko praznovanje z 
udeležbo slovenske sokolske zveze, češkega Sokola, 
hrvaškega Sokola in dela srbskega Sokola, čeprav 
sta mestni urad Celje in nemško prebivalstvo iz 
Gaberij izrazila utemeljene pomisleke, med kate
rimi predstavljata dejstvi, da jc prireditveni prostor 
ob državni cesti, ki pripada mestni in okoliški 
občini, in da je prireditev v času predvolilnega boja 
med obema narodoma, stvarno nevarnost, da bi se 
ponovili ljubljanski dogodki iz leta 1908, ko so 
sokoli načrtovali vdor na mestno območje. 

Mestni urad je prosil ministrstvo, naj prazno
vanje prepove, kajti ))mir in varnosI prebivali/va s/a 
skrajno ogrožena in lahko bi priflo do medsebOjnih spopa
dov Z ne slulenimi posledicami((.49 

Mestna občina je pri okrajnem glavarstvu vložila 
brzojavno pritožbo na namestništvo, v kateri pro
testira proti sokolskim prireditvam v neposredni 
bližini državne ceste, kajti vseslovansko slavje bi 
lahko povzročilo nerede in nemire v popolnoma 
nemškem delu okoliške občine. Pritožbi se je pri
družil Adolf Westen z utemeljitvijo, da se boji za 
svojo varnost. kajti njegova hiša stoji v neposredni 
bližini prirerlitvenega prostora.50 

Že naslednji dan je okrajno glavarstvo odgovo
rilo na br.lOjavno pritožbo z obrazložitvijo, da je 
pri praznovanju popolnoma izključeno mestno 
območje, tudi del skupne državne ceste. zato ima 
za nepotrebno, da bi aktivirali orožništvo (vojsko) 
za varovanje poslopij in tovarne Adolfa Westna, 
kajti le-to bo bedelo nad izvajanjem programa, in 
dodaja, da naj Adolf Westen kot lastnik podjetja, 
uveljavi svoj vpliv pri delavcih in poskrbi, da z 
njihove strani ne bi bilo kaljenja miru.51 

Kljub vsem nasprotovanj em mestne oblasti je 
Sokol svojo prirerlitev uspešno izpeljal, čeprav ne v 
obsegu. v kakršnem je sprva načrtoval. 

48 Zi\C, MOC 1, ško 133. 
49 Zi\C, MOC 1, ško 133. 
50 Zi\C, MOC 1, ško 133. 
51 ZAC, MOC 1, šk. 133. 

Mestna oblast ni ovirala razvoja Sokola samo 
pri prireditvah, ampak je poskušala svoj vpliv do
seči tudi pri sokolskem ))naraščajt/((. kajti Sokoli so v 
začetku 20. stol. imeli številen podmladek. O tem 
priča dr. Ervin Mejak, ki se je pridružil Sokolski 
deci v začetku leta 1912 in bil jeseni istega leta kot 
dijak slovenske nižje gimnazije v Celju vključen v 
dijaški sokolski naraščaj, "ki ga je bilo lakrallobka, da 
je na! vadilelj bral Drago Krag' Z vec pomožnimi vadilegi 
jedva zmogel svoje delo v leIni gaberski telovadnici.( 

Prva prireditev, ki se je je udeležil tudi Mejak, je 
bila izlet v Brežice. Tam so naleteli na odpor nem
škutarjev, ki se je pokazal tudi ob vrnitvi v Celje. 
Na celjskem peronu so pričakali vračajoče se so
kole nacionalni nestrpneži in se hoteli lotiti na
raščajnikov. Takrat je nastopil narodnjak in voditelj 
slovenskih celjskih obrtnikov in zaščitil mladince; 
njegov nastop se je končal krvavo, s poškodbami 
glave in obraza. 

Jeseni leta 1913 je gimnazijsko ravnateljstvo 
strogo prepovedalo rlijakom obiskovanje sokolske 
telovadbe in tako znižalo število gimnazijskih telo
vadcev na tri - Sokolu so ostali zvesti Ervin Mejak, 
Arko Videmšek in Bogomil Žgajner.52 

Namestništvo je 8. avgusta leta 1914 izdalo 
odredbo št. 1690/19, s katero je ustavilo delovanje 
vseh sokolskih društev. 
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Zusammenfassung 

DER »CELJSKI SOKOL<, UND DER 
DEUTSCHE NATIONALISMUS, CELJE 1890-
1914 

Celje (Cilli) war im 19. und am Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine deutschoricntierte Stadt, deshalb 
stiellen schon die Vorbereitungen auf die Griin
dung des Sokol als slowenischer, der Starkung des 
Nationalbewusstseins dienender Turnverein im 
Jahr 1890 aufWiderstand sowohl bei der Obrigkeit 
als auf der Stralle. In der Stadt waren die Sokolisten 
unerwiinscht, es kam regelmaBig zu Aussch
reitungen, die von nationalen Hitzkopfen verur
sacht wurden, was die Obrigkeit fur ein Verbot der 
Aktivitat und Zusammenkunft der Sokolisten im 
Gebiet der Stadtgemeinde Celje ausnutzte. 

Zu ersten schwercn Tumulten kam es schon bei 

de.r Griindung des Ve.reins, es folgten vereinzeltc 
klein ere Tatlichkeiten und Angriffe auf einzelne 
Sokolisten. Die gralleres Aufsehen errcgenden 
Veranstaltungen wie das zehnjahrige Jubilaum des 
Bcstehcns und das Aufziehen der Fahne hatten 
ebenso Ausschreitungen auf der StraGe zur Folge. 
Einen ziemlichen Papierkrieg verursachte auch elie 
Feier anlasslich der Eroffnung des Sokolhauses im 
Stadtteil Gaberje - die Sache endete so, indem die 
Obrigkeit dafur sorgte, das s kein einziger Sokolist 
die Stadt betrcten durfte und die geladenen 
Sokolisten zum Bahnhof in Štore und dann zu Full 
oder mit Wagen uber Teharje zum Veranstaltungs
raum kommen mus sten. 

Im Herbst 1913 wurde den SchUlem die Teil
nahme an den Sokol-Leibesubungen von der Gym
nasialdirektion streng verboten und im August 
1914 stoppte die Stelivertretung die Aktivitat alier 
Sokolvereine. 
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IZVLEČEK 

V NadJkoftjrki arhiv v ljub§ani je priromal manjfi '?}Jezek, ki mlav!;a dilček kronike fttpnije Homec. V njem na 
prvih rtraneh najdemo nekaj krajfih ali da§fih '(fIpirov vojakov, udeležencev prve rvelovne vojne, ki ro svoja dO:(fvelja in 
iiPovedi zaupali homfkemu župniku Antonu Mrkunu. V prirpevku pmhtav!;amo najobrežne;!i zapir kadita Albina 
Peter/ina, ki opimjejo 16 mereč no :(fv§enje in dogajanje v l. bala!;onu27. domobranrkega peIpolka, r katerim seje bojeval 
na rat!ičnih bOJifčih. 
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ABSTRACT 
NOTES BY THE SOWlER ALBIN PETERLIN (1895-1916) EXTRACIED FROM THE l' ARISJ-f 

CHRONlCLE OF THE HOMEC PARISH 

Among other mordr, Ihe Archdioceran Archiver in I.jub§ana alro acquired a rmall volIIme nOlebook Ihal ir part of Ihe 
Homec parirh chronicle. lir inilial pager inclllde recordr of variollr lenglhr f!JI roldim who participaled in the Wold War 1 
and who confidid Iheir inner lhoughtr and experiencer lO the local Homec prierl Anton Mrkun. The paper IInveilr the mori 
extenrive noler wrilten f!JIlhe cadil Albin Peterlin in which he dercribed 16 monthr of hir life and advenlllm in Ihe Fim 
ballalion of the 27" home guard inJanlry regiment Ihal he fought for in several ballleJieldr. 
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Uvod 

V pastoralnem pruočni1." ŽUJ'nijska pisarna 
med drugim lahko preberemo: »2upnijska kronika 
(liber memorabilium) je pomemben '(go""vinski ""kument 
za krajevno '(godovino, skupaj Z dmgimi '(godovinskimi vin" 
pa tudi za firIe področje. V pastoralnem delu je kronika 
nepogrefgiv vir za poznavanje preteklosti župnije, ra",
meva'!ie sedmyega sta'!ia in pastoralnega namovQ,!}a.«t 

Prav po zaslugi župnijskih kronik je danes mo
goče odkriti marsikatero lokalno zgodovinsko zani
mivost, ki bi sicer utonila v pozabo. Župnijske kro
nike so vodili župniki - nekateri bolj drugi manj 
vestno; vse ohranjene kronike pa nosijo pečat časa 
in svojih piscev. V kronikah tako lahko najdemo 
zabeležena praznovanja različnih praznikov, popra
vila cerkva, cest, šol, opisane so različne osebe, ki 
so tako ali drugače krojile podobo župnije, ne 
manjkajo pa niti vpisi, ki segajo širše in opisujejo 
dogodke, ki so zaznamovali dogajanje v domovini 
in po svetu. 

Ob izbruhu prve svetovne vojne so duhovniki 
zaslutili, da gre za prelomne čase. Prav zato so v 
duhovniškem časopisu Vzajemnost večkrat posebej 
opozarjali župnike, da naj v teh viharnih časih pi
šejo župnijsko kroniko: ))Spisovanje i.!'Pnih kronik je 
»VZaJemnostl( že enkrat priporočila. Naj bi res noben 
~.upnik ne pozabil posebno v tem času pisati i.!ifJne kronike! 
Te kronike bo"" za '(godovino naJega naroda silno važne. 
Nobena slvar nipremalenkoslna.«2 

Imeli so prav, saj so župnijske kronike še danes 
izredno dragocen vir. Mcd preučevalci prve sve
tovne vojne so sicer manj poznane in so zato tudi 
manj pogosto uporabljen vir, čeravno so včasih 
zapisi o dogajanju med prvo svetovno vojno iz
redno bogati in zanimivo osvetljujejo vsakdanje 
življenje tako vojakov kot civilnega prebivalstva. 
Deloma gre pri tem iskati opravičila v težji do
stopnosti župnijskih kronik. Res pa je tudi, da je 
bilo veliko tega dragocenega gradiva v novi vojni 
vihri uničenega ali odtujenega in tako za razis
kovalce praktično izgubljenega. 

V zadnjem času so se župnijske kronike pojavile 
tudi na knjižnih policah, izdane bodisi kot zaklju
čena časovna celota bodisi v izvlečkih in tako lažje 
dostopne za morebitne raziskovalce) 

1 

2 

3 

Valenčič, tllpnijska pisarna, str. 65 . 
Spisovanje župnih kronik. V; Vzajemnost, 1. 1915, št. 7, str. 
111. 
Glej npr. izdane župnijske kronike v zbirki Acla Ece/uialtiM 
Sloveniae (AES). Prim Kronika f!Jpnije Kropa 1914-1918 
(AES, št. 27), tllpnijo TIlIjak (AES, št. 28), jerebova kronika 
župnije Skotijan pri Turjaku (A ES, št. 29). 

Številni zgodovinarji ali duhovniki so jih kot po
memben vir uporabili in jih še uporabljajo pri pi
sanju krajevnih zbornikov ali predstavirvah župnij 
in krajev. Med temi je bil tudi homški župnik An
ton Mrkun,4 ki je leta 1925 izdal knjigo z naslovom 
Homec. Knjiga je kmalu pošla in jo je bilo težko 
najti. Šele leta 1995 so jo vnovič ponatisnili.5 

Povod za pisanje te knjige so bili prav prelomni 
zgodovinski časi, »kakrfnih svel fe ni vide!.,!> MisW je 
seveda na vojno vihro, ki je divjala v letih 1914-
1918 in je pustila svoj pečat tudi homški župniji. 
Pri pisanju knjige je Anton Mrkun uporabil pred
vsem gradivo, ki ga je zbral in urejal v času, ko je 
bil sam župnik v homški župniji. In reči je po
trebno, da je župnikoval v viharnm časih, saj je tam 
dočakal prvo svetovno vojno, propad monarhije in 
rojstvo nove države. Kot duhovnik, ki je imel velik 
čut za zgodovino, je zelo resno vzel navodila Vza
jemnosti in skušal čim bolj vestno beležiti vse do
godke. Tako je zapisoval v homško župnijsko kro
niko dogodke v župniji, poročila o mobiliziranih in 
v vojsko vpoklicanih faranih, v kroniko pa je vpi
soval tudi pisma, ki so jih v letih prve svetovne 
vojne pisali homški vojaki domov - bodisi svojemu 
župniku bodisi domačim in prijateljem. )) V i.fipno 
kroniko je pnpisanih par sto pisem,« je zapisal Mrkun in 
že takrat pravilno sodil, da bodo vsi ti zapisi imeli 
pomembno vlogo v zgodovinopisju: )) Ta pisma so 
zelo zanimiva in bo"" zanimivejša in poučnejfa, kolikor 
bodo stareJŠa. DIIhovniki, '(godovinarji, učitelji, mirogubi 
itd. bo"" naJli marrikatero drobtinico '(fi svojo ''Porabo.«? 

Poleg pisem pa je župnik beležil tudi pripo
vedovanja o doživetjih vojakov, ki so prihajali do
mov na dopust: ))Vo/aki, ki .ro za časa vojne domov 
prihajali na dopust, ali, ki so se po vojni vrnili ""mov, so 
marsikaj doijveli. Zanimiva so njih pripovedovanja, ki so 
zapisana v župni kroniki. Pozne zanam" pa bo to fe bog" 
zanimalo.«8 Nekaj teh pričevantie deloma ali v celoti 
tudi objavil v svoji knjigi. Zupnijska kronika je 
danes v župnijskem arhivu Homec, vendar naj ne 
bi bila popolna. Šele ko je Nadškofijski arhiv v 
Ljubljani prevzemal gradivo župnije Zapoge, se je 
zazdelo, da morda vendarle še obstaja kanček upa
nja, da bi se to, doslej izgubljeno gradivo župnije 
Homec še našlo. Z arhivskim gradivom župnije Za
poge je v arhiv namreč priromal tudi manjši zve-

4 

5 
(, 

? 

8 

Anton Mrkun, rojen 4. julija 1876 na Igu pri Ljubljani; v 
mašnika posvečen 14. julija 1900. Umrl je 31. oktobra 
1961 v Clevelandu, v Združenih državah Amerike. V: u
lopis Cerkve na Slovenskem 2000, str. 451. 

Mrkun, Homec: Faksimilirana iZd. (1995). 
Mrkun, Homec, (1925), str. 3. 
IbiJcm, str. 93. 
IbiJem, str. 102. 
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zek. Izkazalo se je, da je ta zvezek v resnici drobni 
delček kronike župnije Homec.9 Od 1. 1929 je v ta 
zvezek svoje zapise kot Mrkunov naslednik zapi
soval župnik Franc GovekarlO in najbrž ga je prav 
on ob odhodu v župnijo Zapoge odnesel s seboj. 

Na prvih straneh omenjenega zvezka najdemo 
nekaj daljših ali krajših zapisov vojakov, ki so iz
kusili vojno na različnih bojiščih prve svetovne voj
ne in so svoja doživetja zaupali župniku ivfrkunu. 
Najobsežnejši pa je prvi zapis kadeta Albina Peter
lina, saj obsega 27 popisanih srraru. Opisujejo zani
mivo pot mladega vojaka, pripadnika 1. bataljona 
27. domobranskega pešpolka. 

AJbin Peterlin (1. 9. 1895 - 30. 10. 1916) 

Albin Peterlin je bil domačin iz Preserij, hišna 
št. 5. Rojen je bil 1. septembra 1895 očetu Antonu 
in materi Frančiški. ti Kot nadobudnega otroka so 
ga poslali v šole. Sprejet je bil v Zavod svetega 
Stanislava v Šenrvidu nad Ljubljano; tam je pred 
odhodom v vojsko, 13. marca 1915, z odliko 
opravil maturo.12 16 mesecev in pol se je potem 
kot vojak bojeval na različnih bojiščih: sprva v Ga
liciji, potem na Soči in na Tirolskem, pa znova v 
Galiciji, od koder je bil poslan na kratek dopust. 
Kaj kmalu se je vnovič vrnil v svojo enoto, v )bojni 
grom«. 28. avgusta je časopis Slovenec objavil čla
nek z naslovom Povifanja pri 27. tkimobr. pefpolku. 
Med povišanimi vojaki je bil tudi Albin Peterlin, ki 
je iz kadeta napredoval v praporščaka (Fiihnrich).13 
Žal pa mu usoda ru bila naklonjena, saj)e že konec 
oktobra 1916 padel v bojih na Krasu. Casopis Slo
venec je o njegovi smrti na kratko poročal 15. 
novembra 1916: 

» V zadnjih bojih na KraSil je padel praporščak Albin 
Peler/in, abiluTijenJ14 knezofkofijske gimna<!Je v Šent 
Vidu, doma iZ Preser pri Homm, nada in ponos slaršev, 
Ijllbljenee vseh, ki so ga poznali. Dragi Albin, bridko ~
lujemo ob Tvoji nenadni i'?gllbi, loda lolaf} nas mise/, da 
TV'!ia blaga dJ,ša uf}va rujsko veselje/«15 

9 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL). Zupnijski arhiv CZA) 
I lom cc, razne knjige, Kronib 1929-1945, f. 6. 

10 Govekar Franc, roj. 15. aprila 1883 Smlednik; v mašnika 
posvečen 12. julija 1906; umrl 1. decembra 1979 v Zapo
gah. V: utopis Ctrkvt na SlovellSktm 2000. str. 462. 

It NŠAL, ZA Homec, Prepisi rojstne matične knjige, leto 
1895, pag. 64, zaporedna št. 20. 

12 Dwbiž. V: Mml",1.1916/17,št.6.,str.121 - 122. 
13 Povišanja pri 27. domobranskem pešpolku. V: S/Ol/MU. 28. 

8.1916, str. S. 
14 Abiruri;ent _ dijak, ki je ravno zaključil srednjcšolsko 

izobraževanje. 
IS S/olltnu, 15. 11. 1916, str. 4. 

Vojak Albin Peler/in v Ilniformi 27. domobr. pefpolko. 
Vir. Menior, L 1916/17, šl. 6, str. 121. 

V Mentorju, zavodskem dijaškem listu, so o 
smrti Albina Peterlina še podrobneje poročali in 
navedli najbrž dele pisma ali poročila, ki je opiso
valo, kaj se je zgodilo tistega usodnega dne na 
frontni črti: 

})Ko smo se spomin;ali vseh vernih dllš na njihovpraznik, 
dojde poročilo, da je na sofki Jronli i,(?ojeval boj f}v1;en;a 
abiluTijenl feniviškega zavoda praporščak Albin Peler/in. 

Zadnjega oklobra popoldne, ko ZaČenja sv. Cerkev slaviti 
neštete množice, ki že u!(jvty"o večno fjv!jenje, »med nepresta
nim grmenjem lOpov slopi Albin ven iZ sVOjega krilja in pra
vi: Jaz moram pogledali na moflvo, koliko ga še imam. Dro
gi tovanJi mu branijo, naj ne hodi, ali on, poften in pravi/en 
in vedno skrben za vsako s/var do konca,je samega sebe pre-
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malo varoval in stopil na plano. Ni se več vrniL Tovariši sto
pijo za njim, pa ~e je ležal mrlev na tleh; eno roko je držal na 
prsih, drugo ob telesu, glava mu je bila odirgana nad ovralni
kom. Občutil ni nobenih bolečin; bilje takoj na drugem svetli 
... Nepozabna žalost za našo hišo, posebno še zame, ker je bil 
v resnhi dober. Kako se je vedno spomiNJal mojih naukov in se 
zahvaljeval '{fin;e/ Veliko ZaupaNJe imam, da se me bo tudi v 
večnosli spomin;al. Velikim naporom se je umaknil in 
Marija ga ni Zapustila, ker se ji je vedno priporočal. Imel je 
precej mojih sorodnikov in znan,"v pod seboj in Zdaj pripo
veduje eden in drugi, kako so ga radi imeli in kako je bil 
skrben; zato gaje Bogpoklical pred še hujšzm Irpljenjem. « 

Tako žaluje ob Njegovi smrti dobra njegova mali. In kaj 
ne bi žalovala domača hiJa, kaj bi ne žalovala mati, kzje s 
hrepeneNJem takala in prosila od Boga dneva, ko stopi Njen 
Albin pred ollar Gospodov. / --/ Bil je pokojni Albin 
::;gleden kongreganisI, mnogo Je sloril v prospeh abslinent
nega gibanja med sogojenci, bil je odkrit znata;; pobožen in 
goreč tastilec presv. Evharistije. Njegovo tmplo taka vsta
jenja dan na groblju v Hudem logll.«16 

Še obširnejši prispevek o njem pa je leta 1917 
prinesel Bogoljub. Nekrolog je najbrž napisal nje
gov prijatelj ali sošolec iz zavodskih vrst, ki se je 
podpisal zgolj z incialkami. Iz teh vrstic izvemo še 
nekaj več o značaju in poti, po kateri je želel hoditi 
Peterlin po končani vojni: 

"Peter/in je bil vesele narave. Ni ga potrla '{lepa kaka 
težava, tudi v žalosti je znal bili vesel. Težko so ga šolali 
njegovi slariši, to je vedel,' a vedel je ,da Bog svojih ne 
zapusli. Celo v Irenulku, ko mu je bojni vihar potegnil k 
sebi očeta, ni i~ubil srčnosti. Sam mije pravi!, da mu je 
bilo hudo lisli čas. ))A kaj bom žaloval, ko vidim, da nič ne 
pomaga. Boge ston"m, da nadomestim očetovo moč s svojo in 
primem za gospodarsIvo. Potola~m s tem mater in sebeJ( 
Tako je govoril. Pomagal je res domačim pri delu. Doma je 
bil v Presetjah pri Homcu. 

Ljizbezen do staršev mu Je bila globoko vsa;ena v srce. 
Vedel je, da jih ne ra'(Vcscli Z nobeno rečjo bolj kakor Z 
dobrim učenjem in kpim vedenjem. Učil se je prav dobro, 
večina njegovih spriteval je odlična. 

In vedenje? Redki so bili dnevi, da bi ne bil prisIopil k 
mi" Gospodovi. In Gospod mu je da/, česar je potreboval.
razum '{fi dobro umevanje in čednosli za lepo ~vljenje. 

Samo po sebi je umevno, da Je ljubil tudi Marijo. Kot 
kongreganist se še bolj zrcali rajni Bine, tako smo ga klicali 
v zavodu. Mnogo se je trudil kot ta;nik, kako bi med člani 
povzdignil ljubezen do Matere Boije; zalO je vi/Jodbujal k 
delu pri raznih odsekih, Zlasti pri obhajilnem in misijo
nskem. Sam je sodeloval pri pevskem odseku, da bi s pes
mijo povzdigoval čast Marijino. Hudo mu je bilo, če ni videl 
pri sokongreganislih lega ognja. Spominjam se, kako je 
priJel nekoč - bilo je v osmi šoli, par mesecev pred odhodom 

16 Drobiž. V: Mentor, 1. 1916/17, št. 6, str. 121 - 122. 

k vojakom - k meni in pravi/, kako mu je hudo, ko vidi, 
da so nekateri le po imenu kongreganisti, a ne po resnici. In 
ra'{ložzi mi Je cel načrt, ka;' bi in kako. In ko je lansko leto 
poslal za praznik Brezmadežnega Spočetja posvečeNJe, so 
bile Njegove besede skora;' izmed vseh na;vo§prisrčne . 

Vse to je delalo rajnega Albina prikupljivega v zavodu 
pri gg. predstojnikih kakor tudi med sogOJenci, ZUna;' pri 
domačih gudeh in v društvu, ~er je mnogo deloval. 

Še neka;' Je zanj značilno. te v mladih letih je videl 
veliko bedo našega ljudstva. Kaliko je ljudi, ki not 'lo ~iveti 
lrezno in se rajši Zltaplja;o v alkohol in revščino. Smziili so 
se mu laki ljud;e in sklenzi je pomagati jim poZne;e. Postal 
je abstinent že v ::;godnjih gimnazijskih letih in vZlra;al do 
malure. Ve1Jetno je, da je držal to obljubo tudz' poZne;e, a 
znano ml m. 

Tako se je pripravljal naš Albin na sVOJ' poklic. Utrdili 
se v dobrem, bogoljubnem ~vljenju in veliko se naučiti, lo je 
bil Njegov namen, katerega je dosegel. In mislil je stopzfi v 
svet, zan;' na;primerne;fi stan. Bil je že sprejet v ljubljansko 
semenišče, a vo/ska mu je, ža~ prekn'žala nam. Ko sem ga 
še par tednov pred smrtjo vprašal, kam misli po vo/'ni, če mu 
bo srcta mila, mi je kratko odgovoril })Kam drugam, kakor 
za TebOJ: (( Bil sem vesel lega poročila. In prosil sem Boga, 
da bi ga ohranil in pripe§al res za menOJ: 

Med lem je rajni Bine vestno izvrševal svojo dolžnost pri 
VOJakih, ker vedel je, da gaje boija volja postavila v vojaški 
stan. Bilje ljubgimec moštva, tako mi je sporotil preprost 
VOJak, ki je slušal Albinove ukaze. IZ njegovega slZlŽbo
va,!ja nam je ohrat!Jeno pismo, ki ga je opisal svo/im staršem 
pred odhodom na bOJifte: })Danes smo bili pri spovedi, jutri 
gremo k sv. obhajilu. S tem sem pripravljen na vse. Brez 
skrbi in veselo bom odšel naprej.« (pisano 21. julija 1915). 
Lahko je zapisal te besede, ker je poznal dolžnost nasproti 
sVOjemu Bogu povsod in ker je veroval v boijo pričujotnost. 

Vesel je odšel na bo/išče. Niti ene karte nimam, dasiravno 
mi jih je precej pisal, kjer bi to~1. OSlalje Junak, dokler 
mu ni sovražna granata razbila g!ave.«17 

Albin Peterlin je bil, kakor so zabeležili v za
vodskih Izvestjih, posmrtno odlikovan z bronasto 
in malo srebrno medaljo za hrabrost.l 8 

Med njegovim katkim dopustom, avgusta l. 
1916, ga je župnik Mrkun nagovoril, naj opiše svoja 
doživetja na frontni črti in življenje v vojaški suknji. 
Albin je župniku ustregel in podrobno popisal svo
jo vojaško pot. Iz Peterlinovih opisov je mogoče 
sklepati, da so bili le-ti pisani na podlagi dnevniških 
zapisov, saj zelo natančno navaja datume različnih 
dogodkov, premestitev in spopadov. Ker omenje
nega Peterlinovega dnevnika, ki bi bil gotovo še 

17 Praporščak Albin Peterlin, V: BogolJub, 1. 1917, št. 4, str. 
119- 120. 

18 Kržišnik, Zavod sv. Stanislava v vojnih letih 1916- 1918, 
str, 14, 
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bolj zanimiv, doslej še nismo našli, gotovo tudi ti 
zapiski zanimivo prikazujejo doživetja slovenskega 
vojaka, pripadnika 27. domobranskega pešpolka. 

Kratko pojasnilo 

V želji, da njegove zapiske podam v avtentični 
obliki, pri prepisu nisem opravil nobenih posebnih 
~opravkov, pa četudi zato morda malo trpi jezik. 
Zelel sem namreč, da bi se ohranila dragocena pa
tina časa in bi bili Peterlinovi zapisi podani tako, 
kot jih je sam zapisal. Kljub temu pa je bilo treba 
opraviti nekaj posegov. Potrebne lektorske poprav
ke je z njemu lastno natančnostjo opravil gospod 
Vinko Avsenak in se mu ob tej priložnosti za ves 
trud in pomoč iskreno zahvaljujem. Ponekod je 
bilo zaradi boljšega razumevanja treba vstaviti po
možne glagole. Ti posegi so označeni z zavitimi 
oklepaji, na primer {so}. Zdelo pa se mi je tudi 
potrebno, da vse uporabljene okrajšave, ki jih je 
Albin Peterlin sicer različno zapisoval, zapišejo v 
polni besedi (npr. nadprč. - nadporočnik; pop. -
popoldne, itd.). Kolikor je bilo mogoče oziroma se 
mi je zdelo smiselno, sem njegovim zapisom dodal 
tudi pojasnila; najdemo jih v opombah. Pri tem je 
treba povedati, da vseh navedenih krajev nisem 
želel šc dodatno locirati v sprotnih opombah, ker je 
njegova vojaška pot lepo razvidna iz priloženega 
zemljevida. Zemljevid je izdelal g. Ivan Jurkovič, 
kateremu se za to njegovo delo tudi iskreno zahva
ljujem. Za nekatere kraje, ki jih najdemo v samih 
zapisih, sem v priloženem seznamu, sestavljenem 
po kronološkem redu, na kratko zapisal tudi pojas
nila in njihovo lego na današnjem zemljevidu Evro
pe. Peterlinov zapis pa sem skušal mestoma opre
miti tudi z nekaterimi fotografijami njegovega pol
ka. Mislim, da bo ta prispevek zanimiv za vse, ki jih 
tematika prve svetovne vojne še posebej zanima, 
saj nam lepo osvetljuje življenje preprostega vojaka, 
pripadnika ljubljanskega 27. domobranskega pehot
nega polka, v katerem je služilo veliko število Slo
vencev; v njegovih vrstah so se bojevali in krvaveli 
na različnih bojiščih prve svetovne vojne. 

Dogodki iz mojega vojaškega življenja 
(od 15/TIl. 1915 do prvega dopusta meseca av
gusta 1916) 

Na prof njo gOspOM župnika Mrkuna hočem v na
slednjem popisatz; kod vse sem hodil ta čas in kaj sem 
do!(jvel v 16 II, mesecih moje odrotnosti od doma. 

Albin Peteri in 
kadet 

Ko so bili sredi februarja 1915 nabori za lemik 
1895, so 24. februarja tudi mene odbrali, da grem 
služit cesarju k domobranskemu pcšpolku št. 27. 
Po dovršeni maturi sem se 15. marca poslovil od 
rodne mi hiše v Preserjah in še tisti dan v Ljubljani 
oblekel vojaško suknjo. Po par dnevih sem prišel iz 
vojašnice v mestno ljudsko šolo na Vrtači, kamor 
so poslali vse enoletne prostovoljce letnikov 1891 
in 95 od našega domobranskega pešpolka št. 27 ter 
od 17. in 97. pešpolka. Tu so nas začeli takoj se
znanjevati s prvimi vojaškimi znan ostmi, kot so: 
"Habt Acht! Rucht! Sa/utierti<,!? itd. Pod Rožnikom 
smo že delali prve male vaje. 

30. marca so nas okrog 150 prostovoljcev od
brali za rezervno častniško šolo v Brežah na Ko
roškem, kamor smo se odpeljali prihodnji dan ve
činoma vsi s težkim srcem, ker se je to zgodilo 
{na} veliki teden. Tako so nas namreč obsodili, da 
moramo lepe velikonočne praznike obhajati v 
tujini. V Brežah smo tvorili 4. stotnijo20 pod po
veljstvom g. nadporočnika Stirnerja, ki nas je ljubil 
kot oče svoje otroke. Prvi teden, zlasti pa še ob 
praznikih sem se neizmerno dolgočasil. Vedno so 
mi uhajale misli na dom. Vendar sem se polagoma 
privadil in obilno delo mi je kmalu pregnalo do
motožne misli. 

Prvi mesec smo se urili samo na vežbališču 

(Exerzierplatz). Drugi mesec in tretji pa smo na
pravljali dan na dan daljše ali krajše, večkrat tudi 
nočne vaje. Popoldne smo navadno imeli šolo. 

Breže so prijazno mestece. Sledovi nekdanje 
trdnjave: visok zid in globok jarek okrog, se še 
sedaj vidijo. Nad mestom se dvigajo razvaline got
ske cerkve (Virgilienberg), mogočnega gradu »Pe
tersberg« in ))Rotturne.«2t Severovzhodno od mesta 
se pa nahaja staroveški grad, popolnoma renoviran 
))Geiersberg«.22 V mestu sta ženski in moški samo
stan. Kraj je precej znamenit kot zdravilišče. 

25. aprila smo na glavnem trgu slovesno prisegli 
in s tem je bila končana dolgočasna »Rekruten
abrichtung«.23 14. maja se mi je po vaji v S. Salva
torju priperila precejšnja nesreča. Konj stotnijskega 

t 9 Nem. vojaški ukazi: »Pozor! Mirno! Salut:irnj!« 

20 Najbrž ne bo odveč kratko pojasnilo o organizaciji oboro
ženih sil. Stomija je v avstro-ogrskih oboroženih silah pra
viloma štela do 250 mož. Štiri stotnije so tvorile bataljon, 3 
ali 4 bataljoni pa so tvorili pehomi polk. 27. domobranski 
pehotni polk so sestavljali 3 bataljoni. 

21 Na kratko o omenjenih ostankih glej: http://www.friesach. 
ati (zapis z dne 28. 8. 2009). 

22 Več o tem gradu glej : http://www.burgen.austria.com/ 
Archiv.asp?Artikel=Fricsach%20-%2OGeiersberg%20%28 
Geyersberg'%29 (vpis z dne 27. 8. 2009). 

23 Nem. »urjenje vojaških novincev«. 
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poveljnika je iztrgal iz nekega zida okvir, h kate
remu je bil privezan, in mi ga butnil na moj ubogi 
nos. Koliko solne sem videl, se ne spominjam več, 
pač pa še dobro vem, da me je takoj po vsem ob
razu oblila kri, katere dolgo nisem mogel ustaviti. 
Par dni sem se ponašal Z debelim, zateklim nosom. 
15. maja je bilo prvo povišanje. Postal sem pod
desetnik in sicer titularni, vsled česar sem se čutil 
pravzaprav ponižanega. Ko je 23. maja izdajalski 
Lah nam vojsko napovedal, smo bili že skoraj 
pripravljeni za odhod iz Brež, a smo še tam ostali. 

Koncem meseca maja se je moral posloviti od 
nas in iti h kadru naš stotnijski poveljnik, g. 
nadporočnik Pavel Stirner. Tako smo izgubili na
šega dobrega očeta. Kako težko se je bil ločil od 
nas. », .. Ich halle Friesach fieber mit meinen lieben jungen 
und blum,ng,schmuckl,n Solehl,n als so mullmecl,nall,in 
verlassen .. «24 je stalo v njegovem poslovilnem po
velju. Prosil nas je tudi, da naj opustimo vsako bo
disi deputativno bodisi korporativno poslovilo, da 
mu ne bi bilo slovo od nas šc težje. Nas so nato 
priklopili k 2. stotniji (poveljnik trd Nemec!), kjer 
se nam je godilo, tako kot se godi otrokom, ki dobe 
mačeha . Bili smo namreč večinoma sami Slovenci. 
Posledica tega je bila, da so nas okrog 70 Slovencev 
kot »politisch verdachtig«25 20. junija poslali h kad
ru, ki se je bil že med tem časom preseW v Maribor. 
Par dni prej je bilo drugo povišanje, pri katerem 
sem postal pravi poddesetnik, titulami desemik. 

Pri kadru sem prišel h prvi nadomestni stotn.iji v 
Studence (Brunndor/) pri Mariboru. Tu sem moral 
z novoprišlimi enoletnimi prostovoljci (učitelji in 
profesorji, oženjenimi in samskimi) ponavljati stare 
stvari. K sreči sem bil 12. julija rešen tega pustega 
življenja in dodeljen k 1. stotniji XlI. maršbataljona 
v Pobersch26 pri Mariboru. Tu sem dobil znanca iz 
domače fare - Šarčevega Grega iz Homca. 29. julija 
smo se odpeljali v Galicijo. Peljali smo se skozi 
Ptuj, Zukany, Dombovar, Ratasyk, Rayo, kjer je bil 
malo prej moj ata v bolnišnici, Mariatheresiope~ 
Szegedin, Varaždin, Nag Karoly, Szatrnar Nemeti, 
Marmaros Sziget, K6rosmezo, Delatyn, Kolomeja. 

Vožnja čez Ogrsko je bila sicer zelo dolgočasna 

vsled enoličnosti, vendar zame zelo zanimiva, ker 
sem se peljal prvikrat. Tu sem videl velike črede 
goveje živine, konj, ovac, prešičev in gosi. Skoraj 
pri vsaki hiši sem videl zunaj posebej sezidano 
krušno peč. :Mli.ni na veter in nerodni vodnjaki 
dajejo še bolj dolgočasno lice. Od Marmaros-Szi-

24 Nem. »)Veliko rl!je bi Zapllstil Breže skupo/ s s//Oji"'i dragimi, 
mladimi vojaki, ozaj;10flimi s cvetjem, kot pa takole sali/.«( 

25 Nem. }}politično sumljivi«. 

26 Pobrcžje pri Mariboru. 
I 

geta dalje se že poznajo sledovi vojske: semintje 
podrta ali požgana hiša, podrti in na novo zgrajeni 
mostovi itd. Vožnja skozi Karpate zelo prijazna. 
Od Delatyna dalje smo že videli tu in tam grobove 
padlih junakov, strelske jarke in žične ovire. Kraji 
skoraj nič opustošeni. 

2. avgusta 1915, kmalu po polnoči, smo se pripe
ljali do cilja, do Gwoziek-Miasta, kjer smo izstopili. 
Mestni delokrog kolodvora {je} bil večinoma 

porušen in požgan. Po večurnem korakanju smo 
dospeli v vas Handzarow, kjer smo se nastanili. Tu 
ostali in imeli vsak dan kake vaje do 10. avgusta. 
Tega dne odšli dalje proti fronti. Skoraj cel dan se je 
slišalo grmenje topov - bili so namreč ravno boji pri 
Czernelici Dopoldne smo gazili blato, popoldne pa 
požirali prah. Zejni in skrajno zmučeni smo navečer 
dospeli v Czernelico. Na večer prihodnjega dne so 
naš polk, ki je v prejšnjih dneh trpel precejšnje izgu
be, potegnili iz fronte. 12. avgusta so naš maršba
taljon razdelili na poljske stotn.ije. Jaz sem prišel k 2. 
poljski storniji. Ker je Šarčev iz Homca ostal pti 12., 
sem bil zelo vesel, ko sem tukaj dobil drugega do
mačina - Jakoba Šarca (Matjažkovega) iz Homca. Še 
istega dne na večer je cel polk odšel nazaj proti za
hodu. Po večurni hoji smo dospeli v vas Dabki. Zu
naj vasi ob nekdanjih ruskih pozicijah smo si posta
vili šotore. Tu smo ostali dva dni. V mraku drugega 
dne smo odkorakali dalje proti Horodenki. V Vasi 
Raszkow prenočili. Naslednjega dne na Veliki šma
ren je imel cel polk slovesno poljsko sveto mašo. 
Opoldne smo zopet odšli naprej, da še časa nismo 
imeli pojesti menažo. Skozi Horodenko smo hiteli 
še dalje. Šele na postaji vasi Jasenow Polny se usta
vili. Tu smo prihodnji dan vstopili na vlak in odpe
ljali smo se, tedaj še neznano kam. Naslednji dan 
zjutraj smo se že poslavljali od blatne Galicije, ka
tere sem bil že sit, v nadi, da je ne bomo videli nik
dar več, kar se nam pa ni zgodilo, razen tistim, ki so 
dali na laški fronti življenje za domovino. Vožnja 
me ni več tako zanimala, čeprav smo se od Szatmar
Newtija vozili drugod kot pred pol mesecem. Čez 
Miskolz in GodoUo smo se 18. avgusta opoldne pri
peljali v Budimpešto. Na kolodvoru, ki leži na des
nem bregu Donave, na kateri se jc zibalo polno čol
nov in ladjic, smo se ustavili. Tu smo na svoj način 
proslavili cesarjev rojstni dan. Kratek govor, trikrat
ni ))hoch«27 in cesarska pesem. Po triurnem odmoru 
odhiteli dalje. Ponoči, žal, smo se vozili mimo 
Blatnega jezera. Čez Veliko Kanižo in Ptuj smo se 
pripeljali po treh tednih zopet v Maribor. Tu bil 
daljši odmor, nato pa naprej na Celovec in Beljak. V 
jutru 20. avgusta smo se pripeljali v Bmco (Fiirnitz) 

27 Nem. »živijol« 
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BovIko kollina, slikona S pobočja JavorIčko. Spodaj Ravelnik in Bovec, v ozadju Rombon 
s Cuklo (iZ zbirke prof Vinko AvsenakoJ. 

na Koroškem, kjer smo izstopili. Tu smo ostali pet 
dni, da so nas opremili z gorsko opravo in nas 
preiskali, ako nima kdo kake nalezljive bolezni. 25. 
avgusta smo se odpeljali v Trbiž, od tu pa nato 
korakali v Rabelj, od koder smo po 5 km dolgem 
rovi ondotnega rudnika ponoči prišli v Spodnji Log 
(Unterbreth). Do tu je korakal naš 1. bataljon redno 
skupaj. V Logu so pa vsako stomijo poslali kam 
drugam. Našo so 27. avgusta poslali na Rombon. 
Po 9 urni naporni hoji - bile so same kozje steze in 
včasih smo morali plezati skoraj navpično navzgor 
- smo prišli na kraj, kamor smo bili poslani. 

Rombon (nekaj nad 2000 m)2B se dviga nad 
bovško kotlino. Ob vznožju leži prej krasni Bovec, 
sedaj že žalostno pogorišče in podrtija. Iz naših 
postojank je bil lep razgled na kotlino, kjer se vije 
bistra Soča. Jugovzhodno od nas stoluje strmi Krn, 
jugozahodno pa se kažejo glave že laških hribov. 
Sovražnika smo imeli na nasprotnem hribu Čukli. 

Prve dni smo imeli gori mrzlo, deževno vreme. 
Takoj drugo noč so nas hoteli izdajalski Lahi med 
hudo nevihto presenetiti in so nas napadli, a bili so 
seveda takoj pognani nazaj. Hoteli so se najbrž 
osvetiti za občuten poraz, ki so ga doživeli en dan 
pred našim prihodom. Prve večere so bili vedno 
požari v kotlini. Gorel je Bovec in še par okrog 
ležečih vasi. V začetku septembra smo .imeli že 
sneg, ki pa seveda ni obstal. Šele 5. septembra se je 
ustanovilo vreme in nastali so lepi dnevi. Po dnevi 

28 Rombon aJj V cliki vrh je visok 2.208 ffi . 

je sem in tje po kotlini precej streljala artiljerija. 
Ravno tako so bili po dolini, zlasti pa na Javorčku 
pogosti spopadi, dočim smo mi imeli popolnoma 
mirno. Zato sem pa pogosto podnevi kar zunaj 
kritja se grel na solncu in ogledoval okolico. Kadar 
sem se ozrl doli na Sočo, vedno so mi prihajale v 
spomin besede pesnika Gregorčiča, s katerimi pre
rob:uje te boje. Toda najbolj mi je pa še donelo po 
ušesih to, kar pesnik tako naroča: 

Kar bode shranjenih voda, 
v oblakih tvojega neba, 
Tačas pridrvi vse na dan 
ter tujcc, zemlje-lačne vtopi 
na dno razpenjenih valov! 
Da bi se le prej ali slej uresničile te pesnikove 

besede nad zemlje lačnim izdajalcem. Noči so bile 
pa večinoma popolnoma mirne. V časih ni padel 
niti en strel. Le, 

Soča - voda je šumela29 

vidno doli po dolini. 18. septembra, na kvatrno 
soboto - za Homčane zelo važno in znamenito30 -

je bil spodaj hud boj, v katerem so naši ujeli 350 
Lahov. 

29 Peterlin jc tu navedel naslovni verz slovenske pesmi: Sofo 
voda je jJf!JJtla. 

30 Ob posvetitvi župnijske cerkve Matere Božje I. 1761 jc 
nadškof goriški, Mihael Karl grof Attems, določil, da se 
obletnico posvečenja praznuje na kva trno nedeljo v jeseni, 
ko jc že tako cerkveni shod ter morejo pobožni verniki 
dobiti rudi 40 dni odpustka. Glej: Anton Mrkun, Homu, 
str. 38. 
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Do 25. septembra smo imeli krasno vreme. Ta 
dan pa je nastopilo deževje, ki je trajalo kakih 14 
dni. Večkrat smo imeli celo sneg. Ko se je pa 
vreme izboljšalo, je bilo pa zopet prijazno gori. 
Imeli smo vedno mir pred granatami, dokler se ni 
pričela tretja soška3] bitka tje okrog 18. oktobra. Mi 
smo se še vedno čutili varne pred laško artiljerijo, 
zato se nismo dosti zmenili, ko je tako grmelo po 
kotlini. Dan na dan so neprestano pokali in grmeli 
topovi. Bilo je skoraj vsak dan enako. Najprej je 
pribučala čez nas težka laška 28 cm granata - rekli 
smo ji »Meldereiter«32 - in letela proti bovški trd
njavi ob Koritnici. Takoj nato so se pa drug za dru
gim začeli oglašati topovi raznovrstnega kalibra. In 
nato je bobnelo in rohnelo cel dan. Samo opoldne 
je vedno nastal odmor od nas zvan »Polenta
pause.«33 

In prišel je dan, ko je polentar34 tudi nas potipal 
z granatami. To se je zgodilo 20. oktobra. Ta dan in 
potem še par naslednjih je bila kanonada posebno 
huda, pravo peklensko vršanje. Pričele so padati 
granate pred in za našo tajno črto.35 Toda bilo ni 
nobene nesreče. Pred nami ležeč hrib jih je oviral, da 
bi kaj bolje zadeli. To je bilo celi dan. Najbrž so 
hoteli pobiti tistih 10 Lahov, ki {so} bili prejšnji dan 
pribežali k nam. Nato smo pa imeli mi tam gori 
večinoma mir, le neko popoldne se je polentar 
oglasil še enkrat in nam nametal prav hitro 30 granat 
v eni uri. Potem je pa obrnil topovo cev drugam. V 
kodini pa ni bilo nikoli miru. Grmelo in treskalo je 
neprestano. Posebno Z veseljem so pa streljali na 
bovško trdnjavo ob Korimici. Od treh strani so 
bučale težke granate po zraku proti njej. Pač so 
razbili malopomembni Fort Hermann,36 a spodaj 
ležeče trdnjave na noben način niso mogli zadeti. 
Koliko tisočev granat so zmetali brez vsake koristi 
tje, koliko jih še nekrepiranih gnije, pardon, rjavi 
notri v strugi Koritnice. Seveda naši pri vsem tem 
niso nikoli molčali, ampak dostojno iz vseh kalibrov 
odgovarjali, da je bilo veselje poslušati in gledati. 

Čim bolj pa se je bližal konec oktobra, tem bolj 
slabo vreme je postajalo. Začela se je plaziti gosta 

31 Tretja soška bitka je divjala od 18. oktobra do 5. novembra 
]9]5. 

32 Nem. »jczdcc za zvezo, sei« Cv prenesenem pomenu). 
33 Nem. »odmor za polent()« - značilno italijansko jed. 
34 Polentar - (zaničljivo) Italijan. 
35 Frontna črta. Roj je sicer bila najmanjša vojaška enota v 

avstro-ogrskih oboroženih silah (tudi desetina, nem. 
Schwarm - do 12 vojakov). 

36 Fort Hermann - trdnjava, ki so jo Avstrijci z!:,'-radili leta 
1900 na planjavi nad trdnjavo Kluže. Trdnjavo je že v 

začetku spopadov na soški fronti porušilo italijansko top
ništvo. 

megla okrog, ki je zamašila topovom cevi, da je 
tako polagoma zaspala tretja soška bitka. Tudi sneg 
je začel poskušati svojo srečo in pritisnil je občuten 
mraz, da smo se vedno stiskali k našim malim roj
nim pečem (Schwarmofen). Le 28. oktober je bil še 
precej buren. Takrat so nas zopet malo obsipavali z 
granatami in minami, popoldne so pa začeli Italijani 
s Čukle doli iz svojih pozicij z navadnimi in 
strojnimi puškami kot besni streljati, kar se je bilo 
že preje večkrat zgodilo. Gotovo so imeli preveč 
municije. To je trajalo približno eno uro, potem se 
jim je pa umirila prevroča kri. 

V začetku novembra je začelo snežiti. 3. no
vembra smo izvedeli veselo novico, da nas pridejo 
zamenjat drugi. Snežilo in deževalo je cel dan, zlasti 
pa še ponoči. 

Zjutraj 4. novembra je ležal debel sneg okrog 
nas, dočim dolina še ni imela bele odeje. Polagoma 
se je zvedrilo in nastal je lep dan. Mokro in pre
mraženo - hodili so namreč celo noč - je prišlo 
dopoldne v naše pozicije novo moštvo, mi pa smo 
veseli odhiteli doli v dolino v vas Spodnji Log. 

Tu smo bili v rezervi cel mesec, a ne brez dela. 
Skoraj vsak dan smo nosili na koto 1313 ali pa še 
celo na Rombon gori živež, zlasti zalogo za zimo, 
deske, strešna lepenko itd. Sicer smo se imeli pa 
prav dobro. Stanovali smo na hlevih. Marsikrat smo 
napravili kako šalo. Tako naj mi bo dovoljeno 
{opisati}, kako smo nekoč nekoga »potegnili« prav 
pošteno. Pomagal sem največ jaz pri tem. Bilo je pa 
takole. Neki Dolenjec je prav nestrpno pričakoval 
od svoje žene poslanega paketa, pa ga ni mogel do
čakati. Zato sem s par drugimi nabasal v neki prazen 
zabojček par čevljev in podobnih bolj težkih stvari. 
Vse to pokril na vrhu s papirjem, na papir pa še 
položil kakih 15 cigaret v škatljo, nato pa zabojček 
zabil in napravil naslov. Nekdo ga je nesel naskrivaj 
yun in tam nekaj časa počakal, nato pa pride s 
paketom pod pazduha slovesno notri. »Tomažin!« 
(tako se je namreč pisal dotični) »paket imaš tukaj!« 
Sprva ni maral nič slišati, končno smo ga pa le 
privabili k sveči, da se je prepričal, da je res paket 
nanj naslovljen. Ker ga ni hotel takoj odpreti, smo 
ga začeli nagovarjati, da naj vendar pogleda, kaj mu 
je žena poslala. Dal se je pregovoriti. S pomočjo ba
joneta odstrani pokrov. Zagleda najprej škatljo s 
cigaretami. »Aha, cigarete so že!« mu uide tiho, a 
vendar smo slišali njegov radostni vzklik. Varno po
loži skoraj prazno škatlja na stran in začne iskati in 
odgrinjati papir. Dolgo ni mogel spoznati, kaj mu še 
pošilja »žena«. Kar naenkrat pa plane pokonci in 
vrže vse skupaj tja na sredo hleva. Seveda so takoj 
planili vsi tja in ga začeli radovedna izpraševati, kaj 
da je dobil od doma. »Ali ti je baba namesto kruha, 
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ki si ga tako pričakoval, zopet cunje poslala?« so 
poizvedovali. Seveda je nastal grozen smeh, ko so 
videli vsebino zabojčka. Nekaj časa nas je poslušal, 
nato pa začel zmerjati in obdelovati tistega, ki mu je 
paket notri prinesel. Pri tem je bil še največji »špas« 
to, ker se nista razumela. Ta je kričal nad njim slo
vensko, oni se je pa zagovarjal po furlansko ter se 
obenem zadovoljno smejal, kar je prvega še bolj 
jezilo. Pozno v noč se je šele nevihta pomirila in 
utihnil je polagoma smeh, nakar smo sladko pospali. 

V tej vasi smo se parkrat udeležili svete maše. 
Kot bi bil doma, se mi je zdelo, ko sem še slišal 
lepo petje v slovenskem jeziku. 2. decembra je po
lovica stotnije odšla na koto 1313, ki stoji ravno 
nad bovško trdnjavo, druga polovica pa šla na po
bočje Rombona (Rombonhang). Na 1313 smo na
prej delali cesto proti našim pozicijam na Rom
bonu. 18. decembra je zapadel nov sneg, ko smo 
pot ravno dovršili. Nato smo začeli prenašati drva 
na Rombon, in sicer dopoldne in popoldne. 

Tako se je počasi približal sv. večer. Kako ve
selo sem ga bil praznoval prejšnja leta! Kako veli
častno so takrat doneli opolnoči ubrani homški 
zvonovi, kako prisrčno lepo se je razlegalo po raz
svetljeni naši cerkvi krasno božično pe~e! To leto 
pa vse tuje, vse drugačno. Ko se je zvečerilo, je 
prišel v našo barako naš poveljnik in nam razdeW 
darila, ki so prišla iz zaledja: perilo, doze, nože, 
robce itd. Ko je bilo vse razdeljeno in je poveljnik 
odšel, smo se po svoje zabavali. Prižgali smo veliko 
sveč, peli, se pogovarjali in se spominjali domačih. 
Hitro so tekle ure, ure sv. večera daleč proč od do
mačega krava, kjer smo se bili prej vsako leto 
zbirali pri ljubkih jaslicah. Šele po polnoči enkrat 
smo se spravili k počitku. 

Na sveti dan smo dopoldne zopet nosili drva, 
popoldne pa smo bili prosti. Snežilo pa je cel dan 
kakor rudi že prejšnje dni. Na sv. Štefana dan se je 
zjasnilo in videli smo, da imamo samo mi tu gori 
sneg, dolina je bila pa še brez njega. Potem smo pa 
imeli do konca januarja 1916 prekrasne, gorke, 
skoraj spomladanske dni. Novo leto 1916 smo pri
čeli času primerno. Namreč ravno ob pol ene po 
polnoči nas je povelje: »Alarm! Alles zusammen
packen - marschbereit!«37 prebudilo iz najslajšega 
sna. Komaj pa smo naše imetje spravili skupaj, pa 
smo izvedeli, da je alarma konec. Zjutraj smo iz
vedeli, zakaj so nas alarmirali. Močna laška patrulja 
se je ponoči približala Malemu Rombonu}8 Toda 
naši so jo s puškami in strojnicami pregnali in 

37 Nem. ))Alarm! Vse spakiraj in se pripravi na marš!\( 

38 Mali Rombon (nem. Kleiner Rombon) je visok 1.992m. 

zapodili nazaj v njih varna »cosi fredda«39 zave~a. 
Naši topničarji so Lahom prav galantno voščili 

veselo novo leto. Iz vseh kalibrov so otvorili nanje 
ravno o polnoči med 31. decembrom. in 1. janu
arjem kratek ogenj. Tako smo bili nastopili novo 
leto 1916 z nada, da nam prinese tako zaželjeni 
mir. Kot že rečeno je bilo cel mesec januar prav 
lepo vreme. Po solnčnih straneh smo že trgali prve 
pomladanske cvetice. Mi smo dopoldne in po
poldne nosili drva, ponoči pa bili prosti. Proti kon
cu meseca smo pa ponoči začeli nositi na Mali 
Rombon municijo za 7.5 cm gorski top. Ko smo jo 
dovolj nanosili, smo pa še kanon gori zvlekli, kar je 
dalo grozno veliko truda in naporov. 

30. januarja 1916 smo odšli s 1313 v dolino. V 
Bavšici, vasi vzhodno od bovške trdnjave, smo se 
za nekaj dni nastanili v krasnih, svetlih barakah. 
Zdelo se nam je, da smo v vojašnici. Semkaj je pri
šla še druga polovica naše stotnije. Tukaj smo malo 
vadili po kamenitih kraških tleh. 10. februarja sem 
postal k.detni aspirant, cel naslov pa se je glasil: 
enoletni prostovoljec narednik - kadetni aspirant. 
Na ta način sem prišel do častniške menaže in do 
dnevnih 90h.40 Iz Bavšice smo 13. februarja odšli na 
Strmec (Oberbreth), kjer mi je bilo jako všeč to, ker 
je notranjost kinečkih hiš tako snažna in prikupljiva. 
14. februarja nas je prišel inšpicirat naš brigadni 
poveljnik, g. polkovnik Majevski.4 ! Drugi dan pa 
smo odšli čez Predil v Rabelj. Tu so se nam 
pridružile še ostale tri stotnije tako, da je bil naš 1. 
bataljon cel skupaj. Skozi Trbiž smo korakali v Ra
deče, kjer sem po 9 mesecih zopet pozdravil našo 
kranjsko zemljo. Ob 10 h zvečer smo se odpeljali z 
vlakom nazaj proti Trbižu. Prihodnji dan ob 3h 
zjutraj smo se pripeljali v Kirchbach v Zilski dolini, 
kjer smo izstopili. Nato smo šli peš v Dellaeh, 
kamor smo dospeli ob 9h dopoldne. Prihodnje jutro 
smo odšli v rojno črto na Findenig-Kofel (1216m). 

Ta gora tvori mejo med Koroško in Laško. Bila 
je prej zasedena od Lahov, a so jih naši zapodili 
nazaj. Tukaj sem imel svojo bud042 skoraj na meji. 
Treba je bilo napraviti samo par korakov, pa sem 

39 1 tal. )tako hladna«. 
40 Prejemal je torej dnevnico v višini 90 helerjev, najnižje de

narne enote v habsburški monarhiji. Avstro-ogrska osnov
na valuta jc bila krona (K), ki je štela 100 helerjev (h). 

41 Polkovnik Stephan Majewski je bil poveljnik 44. domo
branske pehotne brigade. ki je od l1.oktobra 1915 do 15. 
marca 1916 branila odsek bojišča na območju planin Dup
lje (LlR27) in Zagreben CUR2). Po njem so poimenovali 
pot (Majcwski \'(leg) na Dupljo planino. Glej: http:(/ sf 
1 S 17. yuku.com/ topic/ 1 008/ t/ Majcwski-Weg-na-plarnno
Dupljc.html (zapis z dne 29. 9. 2009). 

42 Nem. Bude - baraka, koča. 
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bil na zemlji izdajalskega Vittorija Emanuela, šepa
stega kralja Italije. Par dni je bilo še precej lepo 
vreme, nato pa se je začela strahovita zima. 

Snežilo je brez prestanka dan na dan. Vedno je 
bilo treba odkidavati pota in naše barake, da nismo 
ostali popolnoma zasneŽen1. A pomagalo je malo, 
ker je brila kar naprej mrzla burja in sproti vse 
zamela, kar smo odkidali. Poleg tega so še vedno 
drvili v dolino snežni plazovi, ki so marsikaterega 
odnesli s seboj, a je bil vsak rešen. Veliko smo mo
rali pretrpeti, da smo vztrajali v tisti burji in za
metih. Pa prišlo je najhujše, 12. marec, dan katerega 
ne pozabim nikoli. 

Okrog 10h dopoldan izvem novico, da je polo
vico tretjega voda zasula lavina.43 Takoj sem se 
napravil in odšel na kraj nesreče. Grozen pogled se 
mi je nudil! Izpod podrtij barake so izvlekli 8 
mrtvecev in okrog 10 težko ranjenih. Tu sem iz
vedel bolj natančno. Takoj zjutraj, ko se je zdanilo, 
je pridrla lavina in po tlačila barako. Nekaj se jih je k 
sreči takoj rešilo in ti so potem alarmirali druge, da 
so začeli odkopavati. Ker je bilo preveč snega, niso 
mogli tako hitro odkopati in zabraniti, da bi bilo 
manj mrtvih žrtev. Ker so pre tile lavine tudi dru
gim barakam, zato je prišlo povelje, da moramo vsi 
oditi doli h kuhinjam, kjer ni bilo tako nevarno. 

Nerad sem zapustil svojo budo, kjer sem bil 
pred lavinami popolnoma varen, ker je stala skoraj 
na vrhu. V najbolj varni izmed barak smo pustili 30 
mož po poveljstvom g. poročnika Klenovška, ki se 
je nastanil v moji budi. Vsi drugi od prvega in 
tretjega voda pa smo šli doli kakih 200 m nižje, kjer 
je bil naš 2. vod v rezervi. Tam so bile tudi kuhinje 
in magacin. Ker je bila menaža ravno kuhana, zato 
sem šel kosit v stotnijsko pisarno, kjer so se 
nahajali že vsi častniki. Pisarna je bila ravno sredi 
dolge barake. Na desno se je prišlo v magacin, na 
levi pa skozi sobo za rokodelee v kuhinjo. Ko smo 
se po kosilu pogovarjali O tej strašni nesreči - bilo 
nas je 7 notri - kar pribuči naenkrat čez celo po
slopje debel plaz. Bili smo takoj v temi. Prvo kar 
smo naredili, je bilo to, da smo pogasili ogenj v 
peči, ker se je že začelo kaditi, in podprli strop z 
mizami in stoli. Skozi okno smo nato začeli kopati 
sneg v sobo, da bi prišli do svežega zraka. Toda 
bilo je že skoraj 2 m snega nad nami. Ker so bili 
med tem časom že napravili izhod iz kuhinje, smo 
opustili neuspešno delo. Skozi sobo za rokodelce 
smo iz pisarne lahko prišli, ker ni bila podrta, 
čeprav so skoraj vsi tramovi popokali. Težje je bilo 
dohiti pot naprej. Vendar smo srečno našli ozko 
luknjo med steno kuhinje in k steni pritisnjene po-

43 Plaz. 

drte strehe. Tu smo se drug za drugim splazili do 
navpičnega rova, skozi katerega so nas potem po
tegnili na svetlo. Nato smo se takoj spravili na delo, 
da smo rešili izpod podrtije dva težko ranjenca. Ko 
so kopali še dalje, so proti večeru dobili še enega, a 
žal že mrtvega. Sedel je naslonjen na kote!' Lavina 
ga je zalotila ravno, ko je menažira!' Žlico je držal še 
v roki. Ker ni imel nič spačenega obraza, kar bi bilo 
znamenje, da se je zadušil, smo sklepali, da je moral 
dobiti udarec od kakega strešnega tramu in biti takoj 
mrtev. Istočasno z nami je zasula lavina tudi barako 
rezervnega voda, a je ostala nepoškodovana. Nato 
so vse moštvo poslali na bolj varne kraje, deloma k 
1. stotniji, deloma k našemu 4. vodu, kjer ni bilo 
nobene nevarnosti pred plazovi. Tudi jaz sem šel tja 
gor in se nastanil pri g. častniškem namestniku 
(Offizierstellvertretter) Cenarju. 

Tako se je končal nesrečni dan, ki je zahteval 
toliko žrtev. Tudi strašno vreme je ponehalo in 
nastali so primeroma lepi dnevi. Prihodnji dan {so} 
spravili ranjence v dolino, 14. marca pa šc mrtvece. 
15. marca praznovala s tovarišem praporičakom 
Michierjem obletnico, odkar sva pti vojakih. 

16. marca smo pa izvedeli prevcselo novico, da 
pride drugo moštvo namesto nas. Seveda smo se 
vsi oddahnili. Popoldne so si že častniki prišli ogle
dat pozicije, drugi dan 17. marca pa je prišlo še 
moštvo, mi pa smo veseli odhiteli v dolino, da se 
tam oddahnemo od naporov zadnjih dni. 

Od Dellaeha smo korakali še dalje ob Zili na
vzgor do vasi Hi:ifling, kamor smo dospeli že po
noči. Na mehki slarnici sem se temeljito odpočil in 
nas pa!. 18. marca sem šele dobil od sestre majhen 
paket za god, ki je bil že 1. marca. Tako včasih 
funkcionira vojaška pošta. Na praznik sv. Jožefa je 
bil cel naš bataljon pri sv. maši v St. Danielu. Po
poldne pa sem šel s tovariši malo na izprehod in si 
ogledat K6tschach in Manthen. Pozno ponoči smo 
se vrnili domov. 

21. marca smo se zopet odpravili na pot skozi 
Ki:itschach čez Gailberg prelaz v Zgornji Dravograd. 
Tu dve uri počivali, nato pa šli dalje v neko zakotno 
tirolsko vas Lengberg, kjer sem se nastanil v neki 
zamazani kovačiji. 26. marca so nas v Zgornjem 
Dravogradu naložili na vlak. Peljali smo se čez Lienz 
in Toblaško polje v Bruneck, kjer smo zvečer iz
stopili. Nato še nekaj časa hodili peš, da smo prišli v 
St. Lorenzen, kjer smo prenočili. Dopoldne prihod
njega dne smo že korakali ob reki Rienz dalje. Zve
čer dospeli v kraj Schaps. Drugo jutro z godbo na 
čelu potovali po dolini, ki jc postajala vedno lepša. 
Videli smo vedno več vinogradov, polja in travniki 
so bili že zeleni - dih pomladi. Opoldne dospeli v 
prijazno mestece Brixen. Tu .imeli tri ure odmora, 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Iz arhivskih fondov in zbirk 365 
r-.1iha Simac: Zapi~ki vojaka Albina Peterlina (1895- 1916), str. 355- 378 

nato zopet dalje. Med potjo videli precej spomeni
kov, postavljenih hrabrim Tirolcem iz 1. 1809 v 
spomin.44 Godba je igrala ravno pred našo stotnijo, 
fantje so prepevali in vriskali, ko smo okrog 6h po
poldne skozi veličastna vrata vkorakali v Klausen. 
Mesto je zelo staro, ulice ozke, hiše okrašene z raz
nimi staroveškimi prizidki, nadzidki in stolpiči. Šele 
južni del mesta ima novejše ulice. V hotelu )Pri stari 
pošti" sem dobil krasno stanovanje. Ker je bila po
stelja prernehka, zato sem slabo spal. Opoldne na
slednjega dne nadaljevali naše potovanje do Blu
maua, kjer smo prenočili. 30. marca zopet odšli na 
pot. Povsod vedno več sledu o pomladi. Drevje bilo 
skoraj vse zeleno, marsikje že obloženo s cvetjem. 
Ob lIh dopoldne smo dospeli v Bozen. Tu ostali 
do prihodnjega jutra. V Boznu videli prvikrat ženske 
kondukterje na tramvaju. Opoldne 31. smo dolgo 
čakali napovedanega defiliranja45 pred generalpol
kovnikom ekscelenco pI. Koveszem.4G A ker tega ni 
bilo, smo defilirali pred nekim drugim generalom. 
Popoldne ob 3h odšli iz Bozna. Dan je bil nadvse 
krasen, solnce pošteno pripekalo. Ljudje so bili nam 
prav dobri. V vsaki vasi so imeli ob cesti cele škafe 
vode in so nam jo dajali, da smo si gasili hudo žejo. 
Ponekod so nam prinesli celo vina. Okrog 8h zvečer 
dospeli v vas Auer, ki leži kakih 20 km južno ob 
Bozna. Tu so nas nastanili deloma po barakah, de
loma po hišah. Za nami je prišel tudi 3. bataljon na
šega pešpolka, 2. pa je ostal v Branzollu, eno uro od
daljen od nas. 

V Auerju ostali poldrugi mesec. Prirejali smo 
vaje v manjšem in večjem obsegu, da se pripravimo 
za nameravano ofenzivo proti zavezruški izdajalski 

44 Le ta 1809 so se Tirolci pod vodsrvom Andreja fl oferja 
uprli novi francoski oblasti. V spomin na te hrabre Tirolec 
so Avstrijci postavili spomenike, tudi spomenik Andreju 
Ilofcrju. Na kratko nekaj informacij o I-Ioferju in upom: 
http:// en.wikipedia.org/wiki/ Andreas_ lIofcr (zapis z dne 
28. 9. 2009). 

45 Vojaški paradni mimohod pred višjim poveljstvom. 
46 Hermann baron K6vess von K6vesshaza (30. 3. 1854-22. 

9. 1924) je bil eden boljših avstro-ogrskih poveljujočih ge
neralov, ki se je posebej izkazal na vzhodni fronti kot 
poveljujoči 3. armade. V času priprav na avstro-ogrsko 
ofenzivo, poimenovano Kazenska ekspedicija (S trafexpe
dition), ki so jo sprožili 15. maja 1916 in s katero so želeli 
presenetiti in poraziti Italijane, je bil generalpolkovnik 
K6vess premcščen na tirolsko bojišče. Po začetnih uspe
hih je bil avstrijski generalštab zaradi dogodkov na vzhod
ni fronti (prodor ruskih sil) prisiljen ofenzivo najprej usta
viti (17. 7), nato pa jo popolnoma prekiniti in čete iz že o s
vojenih ozemelj umakniti na obrambne položaje (25. junij). 
O tej ofcm:ivi glej: Simič: Po sledeh solke fronte, str. 113. 
Po koncu spnra uspešne ofenzive je bil generalpolkovnik 
K6vcss znova premcščen na vzhodno fronto. Več o tcm 
generalu: http://www.austro-hunb~rian-army .co.uk/biog/ 
kovcss.htm (zapis z dne 29. 9. 2009). 

ltaliji, katero je Bog ustvaril, kot pravi Bismarck, po 
podobi J udeža Iškarijota, dočirn smo drugi ustvar
jeni po božji podobi. Auer je jako prijazen trg, 
okrog in okrog obdan s samimi vinogradi, ki so 
kmalu po našem prihodu ozeleneli. Ob nedeljah 
smo v farni cerkvi vedno imeli vojaško sv. mašo, 
katero je daroval g. kurat Turšič.47 4. aprila smo ve
činoma vsi opravili pri njem velikonočno spoved in 
prejeli sv. obhajilo. 

5. aprila nas je prišel inspicirat naš komi po
veljnik ekselenca F.M.L. baron pI. Lutgenberg.48 S 
kratkim govorom nas {je} pozdravil. Da naj se tudi 
v prihodnje izkažemo ter popolnoma zaupamo nje
mu. Da bo pri prihodnji ofenzivi že skrbel, da bo 
vedno artiljerija pripravila pot naši vrli infanteriji, 
kadar bo treba Laha poraziti. 

9. aprila sem si popoldne ogledal napeljavo 
vode za vaško električno centralo. Vsa naprava je 
precej podobna naši na Žirovnici na Gorenjskem.49 

Visoko nad vasjo, v ozki globoki strugi teče precej 
velik potok. Na pripravnem kraju je napravljen jez, 
kjer se nabira voda, ki nato teče skozi hrib po kaka 
2 m visokem predoru. Skozi cel predor so nad 
vodo položene deske, da se gre lahko skozi. Ko 
priteče voda ven, teče do reservarja vodoravno. Iz 
reservarja pa je napeljana po široki železni cevi 
strmo doli v elektrarno, ki leži kakih 150 m nižje 
kot reservar. 

13. aprila nas je prišel inšpicirat armadni po
veljnik, generalni polkovnik pI. Kovesz. Tako pri
jaznega generala še nisem videl. Vsakemu častniku 
je segel v roko, odlikovane pa je izpraševal, kje je 
kdo dobil hrabrostne svetinje. 

19. aprila nas je pa prišel inšpicirat nadvojvoda 
Evgen,50 vrhovni poveljnik na celi fronti proti La
hanam. 

47 Kurat pri 27. domobranskem pešpolku je bil v tem času g. 
Leopold Turšič, rojen 13. 11 . 1883 v Starem tq",'U pri Ložu, 
posvečen 15. 7. 1907, umrl 30. 5. 1927 v Krškem. V: u
lopiJ Cerkve na Slovenshm 2000, str. 429. 

48 Najbrž gre za podmaršala (F.l\'I.L. -Fcldmarschlleutnant) 
Kasimirja Dominika barona von Li.itgendorfa , (31. 12. 
1862-28. 7. 1958). Najdemo ga v seznamu Dr. Antonia 
Schmidt-Btetano, Die k.k. bZW. k.u.k. Generaliliit (1 816-
19 18), Dunaj, 2007, objavljenega na spletu: http://www. 
ocsta.gv.at/Docs/20 ..... 6-1918.pdf (zapis z d ne 29. 9. 
2009). 

49 Po zaslugi dr. Evgena Lampeta je kranjski deželni odbor v 
Mostah pri 'Žirovnici postavil prvo hidroelektratno na 
Kranjskem, ki je pričela obratovati 1. 191 S. Na kratko o 
tem: http://www. zirovnica.si/podrocje.aspx?id=308 (za
pis z dne 1. 10. 2009) . 

50 Nadvojvoda Eugen Ferdinand Pius Bernhard Felix Maria 
von Osterreich-Teschen (21. 5. 1863-30. 12. 1954) je bil 
vrhovni poveljnik jugozahodnega bojišča , v katerega jc 
spadala rudi soška fronta. 
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Kurat Leopold TllrJič daruje sveto maJo v omenjeni kapelici (iZ zbirke Jasmine Pogačnik). 

22. aprila, na veliko soboto, so naši vojaki na
pravili na glavnem trgu krasen oltar, kjer smo po
poldne prejeli blagoslov. Na veliko nedeljo je bila 
napovedana slovesna služba božja na glavnem trgu. 
a jo je slabo vreme preprečilo. Zato sem šel k maši 
v cerkev tik mojega stanovanja. Deževalo je cel 
dan, zato sem moral čepeti doma. Tako sem že 
drugo veliko noč obhajal na tujem. Na velikonočni 
ponedeljek pa za kazen, ker je prejšnji večer prišlo 
do kravalov po gostilnah, še prosti nismo bili. 

7. maja se je priredila v Auerju veselica in 
cvetlični popoldan v korist Rdečemu križu. K 
veselici je prišel tudi naš divizijski poveljnik F. M. 
L. Nemcczek,51 mnogo častnikov, veliko vojaštva 
in civilnega prebivalstva. Na programu so bile raz
ne pevske in godbene točke. Peli so večinoma slo
venske pesmi. 

15. maj je bil pa za nas važen dan. Zjutraj se je 
zbral cel polk na nekem travniku, kjer je bila v lepo 
narejeni kapelici sv. maša, katero je daroval g. kurat 
Turšič. Nato smo dobili vesoljno odvezo. Za tem 
je govoril naš polkovni poveljnik g. polkovnik Za
wada, katerega nemški govor je prestavil g. kurat v 
slovenski jezik.. 

51 Divizijski poveljnik jc bil tedaj podmaršal Joseph Nc
meczek (19. 8. 1865-12. 3. 1927). Kratki biografski po
dado o njem: Dr. Antonio Schmidt-Bretano, Die k.k. biJP. 
k.II.k. Cenem/ildt (18/6-1918), Dunaj, 2007. Glej: http:// 
www.oesta.gv.at/Docs/20 ..... 6-1918.pdf(zapiszdne29. 9. 
2009). 

»Približala se je velika s"'vesna lira. Danes že grme 
topovi in bruhajo ogenj na izdajalskega LJha. PriJel je čas, 
da pomandramo v prah italijansko gadjo zalego. NaJe 
planike boda pokazale kietemll izdajalcu pot domov. Spo
mi'!J(;y'te se prisege, s katero ste prisegli braniti dom in ce
sarja. Zaupajte v !'{jega, Vsemogočnega; on Vam bo po
magal Blllt lind Glil JUrs Vaterland!«52 

To je bila kratka vsebina njegovega govora. Na
to je govoril še brigadni poveljnik g. polkovnik Ma
jewski: 

» Vojaki! Na! zohrbtni sovražnik hoče valo lepo slo
vensko deŽelo ':(fJsuŽnjill; IIničiti vef lepi s"'venski je<fk. Te
ga mII pa vrli slovenski vojaki ne bodo pustili. Vesel sem, 
da smem poveljevali takim jllnakom, kijih diči planika .. J( 

Po govoru je bil še )lV orbeimarsch«53 milno g. 
brigadnega poveljnika, nakar smo se vrnili proti 
domu. Proti večeru smo že odšli iz prijaznega 
Auerja. 

Prvo noč smo prenočili v Laagu. Drugi dan od
šli dalje do Lavisa, kjer smo ostali par dni. 18. maja 
odšli iz Lavisa, korakali skozi Trident in se ustavili 
v vasi Romagnano, južno od Tridenta. Tu smo 
šotoriti v vinogradih. Tukaj že čuli o uspešnih naših 
sunkih proti Italiji. Število ujetnikov in množina 
zaplenjenega materiala je vedno rasla. 24. maja ob 
11 h zvečer se zopet odpravili na pot. Po peturni 

52 Nem. »iiv!Juye iII premožuye za dOll1ovillo!(( 
53 Nem. »)m1mohod«. 
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Nagovorpolkovnika MajewJkega 15. 5. 1916 (iZ zbirke jasmine Pogačnik). 

hoji smo se ustavili v vasici Chiusoic, severno od 
Roveretta ter se nastanili po praznih hišah. Civil
nega prebivalstva je bilo tu že jako malo. 26. maja 
zvečer smo v hudem dežju odkorakali po zložni 
cesti proti Folgariji. Čez nekoliko časa je dež pre
nehal, zato je pa kmalu nato začelo liti kot iz škafa. 
Po cesti je tekla voda kar v potokih. Premočeni do 
kože in kosti smo dospeli v Folgarijo 27. maja 
zjutraj, ko se je že danilo. Vendar sem se veselil, da 
najdem kak suh kotiček, kjer se preoblečem v suho 
perilo. A ko sem ga začel iskati po nahrbtni],.-u, sem 
dognal v svojo veliko žalost in nevoljo, da je to 
ravno tako mokro kot ono, ki sem ga imel na sebi. 
Tako sem se moral zadovoljiti samo s suhim ko
tičkom, kjer sem se vlegcl spat. Popoldne sem se 
sušil v častniški kuhinji, zvečer pa si šel ogledat on
dotno vojaško pokopališče, kjer so jako lepi na
grobni spomeniki. Drugi dan smo dobili kadetni 
aspirantje skupno sobo, kjer smo cel dan kurili in 
se sušili. Civilnega prebivalstva ni bilo nič tukaj. 29. 
maja odšli iz Folgarije. Do sedla S. Sebastiano 
(1341 m) se je cesta še dvigala, nato pa začela hitro 
padati. V vasi S. Sebastiano imajo dve cerJ..-vi. Ena 
je bila skoraj popolnoma podrta, drugi, farni pa je 
bil odbit vogel zgoraj pod streho. Pri vasi Busatti 
smo ob 2. 45 popoldne stopili na laška tla. Temu 
dogodku dali duška s hura klici in s petjem. V jutru 
31. maja smo imeli alarm in v pol ure smo od
korakali dalje, da čimpreje pridemo do izdajalca in 
obračunamo z njim. Tri vzporedne ceste so bile 

polne vojaštva. »Lah izdajalski, čutil boš našo moč!" 
smo si mislili. Med potjo videli sledove hitrega laš
kega umikanja: tomistre, municija, jedilno orodje, 
odeje, knjige, razni zapiski etc., vse je ležalo na
okrog. Neka laška baterija ob cesti je pustila cele 
kupe municije. Pri Fomiju nam je sovražna arci
ljerija zaprla pot. Zato počakali noči, nato šli dalje. 
V neki grapi pri vasi Barcarola smo se ustavili in 
tam pospali. Drugi dan smo poslušali veličastno 
godbo naše artiljerije. Topovi vsega kalibra so gr
meli, vmes pa basirali težki 30.5 cm možnarji. Kako 
je bilo vse veselo ob tem grmenju, ki ni nici za 
trenutek ponehalo. 

2. junija takoj po polnoči smo bili alarmirani in 
takoj odšli. Začeli smo lesti navkreber na koto 
1141, ki leži južno od Pta Corbin. Semkaj dospeli 
po 9. uri dopoldne. Popoldne odšli pod Mte Cen
gia in se tam pripravljali za napovedani nočni 

napad, ki se pa ni izvršil. Pač pa so Labi, ki so nas 
bili zapazili, napravili v mraku na nas grozen 
»Feueriiberfali«,S4 pri katerem jih je bilo par ranje
nih. Kake pol ure je trajalo tisto peklensko ropota
nje iz pušk in strojnic. Nato je ponehalo in noč je 
mirno minula. 

54 Nem. )>Ilapad s strelnim orožjem((, 
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Pogled na Monte Cengio avgusta 1916 (iZ zbirke Mitje Močnika). 

Prišel je 3. junij 1916, dan, ko se je prvi bataljon 
našega domobranskega polka tako junaško obnesel. 
Ob 9h dopoldne je prišla menaža za nas in tudi mi 
smo jo dobili za polentarja, namreč ročnih granat 
in municije. Ob IOh napovedan napad, ki je bil pa 
kmalu prestavljen na lih. Ob pol 11h se je pričelo 
prodiranje. Vreme krasno, naša artiljerija delala iz
borno. Teren je bil za nas zelo ugoden, zato smo se 
brez izgub približali po hosti sovražnim postojan
kam samo na 40-50 korakov. Tedaj pride od arti
ljerije povelje, da naj počakamo artiljerijske pripra
ve, kar smo pa v našo srečo prepozno izvedeli. 
Kajti ravno tisti čas smo zajurišali in planili v laške 
postojanke, kjer so se nam vdali skoraj brez od
pora. Sem in tje se je kdo ustavljal, kar ga je pa sta
lo življenja. Tedaj se pa privale cele množice Lahov 
- bili so grenadirji, elita laške armade, - ki so čakali 
naše artiljerijske priprave v kavernah, a prišli so 
prepozno in vdati so se morali tudi ti. Veseli so 
pometali orožje proč in z belimi ovratnimi rutami 
mahaj oče so jih odvedli doli. Tedaj se je brž tele
foniralo artiljeriji, da je Mte Cengio že zavzet in 
ravno še o pravem času, ker so naši ravno name
ravali storiti bobneči ogenj (frommelfeuer) na 
Lahe, ki jih pa že ni bilo več gori. Nato smo še 
pretaknili vse luknje in preiskali, če se ne skriva še 
kje kak Lah, fantje so pobrali po laških pozicijah, 
kar je bilo kaj vrednega. Jaz sem tačas ogledoval 
krasno, smejočo se beneško ravan, ki je ležala pod 
nami. Tu smo bili zaplenili več strojnih pušk, dva 

15 cm možnarja in veliko množino raznega mate
riala. Ker so prišli drugi zasest osvojene pozicije, 
smo mi odšli na drugo stran, se tam zbrali, da bi se 
malo odpočili. 

Kmalu pride k nam g. podpolkovnik Alpi,55 
poveljnik cele grupe in pošlje našo drugo stotnijo, 
katere je bilo pa komaj polovico skupaj, proti Mte 
Barco, ondi se bojujočim na pomoč. Bolj neradi 
smo šli, ker je ravno začelo deževati. Bilo nas je pri
bližno dva slaba voda; enega je vodil kadetni aspi
rant Pirc, drugega jaz, obema skupaj je pa pove
ljeval praporščak MichIer. Nekaj časa se nismo ve
deli kam obrniti, ker je vsepovsod pokalo, zato smo 
kar blodili sem in tje. Nazadnje nam je pol voda 
pešpolka št. 4 pokazalo pravo smer. Nekaj časa 

smo brezskrbno korakali proti sedlu Mga di Bar
chetto. Kar naenkrat nas obsuje toča krogel. Hitro 
srno se pritisnili k skalam, deloma se vrgli za neki 
zid. Lahi so nas začeli obdelovati z ročnimi 

granatami, ki pa so bile k sreči prekratke, le malo 
prsti je včasih vrglo na nas. l\1i smo streljali nanje, a 
kaj, ko so bili tako skriti. Posvetovali smo se, kaj 
naj storimo. Za naskok nas je bilo prvič premalo, 
drugič je bil laški odpor prevelik. Zato smo ostali 
na mestu, da počakamo eventuelno pomoč, ki je k 
sreči kmalu prišla. Naši so postavili na višini desno 

55 Eduard Wilhelm Maria Alpi (1868- 1941), rojcn v Ljub
ljani, večkrat odlikovan v času prve svetovne vojne. Po
:-;cbej se je izkazal v bojih pri Nadworni 1. 191 S, na vzhod
nem bojišču. 
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od nas dve strojni puški, ki sta začeli od strani 
ropotati Italijanom v bok, To je trajalo precej časa, 
Med tem smo se mi pripravili, Ko sta strojni puški 
nehali regljati, smo skočili izza zidu in navalili na 
Lahe, ki so se nam takoj vdali. Tu smo šele videli, 
kako je delovala strojna puška: jarki in luknje {so 
bili} vsi pokriti z laškimi mrliči in ranjenci. Bil je 
grozen pogled. Neki laški ranjenec z razbitim no
som je prosil in sklepal roke, da naj ga ustrelimo. 
Seveda ga nismo smeli, zato je sam iskal in grabil, 
kje bi dobil puško. Ujetnike smo hitro segnali 
skupaj in bilo jib je okrog 280, dočim je bilo nas 
komaj 70, ter jib poslali nazaj. Na vprašanje, če so 
že dolgo tukaj, so nam povedali, da so ravno 
prejšnji dan prišli od Gorice. Vprašali smo jib, zakaj 
so se nam kar brez strela podali, ko so vendar 
videli, da nas je malo, dočim so v začetku kot besni 
streljali na nas. Na to so nam odgovorili, da jih njib 
poveljnik, neki stotnik, ni pustil, da bi se podali. Ko 
je bil pa pozneje zadet od naše strojne puške, pa jih 
ni nihče več silil ustavljati se, zato so se raje takoj 
podali. Tako smo spoznali, da ni laško moštvo za 
nič, dočim so častniki jako hrabri. Nato smo med 
hudim nalivom pre brskali zaloge in dobili smo 
poleg prepečenca, konserv, komisa, tudi dva soda 
»vennuta«, ki sta nam jako prav prišla. Kmalu nato 
sta prišla naša 2. in 3. bataljon zasest osvojene po
zicije, mi pa smo odšli nazaj veseli, čeprav nas je 
dež neusmiljeno pral. Bilo je Že mračno, ko smo 
prišli tja, od koder nas je bil g. podpolkovnik Alpi 
odposlal. Tu smo si kolikor se je dalo udobno in 
pod streho, ker deževalo je še vedno, napravili 
ležišča in kmalu po kavi zaspali, čeprav nas je Lah 
iz jeze nad takim porazom, ki ga je doživel ta dan, 
obsipal še v noč z granatami. Tako je minil dan, ko 
sem prestal ognjen krst in dvakrat jurišal. 

4. in 5. junija je bila naša stotnija v rezervi Ta 
čas smo še fantje brskali po Jaških pozicijah in mar
sikaj zanimivega našli. Tako so na primer med listi
nami nekega laškega častnika dobili neko Cadorno
vo56 povelje četam, ki se bore v odseku Arsiero
Asiago. Med drugim piše približno takole: )) Večkrat 
se Je že pripelilo, da so se flevi!ne nafe čete podale mailm 
avstrijskim oddelkom. To je sramota, to je fkanda!! Zalo 
naj se s takimi najslro:fJe posIopa in brez preiskave usmrti. 
Višine, ki jih imale zasedene, se mortyo branili do skrty"
nosli, do <f1dn;ega moža. Kajli, ako jih i'(gubimo, pade na
fa vOjika, pade nafa Ilaly". « 

56 Grof Luigi Cadorna (4. 9. 1850-21. 12. 1928), načelnik 
generalštaba italijanskih oboroženih sil, glavni it. strateg 
bojev na soški fronti. 

Te dni smo izvedeli, da je naša stotnija sama 
ujela okrog 500, cel prvi bataljon skupaj pa 1400 
ujetnikov in 15 častnikov. Lahi oba dneva precej 
pogosto pošiljali jeklene pozdrave, a se nismo zme
nili dosti zanje. 

6. junija smo zasedli pečine levo od tam, kjer 
smo jurišali 3. junija. Tu gori smo imeli tudi še 
pribodnje dni kot moštvo dobro hrano, ker so Lahi 
na Pta Corbin pustili cele zaloge moke, masti, ma
karonov, riža, olja itd. Od tu sem pogosto z dalj
nagledom pregledoval beneško ravan, kamor je bil 
krasen razgled. Ponoči je vedno migljalo vse polno 
lučic tam doli. Zvečer 8. junija jc odšla naša stotnija 
v rezervo v neki gozd pod Mte Panoccio. Drugo 
jutro smo se takoj spravili na delo, da si zgradimo 
pred šrapneli in granatnimi kosi vama kritja. Vkljub 
temu, da je začel Lah z vso besnostjo metati gra
nate okrog nas, smo skoraj nemoteno delali dalje. 
Okrog poldneva je bilo skoraj že vse gotovo. Pred 
Lahom nismo imeli skoraj nikoli miru. Vedno in 
vedno je brusil granate okrog nas. 

Na binkoštno nedeljo 11. junija je pa že prišlo 
povelje, da naj gre polovica stotnije okrepit roj no 
črto pri prvem bataljonu. Poslali so kadetnega aspi
ranta Pirca z enim vodom in mene z enim. No in 
tam smo delali noč in dan, da smo kaj napravili, ker 
ni bilo še nič narejenega. Treba je bilo delati kritja, 
od enega kritja do drugega napraviti visok zid, 
spredaj napeljevati in napenjati bodečo žico ter 
čistiti hosto pred nami. Spali smo prav malo ali pa 
skoraj nič. Ponoči je bilo treba delati, podnevi nam 
pa laška artiljerija pogosto ni pustila spati. Ko so 
imeli moji že večinoma vse narejeno, pa so nas 
zopet potisnili drugam, kjer ni bilo nič narejenega. 
Tu zopet delali brez prestanka. 

15. junija so naši začeli napadati Mte Pau. Zju
traj ob 6h se je že pričel naš bobneči ogenj, ki je 
trajal skoro do poldneva. Nas je bilo groza, ko smo 
samo od daleč gledali to udarjanje granat in raz
pokavanje šrapnelav. Tisti odsek je bil ves v dimu, 
prej zeleni hrib je postal rujav. Lah je večinoma 
molčal. Le par jib je zabrusil, izmed katerih je pri 
sosednji kampaniji ubila dva moža. Ta dva so 
potem zvečer pokopali, prižgali na grobu sveče in 
molili zanju. Sploh sem tukaj vsak večer in vsako 
jutro slišal, kako so molili rožni venec. V odseku 
Mte Paua so {se} še par naslednjih dni bili taki boji 
kot 18. junija. Naši dosegli marsikaj uspehov. 

19. junija dopoldne izvedeli, da gremo proč in 
se najbrž odpeljemo proti Galiciji, kjer je Rus pričel 
že 14 dni prej z ofenzivo,57 da bi razbremenil lta-

57 Znamenita ruska ofell7-iva pod poveljstvom proslavljenega 
generala Alekseja A1ekscjcviča Brusilova (19.8. 1853-17. 
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lijane. Zato smo začeli spravljati skupaj svoje stvari. 
Popoldne sem še enkrat z daljnogledom si ogledal 
lepo beneško ravan, za nas obljubljeno deželo. 
Kako lepo bi bilo prodirati po njej, a nas je prehitel 
Moskal!58 Ozrl sem se še enkrat na Vincenzo in 
Paduo, ki se je pač videla v bolj mo tnih obrisih. 
Zvečer odšli proti Pta Corbin, kjer smo počivali. 
Kakšne utrdbe in forti, kako nepristopen kraj! In 
kako lahko so jo naši s pomočjo 30.5 cm mož
narjev zavzeli. Malo pred trdnjavo je postavljeno 
krasno pokopališče. Po polnoči se spustili navzdol 
v dolino. Ravno, ko se je začelo daniti, smo prišli v 
Soglio, kjer smo ostali čez dan. Zvečer zopet na
daljevali pot. Po polnoči smo začeli lesti po tistih 
večnih serpentinah navzgor, dokler nismo okrog 
petih zjutraj dospeli na vrh v vas Carbonare, kjer 
smo si na prostem postavili šotore in tam ostali do 
prihodnjega dne. Na praznik Presvetega Rešnjega 
Telesa smo se odpravili dalje. Po vaseh dobili ved
no več civilnega prebivalstva. Videli smo jezero 
Caldonazzo. Sploh je bila pot zelo romantična. Na 
cesti so same ženske drobile kamenje za posipanje. 
Proti poldnevu smo dospeli v vas Valsorda, od ko
der je bil že lep razgled po dobro nam znani adiški 
dolini. V vinogradih zunaj vasi smo šotorili. 23. 
junija zjutraj smo zopet odšli dalje proti Tridentu, 
kamor smo dospeli okrog 7h zjutraj. Prijazno me
stece z mnogimi, starinskimi hišami. Kaki dve tre
tjini prodajaln sta bili zaprti. Iz Tridenta smo v hu
di vročini korakali dalje skozi prijazen, popolnoma 
starinski kraj Lavis, v vas Nave S. Rocco, ki leži na 
desnem bregu Adiže. Prebivalstvo govori samo ita
lijansko. Tukaj smo dobili novega stotnijskega 
poveljnika, g. stotnika Orehka, Slovenca. 

24. junija smo šli na kolodvor Lavis, od koder 
so cel naš polk odpeljali z več transporti. Naša 
stotnija se je odpeljala z drugim transportom, ob 2h 
popoldne. Tako sem se bil lani zastonj poslavljal od 
Galicije, za katero sem takrat misW, da jo vidim 
zadnjikrat. No, »profitiral« sem pa le nekaj v tem 
času. Prvikrat sem se peljal v vozu, na čigar vratih 
stoji napisano 40 Mann oder 6 Pferde.59 To pot 
sem lahko slonel na blazinah drugega razreda. Med 
prvo (lansko) vožnjo sem žalostno gledal, kako so 
si drugi na postajah kupovali različne stvari, jaz se 
pa z ubogimi 67h v žepu še pokazati nisem upal, 
dočim sem si topot s 30 K sladil dneve vožnje. 

3. t 926) se je začela 4. junija in končala 20. septembra 
1916. Rusi so v njcj zajeli okrog 400.000 avstro-ogrskih 
vojakov. Na krarko o tem glej: http://cn.wik.ipedia.org/ 
wik.i/ Aleksci_Brusilov (zapis z dne 1. 10. 2009). 

58 Rus, dobesedno Moskovčan . 
59 Nem. )40 mož: ali 6 konj.« 

Kraji so mi bili znani, vrhu tega je pa še deževati 
začelo, zato se mi ni ljubilo gledati skozi okno, 
ampak smo se raje vsedli k tarok - partiji. Peljali 
smo se skozi Bazen in Briksen v Franzensfeste, ka
mor smo dospeli okrog lIh zvečer. Innsbruck, ko
der smo se vozili okrog 3h zjutraj, prespal. Okoli 
7h zjutraj v W6rglu vstal. Po dolgem času sem tu
kaj zaslišal zopet enkrat milo donečc zvonove. Od 
tu dalje ogledoval lepe kraje z okrašenimi, ličnimi 
hišami, kakršne so na Tirolskem običajne. Spodnji 
del je navadno zidan, zgornji pa lesen in lepo okra
šen. Okrog in okrog pa ena ali dve vrsti balkonov. 
Na južnem Tirolskem ni bilo takih hiš. Kitzbiihel 
prijazen kraj. Menažirali smo že na Salzburškem. 
Zell am See, krasno letovišče. Jezero veliko, na 
njem so se zibali lepi čolnički. Nato se vozili ob 
Salici. Ob 2h popoldne dospeli v Bischofshofen. 
Tu zapustili dvotirno progo, ki pelje na Salzburg in 
zavili na desno. Peljali smo se nato skozi glasovici 
»Gesiiuse',60 ob Aniži. Ob 7h dospeli v Selztal, kjer 
sem izvedel, da postanem s prvim julijem kadet. Iz 
Selztala zavili v stran, da se nam ni bilo treba peljati 
skozi Admont, kjer je zdaj kader našega polka. Čez 
Schober prelaz (postaja Wald) odhiteli proti Muri 
in Murici. Leoben, Bruck ob Muri prespal. V 
Miirzzuscblagn se šele zbudil 26. junija. Nato sem 
zopet zadremal in se šele vrhu Semcringa zbudil. V 
Gloggnitz se malo okrepčali, nato pa nadaljevali 
»Iustig und fidel,I,! našo rajžo na »Ioriju.« Ob pol 
11 h dospeli v Dunajsko Novo mesto, od koder 
sem pisal pozdrave na vse krajc. Ob 2h popoldne 
bili že na Dunaju. Na nekem kolodvoru dunajskega 
predmestja (Atzgersdorf) smo se pri Rdečem križu 
okrepčali z belo kavo. Od Dunaja - prvič videl 
cesarski Dunaj - se je pa že pričela enolična, ne
pregledna ravan. Okrog 7h dospeli v Požun. Ker je 
začelo deževati, smo se poskrili vkupeje. 

27. junija zjutraj smo bili že onstran Budim
pešte. Dan pust in dolgočasen kot kraji sami, koder 
smo se vozili. Ni se mi ljubilo ogledovati enolične 
ravnine, kjer so se pasle črede konj, goveje živine, 
ovac, prašičev in gosi ali pa se je razprostirala ne
pregledno žitno polje. Ob 9h dopoldne bili v 
Szolnoku, kjer smo stali dobro uro. Nato zopet 
dalje. Na postajah srečavali vlake z begnnci iz Bu
kovine. Vojska se tu malo pozna. Povsod imeli še 
bel kruh. Čez Piisp6k Ladany dospeli ob 7h zvečer. 
V Vel. Varaždin (Nagyvarad). Tu stali poldrugo 
uro. Ko smo zapustili kolodvor se nam je razpro
strlo pred nami mesto, veliko in lepo. 

60 Nacionalni park ob Adiži. 
61 Nem. })veseli in radostniK 
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28. junija še pred 7h zjutraj smo bili v KJau
senburgu (Koloysvar), od koder smo se po skoraj 
dveurnem čakanju odpeljali proti severu. Okolica je 
bila že bolj prijazna, ker so se pokazali mali grički. 
Ob lih dopoldne dospeli v Dees, kjer so prišli na 
to, da so nas predaleč zapeljali. Nato smo drveli z 
bliskovito naglica dalje proti severu, da bi zamu
jeno popravili. Od postaje Letko, kjer je bila me
naža, smo se pa počasi pomikali naprej in na vsaki 
postaji dolgo čakali tako, da smo namesto ob pol 
7h šele okrog lih zvečer dospeli {do} Nagy Binya, 
kjer nas je čakala cela množica ljudi. Tu so fan~e 
zapeli par kranjskih in igrali na harmonike. Nekoli
ko pred polnočjo smo med vriskanjem odrinili 
dalje. 

29. junija. Ker sem imel službo, nisem mogel iti 
spat. Ob Ih po polnoči smo že zopet stali in čakali 
do 3h. Bili smo na kolodvoru Apa. Nato so nas s 
postaje potisnili na neko stransko progo med mla
kuže. Tli smo potem čakali na madžarsko milost 
cel dan. Da bi nas pa zapeljali v kako mesto in {bi} 
tam tako dolgo čakali, jim pa ni prišlo na misel. Po 
kosilu je povabil vaški graščak, tedanji kadetni 
aspirant na dopustu, naše častnike na malico. Nekaj 
jih je šlo, nekaj nas je pa ostalo doma v kupejih. 
Šele popoldne okrog 5h so se nas usmilili in poteg
nili ven iz močvirja. Nato smo jo v bolj počasnem 
tempu rinili dalje proti mestu Szatrnar Nemeti, 
kamor smo se pripeljali ravno ob solčnem zahodu 
tako kot pred 11 meseci, ko sem se peljal prvič v 
Galicijo. Po odhodu s kolodvora šel takoj spat. 

30. junij. Zadnji dan vožnje. Ker smo se vozili 
po meni popolnoma znanih krajih, sem raje spal do 
Kiiriismezii. Požgani kolodvor, ki je bil lani še 
nepopravljen, ima letos streho iz desk in strešne 
lepenke, vendar lepo okrašeno s stolpički kot kaka 
vila. Po poldrugoumem odmoru se odpeljali dalje 
čez mejo v Galicijo. Še pred Delatynom na postaji 
Jarenče smo izstopili. V vasi istega imena prenočili. 

1. julija zjutraj so cel naš transport odpeljali na 
avtomobilih skozi Delatyn v Oslaw-bialy ob Ostra
wi. Tu dobili že cel naš polk zbran, razen trans
porta, ki se je odpeljal zadnji iz Lavisa. Tu ostali čez 
dan. Zmeda bila velika. Tren62 se je preganjal iz ene 
vasi v drugo. Kako daleč pa so že Rusi, ni nihče 
vedel. Zvečer sem se vgnezdil v neki kmečki hiši na 
klop, a zaspati nisem mogel. Vedno so ropotali mi
mo vozovi bežečih J udov in trena. 

2. julija po polnoči smo bili alarmirani in šli smo 
Rusa iskat. Hodili smo gori in doli do pol 9h. Nato 
eno uro počivali, nakar se je zopet pričelo iskanje. 
Prodirali smo skozi veličasten gozd in okrog 2h po-

62 Pmtcž. 

poldne srečno naleteli na Rusa. Na nekem travniku 
pred gozdom smo se pričeli vkopavati. V curkih je 
teklo od mene, ko sem v potu svojega obraza po 
strani ležeč kopal in se zatival v zemljo, da bi bil 
čimpreje varen pred ruskimi kroglami, ki so žviž
gale od vseh strani mimo nas. Ko sem si že precej 
izkopal, sem prenehal in tedaj sem se spomnil, da 
imajo na Homcu danes novo mašo. No, sem si 
misW, Matija Jager63 me je sklenil še pred vojsko 
vzeti za druga pri prvi njegovi presveti daritvi, 
sedaj, ko praznuje svoj največji praznik, pa se ubi
jam po Galiciji ... Ker so Rusi pritisnili na nas in 
smo bili mi na preveč izpostavljenem kraju, smo se 
morali umakniti nazaj v gozd. Ko sem skočil ven iz 
svoje jame, sem si na ne vem kakšen način v ko
lenu zvil nogo. S težavo sem se mcd dežjem krogel 
privlekel do naših nazaj. MisW sem, da mi {bo} 
kmalu odleglo, a ker se to ni zgodilo, so me ' sani
tejci odnesli na obvezovališče (Hilfsplatz). Tu me je 
še g. nadzdravnik Lackener pošteno nahruW, češ da 
mi ni nič in čemu mučim sani tej ce. 

Na obvezovališču ostal do 8. julija. Par dni sem 
imel v kolenu hude bolečine, nato se je pa noga 
začela polagoma zboljšati. Obvezovališče so vedno 
premikali sem in ~a, enkrat na levo stran Pruta, 
enkrat na desno. Naši so imeli od 3.-6. julija z Rusi 
hude bojc, da so jih zadržali nazaj. Listi so bili tiste 
dni polni hvale o naši domobranski diviziji (dom. 
pp. št. 27,4.,21.,2.), ki je ustavila rusko ofenzivo. 
Vendar so se morali 6. julija umakiuti nazaj skozi 
Lawez do vasi Krasne. Bila je namreč nevarnost, da 
bi bili zajeti, ker so Rusi prodrli pri dobro znanih 
»)junak.ih«, ki jih nazivijemo »Maulhelden«,G4 pri ne
kem mažarskem polku (menda 305.),65 ki je bežal že 
cel dan, dočim so naši vztrajali skoraj do večera. 
Neki ogrski enolemi prostovoljec četovodja je ra
njen kot brez uma pribežal z rojne črte na naše ob
vezovališče, tam zavil okrog in zopet tekel na drugi 
strani proti rajni črti, tako je bil zmešan. Ko ga 
vprašamo, kam hiti, se obrne na nas preplašena: 
))Bitte, JlIO isl der Weg nach Ungarn?</l6 Seveda je temu 
vprašanju sledil najprej zaničljiv smeh, nakar smo 
mu povedali, da se mora obrniti v nasprotno smer. 
Čudno se nam je zdelo, ker je bil še toliko pri za
vesti. da se nam je še celo zahvaW, ker srno mu po
kazali pot na Ogrsko. In odkuril jo je v nakazani 

63 Matija Jager, rojen 4. septembra 1893 v Ljubljani; v 
mašnika posvečen 24. julija 1916. Od l. 1927 je deloval v 
Združenih državah Amerike; narančneje v Clevelandu, 
Ohio. V: Le/opis (jub/jonske !koJift Za/. 1932, str. 171. 

64 Nem. »gobčni junaki«; tisti, ki so pogumni samo »Z jc
zikom«( . 

65 Opombo v oklepaju je nejverjetneje zapisal homški župnik. 
66 Nem. »Prosim, kje je pot proti Madžarski?« 
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smeri, kot bi padale za njim 30.5 cm granate. Kaj je 
počel, ko je prišel do Pruta, kjer n.i bilo nobenega 
mostu, nismo šli gledat. 

8. julija me je g. nadzdravnik poslal k trenu h 
kuhinjam, ki se je nahajal blizu Nadworne. Tam 
sem zopet malo prišel ob dobri hrani k sebi. 12. 
julija sem se vrnil nazaj v vojno črto, čeprav noga 
še ni bila popolnoma dobra. Tu smo delali skoraj 
noč in dan, popravljali pozicije in delali žične ovire. 
Pred Rusi smo imeli skoraj popoln mir, ker nas, 
katere nas imenujejo zaracli perja na kapah »Blum
enteufel«,67 visoko cenijo in imajo grozen respekt 
pred nami. 1 mcli smo večino slabo vreme. Blata 
ped na debelo in še več, strelske jarke skoraj polne 
vode. Zabe so nam regljale in kratek čas delale. 
Sem in tje nam je Moskal poslal kako granato, ki pa 
ni imela nobenega učinka. Malo prsti vrže kvišku in 
to je vse, dočim je na laški fronti frčal o kamenje po 
zraku tam okrog, kamor je padla granata in deževa
lo na nas. Posebno pa je deževalo 17. in 18. julija, 
ko nam je kar voda drla v kritja in jih rušila. 19. 
julija se je vendar zvedrilo, da smo prilezli na dan 
na salnce se sušit. Večkrat so k nam pribežali ruski 
vojaki, ki so nas izpraševati, zakaj da se med seboj 
bojujemo, ko smo vendar bratje in govorimo isti 
jezik. Povedali so nam tucli, da imajo sicer dovolj 
hrane, toda ruski častniki ravnajo zelo surovo z 
moštvom in ga pretepajo. Sploh gonijo svoje ljucli 
brezobzirno proti našim žičnim oviram in pred 
naše puške. 

23. julija zjutraj je cel naš prvi bataljon prišel v 
vas Krasno v rezervo. Tu sem se vgnezdil v neko 
kmečko hišo, kjer je bila doma mati s tremi ne
doraslimi otroki, in si dal na klopi pri peči napraviti 
posteljo. V rezervi smo podnevi dobavljali razen 
material kot kole, bodečo žico etc. za naše pozicije, 
ponoči smo bili navadno prosti. Ker so Rusi iz
vohali našo artiljerijo v vasi, so precej obstreljevali 
vas, kar ni bilo brez civilnih žrtev. Domačini nam
reč nočejo bežati in ostanejo doma celo po vaseh, 
ki leže med obema bojnima črtama. 

28. julija se je raznesla vesela novica, do so do
pusti za nas odprti. Zato sem takoj drugi dan, rav
no na obletnico, odkar sem se lani odpeljal iz Ma
ribora na fronto, vložil prošnjo. Sledili so dnevi ne
strpnega pričakovanja, posebno, ker smo bili vedno 
)marschbereit«.68 

1. avgusta popoldne sem ravno delal načrt, kod 
se bom peljal, ko pride naenkrat novica kot strela z 
jasnega, da se lahko že danes odpeljem na dopust. 

67 Nem. »hudiči s pcrjem«. 

68 Nem. »pripravljeni na mar~« . 

To sem poskočil! »Purš(~9 mi je hitro spravil moje 
stvari skupaj. Med raznimi opravki, ki sem jih še 
imel, so hitro potekle zadnje urice. Ob 6.50 zvečer 
sem se že odpeljal s trenski.m vozom iz Krasne ve
sel kot še nikdar. Saj je po dolgih 16 '/2 mesecih pri
šel čas, da zopet viclim premile domače kraje, pre
drage mi svoje. Na kolodvoru v Nadworni nas jc 
prišlo več skupaj tako, da nas je bilo 16 »Kriegs
urlaubarjev«Jo »Nunc est ... pede libero pulsanda 
tellus!«71 sem si s Horacom misW. Ob pol lIh smo 
se odpeljali iz Nadworne s sanitetnim vlakom v 
najboljšem razpoloženju. 

2. avgusta ob Ih zjutraj smo bili v Stanislavu. 
Ker nismo imeli direktne zveze, smo šli v mesto 
iskat prenočišča. Dobil sem pri nekem J udu lepo 
posteljo, iz katere so me pa prav kmalu pognale 
številne stenice. Zato seveda nisem skoraj nič spal. 
Zjutraj smo si malo ogledali mesto, na katerega uli
cah je bilo še precej vrvenja in kupčij. Ob 10h do
poldne smo se z brzovlakom odpeljali proti Lvovu. 
Sedeli smo prav udobno v kupejih. Ko smo se ob 
2h popoldne presedli na brzovlak, ki pelje clirektno 
na Dunaj, smo ga dobili Že zasedenega. Morali smo 
stati na hodniku pred kupeji. Še pred 3h smo že 
odhiteli dalje. Okolica bolj prijazna, kot je spodaj, 
naša gališka vedno bolj izginja. Lakota me je pri
silila, da sem šel v jedilni voz, iz katerega sem inlel 
krasen razgled in kjer sem vsaj udobno sedel. V 
Phemyslu nisem videl nobenih znakov trdnjave, le 
par strelskih jarkov in žičnih ovir. V Jatoslawu so 
zgraclili lep nov kolodvor, ker je bil stari od Rusov 
razdejan. Ob 'I. lIh zvečer smo bili že v Krakovu, 
kjer sem si malo dušo privezal. Okrog 11. ure pa 
smo Že odbrzeli dalje čez avstrijsko Šlezijo in Mo
ravsko proti Dunaju. 

3. avgusta ob pol 8h zjutraj smo že izstopili na 
severnem dunajskem kolodvoru. Tramvaj nas je 
potegnil na južnega, od koder smo se 'I. 9h z 
brzovlakom južne železnice odpeljali proti Ljub
ljani. Drdrali smo, da je bilo veselje prav po naši 
volji. Popoldne ob 6.15 smo izstopili na južnem 
kolodvoru naše bele Ljubljane. Kako sem jo po
zdravljal, ko sem jo po 16 mesecih zopet zagledal! 
Ker sem bil preveč zamazan in strgan, zato sem 
ostal en dan v Ljubljani, da sem se osnažil in si 
nakupil raznih potrebščin. 4. avgusta ob pol 9h 

69 Sluga. Nem. Bu(sch - fant. 

70 Nem. )wojni dopustnoo«. 

71 » ... Zdf?i Z nogo sproIleno lItialjoli v t!o!« Ven je iztrgan iz prve 
kitice Horncijcvc pesmi (Carmina 1, 37), ki se v prevodu 
Kajetana Gantarja glasi takole: »2dojjt lrebo piti, zdaj Z nogo 
sproI!mo/ IIdOljali v tla, zdty las je krosili/ blaz/ne bogovskt Z 
razkofJlo gostijo, tovorili drogi! Poprej bi bil greh, /. . .! ((. Prevod 
celotne pesmi glej: Iloracij, PesIHi, srr. 28-29. 
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zvečer pa sem se srečno pripeljal v Preserje na svoj 
dom, kjer so mc mama, bratje in sestre, iznenadeni 
vsled nenapovedanega mojega prihoda, prisrčno 

sprejeli. In zdaj sem doma, obiskujem sorodnike in 
znancc ter se veselim veselih uric, ki mi jih deli 
dopust. 21. avgusta pa se zopet vrnem nazaj »23 

dom med bojni grom« čakat, kdaj zavlada med na
rodi tako zaželjeni mir, ko pridemo vsi na neome
jen dopust ... 

Preserje, dne 10. avgusta 1916 
1\lbin Peterlin 

kadet« 

Sklep 

Mladenič, ki si je v zapisu, ki ga tule objavljamo, 
tako zelo želel »brezmejnega dopusta<~ je preminil 
na bojnem polju in vsi so upali, da je vsaj tam do
segel večni mir. Župnik Mrkun je ob tem žalost
nem dogodku pod zapisane 1\lbinove vrstice v 
župnijsko kroniko na kratko dopisal: ))Pade! 31. X 
1916.« 

Zemljevid poti Albina Peter/ina med njegovim sluZen;em pri UR 27 (1915-1916) (zemljevid izdelal Ivan Jllrkovic). 

Kronološki seznam nekaterih krajev, po katerih je potoval vojak Albin Peterlin s 27. domo
branskim pešpolkom v letih 1915 in 1916. 

S črno obarvana imena mest v seznamu so mesta, ki jih najdemo na karti. Označena so s pripadajočo 
številko. Črke na zemljevidu (1\, B, etc.) označujejo področje, na katerem je bil Peterlin: 
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Galicija 1915 (A): 

Ptuj (2) Najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem; leži v 
severovzhodni Sloveniji. 

Zukany (danes Zakany) Kraj na zahodnem Madžarskem, blizu meje s Hrvaško. 
Dombovar Mesto v pokrajini TaIna na Madžarskem. 
Ratasyk (dan. najbrž Bataszek) Mesto v pokrajini Tolna na Madžarskem. 
Rayo (dan, Baja) (3) Kraj v južni Madžarski. 
Mariatheresiopel (dan. Subotica) Mesto je nosilo več različnih imen, v letu 1779 pa so ga 

poimenovali Man'a-Theresiapolis, po cesarici Mariji Tereziji. 
Kasneje so ime opustili, vendar se tudi na kasnejših kartah 
Avstro-Ogrske še vedno pojavlja. 

Szegeclin (dan. Szeged) Glavno mesto dežele Csongrid v jugovzhodni Madžarski. 
Nag Karoly (dan, Carei; madž. Mesto, ki danes leži v severozahodni Romuniji, blizu meje z 
Nagykiroly, nem. Grosskarol) (4) Madžarsko. 
Szatmar Nemeti (dan. Satu Mare; Mesto v severozahodni Romuniji, 13 km od meje z 
madž. Szatmamemeti; nem. Sathmar) Madžarsko. 

1(5) 
Marmaros Sziget (današnji Sighetu Mesto v severozahodni Romuniji. 
Marmatiei; madžarsko Mdramarossz!j,et) 
K6rosmezo Mesto v Ukrajini. 
Delatyn Danes mesto v Ukr~jjni, v provinci Ivano- Frankovsk oblast. 
Kolomeja (dan. Kolomyia; ukr. Mesto ob reki Prut, v današnji zahodni Ukrajini. 
Kolomyya; nem. Kolomea) (6) 
Gwozier-Miasta (dan. Gwozcliec Miasto) Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
Handzarow Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
Czernelica Danes mesto v Ukrajini. 
vas Dabki Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
Horodensk (Horodenka) Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
Raszkow Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
I J asenow Polny Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
Szatrnar-Newtij (dan. Szatrnar Nemeti) Kraj v vzhodni Madžarski. 
Miskolz (7) Kraj na Madžarskem. 
GoldalIa (8) Kraj zahodno od Budimpešte. 
Velika Kaniža (NagyKanizsa) (9) Kraj v zahodni Madžarski. 

Trbiž, Rombon (B) 

Maribor (10) Danes drugo največje mesto v Sloveniji in središče Mestne 
občine Maribor. 

Beljak (nem. Villacb) (11) Drugo največje mesto avstrijske zvezne dežele Koroške. 
Trbiž (ita!. Tarvisio, nem. in fur. Tarvis) Mesto v severovzhodnem delu dežele Furlanija-Julijska 

krajina v Videmski pokrajini, blizu tromeje med Italijo, 
Slovenijo in Avstrijo. 

Rabelj (ita!. Cavc del Predil) Kraj, ki leži približno 15 km južno od Trbiža. Poznan 
predvsem po rudniku svinca in cinka (Rabeljski rudnik), 
katerega predor je povezoval Rabelj in Log pod Mangartom. 

Log (pod Mangartom) Razpotegnjeno obmejno naselje v občini Bovec. 
Rombon ali Veliki vrh 2208 m visoki vrh, del Kaninske skupine, severno od Bovca. 
kota 1313 Veliki Rob; med prvo svetovno vojno je bil tu položaj avstro-

ogrske topniške opazovalnice. Od tod se nam odpre lep 
razgled na Bovško kotlino. 
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Mali Rombon (nem. Kleiner Rombon) 1992 m visoki vrh. 
Strmec (na Predelu) Naselje v občini Bovec. 
Predel (ita!. Pret!il) 1156 m visoki cestni prelaz med Kanalsko dolino in Gornjim 

Posočjem nad ledeniš kim Rabeljskim jezerom (ita!. Laga di 
Pret!il) v Julijskih Alpah. 

Rateče Vas v občini Kranj ska Gora. 

Koroška in J Tirolska 1916 (C, D): 

Brnea (Fimitz) Kraj na Koroškem, Avstrija. 
Kirchbaeh (s lov. Cirkno) Kraj na Koroškem, Avstrija. 
DeUach (slov. Dole) Mesto na Koroškem, Avstrija. 
Findenig Kofel (Findenigkofel / Monte 2015m visoki vrh v Karnijskih Alpah, Avstrija. 
Lodin ) 
vas Hiifling Kraj na Avstrijskem Koroškem. 
K6tsehaeh in Manthen (dan. Kiitsehaeh- Kraj na Koroškem, Avstrija. 
Mauthen) 
Gailberg Kr~J na Koroškem, Avstrija. 
Zgorn ji Dravograd (dan. Oberdrauburg) Leži na skrajnem zahodu današnje Koroške, Avstrija. 
Lengberg Kraj na Tirolskem, Avstrija. 
Lienz (12) Kraj na Tirolskem, Avstrija. 
Bruneek (ita!. Brunieo, lad. Borneeh) Glavno mesto Pustriške doline (ita. Val Pusteria, nem. 

Pustertal), italijanske doline in upravne skupnosti na 
vzhodnem Južnem Tirolskem, Italija. 

St. Lorenzen Kraj v Pustriški dolini, vzhodna Južna Tirolska, Italija. 
Sehaps (pravilno Schabs) dan. Natz-Schabs (ita. Naz-Sciaves; nem. Natz-Sehabs) -

mestna občina v pokrajini Bolzano, Južna Tirolska, Italija. 
Brixen (ital. Bressanonc; nem. Tre~e največje mesto v pokrajini Bolzano, na Južnem 
Brixen) (13) Tirolskem, Italija. 
Klausen (ital. Chiusa; nem. Klausen) Krajv pokrajini Bolzano, Južna Tirolska, Italija. 
Blumau (ita!' Prato aU'Isareo) Kraj v pokrajini Bolzano, Južna Tirolska, Italija. 
Bazen (ita!. Bolzano; nem. Bazen, Je italijansko mesto, pokrajina, glavno mesto in upravna 
redko slovensko Bocen) (14) s!,.-upnost/užne Tirolske. 
Bran20U (ita!. Bronzolo; nem. Bran2OU) Kraj, ki leži približno 11 kin južno ob Bolzana,Južna 

Tirolska, Italija. 
Auer (ita!. Ora, nem. Auer) Kraj leži približno 15 kin južno od Bolzana, Južna Tirolska, 

Italija. 
Laag (nem. Laag; ita!' Laghetti) Kraj leži v občini Neumarkt (ita. Egna), v pokrajini Bolzano, 

Južna Tirolska, Italija. 
Lavis Mesto v pokrajini Trento, Trentino - Poadižje, Italija. 
Trident (ita!. Trento; nem. Trient) Glavno mesto avtonomne province Trentino - Poadižje, 
(15) 1 talija. 
Romagnano Vas, ki leži približno 8 kin južno od Tridenta. 
Chiusole Kraj v pokrajini Trcnto, Trentino - Poadižjc, Italija. 
Folgarija (ita!. Folgaria) Kraj, ki leži približno 15 kin jugovzhodno od Tridenta. 
San Sebastiano Vas severozahodno od Folgarie. 
Busatt.i, Fomi, Barcarola Vasi v dolini reke Astico. 
Pta Corbin 1077 m visok vrh na Južnem Tirolskem. Na njem so v letih 

1906-1911 Italijani zgradili trdnjavo Corbin. 
Mte Cengia 1354 m visoki vrh na jugozahodnem delu planote Asiago. 
Mte Barco 1343 m gora na jugozahodnem delu planote Asiago. 
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Mte Panoccio 1212 m gora na jugozahodnem delu planote Asiago. 
Mte Pau (Cima del Gallo) 1417 m visoka gora na jugozahodnem delu planote Asiago. 
Soglio Vas v dolini reke Astico, na Južnem Tirolskem. 
Nave S. Rocco Kraj v pokrajini T rento, približno 11 km severno od 

Tridenta. 

Galicija 1916 (E): 

Frangensfeste (ital. Fortezza) Kraj v pokrajini Trento, Italija. 
Worgl (16) Mesto na Tirolskem, leži 55 km zračne razdalje vzhodno od 

Innsbrucka. 
Kitzbiihel (17) Z nano avstrijsko smučarsko središče. 
Zell am See Mesto na Salzburškem, Avstri ja. 
Bischofshofen (18) Mesto na Salzburškem, danes znano po poletih, ki vsako leto 

I gosti zaključek novoletne turneje smučarskih skakalcev. 
Gesause Narodni park Gesause je tretji največji in hkrati najmlajši 

narodni park v Avstrij i. Leži med krajem Admont, v katerem 
je znameniti benediktinski samostan z umetnostnim 
muzejem, in krajem Hicflau, starim rudarskim mestom. 

Selztal (19) Krajna avstrijskem Stajerskem. 
Schober prelaz (nem. Schober Pass) 849 m visoki prelaz na avstrijskem Stajerskem. 
Bruck na Muri (nem. Bruck an der Mesto na avstrijskem Stajerskem. 
Mur) (20) 
Miirzzuscblag (21) Mesto na avstrijskem Stajerskem. 
Gloggnitz Mesto na jugozahodnem delu dunajske kotline. 
Dunajsko Novo mesto (nem. Wiener Mesto v zvezni deželi Spodnja Avstrija. Nekdaj je bil 
Neustadt) (22)- tamkajšnji grad rudi sedež Terezijanske vojaške akademije. 
Požun (23) Staro ime za Bratislavo, gI. mesto današnje Slovaške. 
Szolnok (24) G lavno mesto dežele Jasz-Nagykun-Szolnok, osrednja 

Madžarska. 
Piispok Ladany (madž Piispokladany) 

l12S) 
Mesto v severovzhodni Madžarski. 

Vel. Varaždin (madž. Nagyvarad; nem. Današnja Oradca v severozahodni Romuniji. 
GrossJVardeinj 
Klausenburg (nem. Klausenburg; Danes Cluj - N apoca v severozahodni Romuniji. Danes 
madž. Kolozsvar) (26) četrto največje mesto te države. 
Dees (Des) (27) Mesto leži severovzhodno od K1ausenburga, Romunija. 
Nagy Banya (28) Kraj severozahodno od Desa, Romunija. 
Oslaw Bialy ob Ostrawi Mesto, na zahodu današnje Ukrajine. 

l Jarenče (29) Kraj na zahodu današnje Ukrajine. 
Prut (pruth) 953 km dolga reka v vzhodni Evropi. Izvira v Karpatih, v 

Ukraj ini, teče proti jugovzhodu in se blizu mesta Galav, v 
vzhodni Romuniji, izliva v Donavo. 

Krasna Kraj v današnji zahodni Ukrajini. 
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Kraško bojišča na soški fronti 1916 (F) 

Nadw6rna Mesto na zahodu današnje Ukrajine. 
Stanislaw (tudi Stanislawow) (30) Danes Ivanov Frankovsk v jugozahodni Ukrajini. 
Lvov (pol. Lw6w; nem. Lemberg) (31) Mesto v današnji zahodni Ukrajini. 
Przemysl (32) Mesto na jugovzhodu današnje Poljske. V letih 1888-1914 je 

Przemysl avstro-ogrska vojska spremenila v prvovrstno 
trdnjavo. Med prvo svetovno vojno so se tu bili hudi boji in 
trdnjava je večkrat zamenjala gospodarja. 

J aroslaw (33) Mesto na jugovzhodu današnje Poljske. 
Krakow (34) Eno največjih in najstarejših mest Poljske, na jugovzhodu te 

države. 
Dunaj (35) Nekdaj glavno mesto habsburške monarhije, danes glavno 

mesto današnje Avstrije. 
Hudi logt Vas na Komenskem Krasu med Opatjim selom in 

Kostanj~vico. 

Viri in literatura 
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Zusammenfassung 

AUFZEICHNUNGEN DES SOLDATEN AL
BIN PETERLIN (1895-1916) AUS DER CHRO
NIK DER PF ARREI HOMEC 

Die Chronik der Pfarrei Homec befmdet sich 
heute im Pfarrarchiv, Sle soll jedoch nicht voll
standig sein. Bei der Oberoahme des Archiv
materials der Pfarre Zapoge gelangte auch cin Heft 
ins Erzbischiifliche Archiv in Ljubljana. Es stelIte 
sich heraus, das s dieses Heft in Wahrheit cin Bruch
teil der Chronik der Pfarrei Homec ist. Ab dem Jahr 
1929 machte der Pfarrer Franc Govekar als Nach
folger des Pfarrers Mrkun in dem Heft seine 
Notizen und nahm rueses vermutlich beim Ver
las sen der Pfarrei Zapoge mit. Auf den erstcn Seiten 
des Heftes sind einige hngere oder kUrz ere Auf
zeichnungen von Soldaten Zu linden, die den Krieg 
an verschiedenen Fronten des Ersten Weltkriegs 

edebt hatten und ihre Erfahrungen dem Pfarrer 
Anton :M:rkun, Govekars Vorganger, anvertrauten. 
Am umfangreichsten ist der Erfahrungsbericht des 
Kadetten Albin Peterlin, der ihn auf Anregung des 
Pfarrers -rvL:kun anlasslich cines Kurzurlaubs im Au
gust 1916 niederschrieb. In dies em Bericht schildert 
er, vermudich auf der Grundlage von Tagebuch
eintragungen, das 16-monatige Leben und Kriegs
geschehen im 1. Bataillon des 27. Landwehrin
fanterieregiments, in dem er diente. Die Aufzeich
nungen sind mit Sicherheit fill jene von Bedeutung, 
die an der Thematik des Ersten Weltktiegs be
sondcrs intcrcssiert sind, geben sie doch Aufschluss 
uber das Leben eines einfachen Soldaten, eines 
Angchiirigen des Laibacher 27. Landwehrin
fanterieregiments, in dem eine grone Zahl von 
Slowenen dienten, die in seinen Reihcn kampften 
und an verschiedenen Fronten des Ersten Welt
ktiegs ilir Leben lieflen. 
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1.02 Pregledni znanstveni članek UDK 929Bergant H . 
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Arhivska zapuščina profesorja Huberta Berganta 

IV ANKA URŠIČ 
arhivska svetovalka 

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, SI-5000 Nova Gorica 
e-pošta: Ivanka. ursic@pa-ng.si 

IZVLEČEK 

V prispevkIl je pm1rtav§ena :(flpllfčina prof Huberta Berganta, pri:(flanega organista, pianista, pedagoga in 
umetnostnega 7J!,odovinarja. O umetnikovem bogatem in ustvarjalnem tivfjenju pnlc~j() osebni dokumenti, korespondenca, 
gradivo o pedagoškem delu ter publicističnem in esejističnem ustvar;anju, predvsem pa programi in plakati, ki so dokaz 
bogate umetnikove koncertne bere. 

KLjUCNE BESEDE: orgle, organist, Akademija za glasbo v Ljubl;ani, oddelek za orgle, koncerti, koncertni 
programi, plakati, ese;i 

ABSTRACT 
ARCHIV AL LEGACY OF PROFESSOR HUBERT BERGANT 

The paper unveiIs the legary of Projessor Hubert Bergant, accomplished organisI, pianisI, pedagogue and art hislorian. 
The arlist's rich and creative life is manifesled Iry his personal papm, letim, records on his pedagogical, essayislic and 
pllblicislic work, bili most!y Iry programmes and paslm Ihat demonstrale Ihe richness of his concert opus. 

KEY WORDS: organs, Academy of Music in Ljubl;ana, department of organ, concerts, concert programmes, poslers, 
essays 
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I. Življenje in delo Huberta Berganta 

Januarja 2009 je minilo deset let od prezgodnje 
smrti prof. Huberta Berganta, priznanega sloven
skega organista, pianista, pedagoga in umetnost
nega zgodovinarja. S svojim delom je segel prek 
meja goriškega kulturnega prostora. O njegovem 
bogatem življenju priča zapuščina, ki jo je Pokra
jinskemu arhivu v Novi Gorici podarila vdova, 
gospa Gordana Bergant Nigrovic. 

Prof. Hubert Bergant se je rodil 13. novembra 
1934 v Kamniku.! V spominih je zapisal, da so mu 
ljubezen do glasbe in umetnosti privzgojili že v 
otroštvu. Oče in mati sta bila cerkvena pevca, oče 
pa je celo režiral operete. ))Seveda pa ne g,. le za vpliv 
glasbe, ampak ludi 'If' pioIni odnos do umelnosli. Obe slari 
mami sla imeli velik smisel za poe'{jjo in lileralaro. Takoje 
otelova mama vsako nedeljo popoldne sedela p,.d hifo in 
brala Prešernove in Gregorčičeve poezije. Drnga sIara mama 
je zelo rada p,.birala sla,. avslrijike knjige, celo v golici. 
Očelov bral je rezbaril in sodelovalilIdi pri mfavn'ranjll 
cerkvenih oilarjev, med dn/gim s Plečnikom. Tako je eden 
od oilarjev v cerkvi v Stranjah pri Kammktl stričevo delo.«2 

Leta 1953 je Bergant maturiral na gimnaziji v 
Kamniku. Študij je nadaljeval na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Pri prof. Zori Zarnik je študiral 
klavir in leta 1959 diplomiral. Leta 1960 pa je di
plomiral še iz predmeta orgle pri prof. Pavlu Ran
čigaju. Profesorica Zora Zarnik je bila Bergantova 
mentorica kar osem let, najprej na srednji glasbeni 
šoli in kasneje na Akademiji za glasbo. V zborniku 
Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je izšel leta 
1989, je Bergant o svojih profesorjih zapisal: 

))Učilelja sla bila diametraino noprofna po sVOJem 
lemperamenta, značaja in gledan;!J na glasbo. Zamikova je 
bila arislokralsko v'(!JiIena nad vsakdanjostjo in filozofsko, 
psiholoIko in esletsko prefinjena. Rančigaj je bil ~vljenjsko 
realen, poln energije in smisla za borbo na raznih področjih. 
Boril se Je, da so poak iZ orgelske igre znova lIvedii na 
AG.«3 

Podiplomski študij iz orgel je zaključil leta 1963, 
v naslednjem letu pa je na Filozofski fakulteti 
diplomiral še iz umetnostne zgodovine. Kot dobit
nik štipendije Prešernovega sklada se jc izpopol
njeval pri prof. Antonu Heillerju in prof. dr. Hansu 
Haselbocku na Dunaju. Prvo službeno mesto je 
dobil v ljubljanski operi kot baletni korepetitor 
(1960-1964), vmes je odslužil vojaščino. Od leta 
1964 je na gimnaziji v Novi Gorici poučeval pred-

I 

2 
PSBL l., str. 66. 

Lovrič: Ilubert Bergant, organist in gla~bcni pedagog, str. 
427. 

3 Akademija zag/asbo 1919- 1989, str. 43-44. 

met umetnostna vzgoja. V šolskem letu 1971 /72 je 
bil direktor glasbene šole v Šempetru pri Novi 
Gorici. Na Akademiji za glasbo je od leta 1965 do 
leta 1972 namesto obolelega prof. Pavla Rančigaja 
honorarno poučeval orgle. Leta 1972 je bil nastav
ljen kot docent, leta 1977 kot izredni profesor, od 
leta 1982 pa je bil redni profesor. 

Ob pedagoškem delu je že od začetka tudi ve
liko nastopal. Prvi koncert je imel leta 1959 v po
slopju nekdanje realke, leta 1963 pa v ljubljanski 
stolnici. Po preselitvi v Šempeter pri Gorici leta 
1964 je bil reden gost v cerbi sv. Ignacija v so
sednji Gorici v Italiji. Pogosto je nastopal tudi v 
cerkvi na mirenskem gradu. Možnosti za koncer
tiranje so se iz leta v leto večale, zlasti pa po letu 
1967, ko je začel nastopati v tujini. Največkrat je 
gostoval v Italiji, takratni Sovjetski zvezi, Avstriji in 
Nemčiji. Za večino koncertov jc poskrbel sam, ne
katera gostovanja pa so bila pripravljena v obiru 
Koncertne direkcije iz Zagreba in v ok-viru ljub
ljanskega Festivala. 

Na številnih koncertih, kjer je nastopal sam ali v 
različnih komornih zasedbah je predstavil bogato 
svetovno orgelsko literaturo. 

Poustvarjal je starejše mojstre: Marchanda, Cou
perina, Cierambaulta, Frescobaldija, Merula, Gabri
elija, Cavazzonija, Zipolija, Schlicka, Frobergerja, 
Buxtehudeja, Pachelbela, Krebsa, Bruhnsa, Czerno
harskega, pa Bacha, Handla, mojstre romantlke 
Mendelssohna, Francka, Regerja, Widorja, Boell
man na ter sodobne komponiste Langlaise, Alaina, 
Heillerja, Hindemitha.4 

V dveh ciklusih je odigral vsa Bachova po
membnejša orgelska dela. Za izvedbo prvega Bac
hov ega ciklusa je leta 1977 prejel nagrado Prešer
novega sklada. 

V utemeljitvi za podelitev nagrade je zapisano: 
))f-/llbert Bergant je v liki mII pelnajslih zapo,.dnih kon
certov i'(!Jedel vsa orgelsko dela Johanna Sebasliana Bacha. 
IZhajajoč iZ čislega nOlranjega zapisa je s p,.fehlanim 
laslnim Iladijskim prislopom, kije obsegal lako sliine zno
čilnosli kOl poznavaflje baročne prakse, dosegel Z regi
s/raCIjo, tempi in artikli/arijo i7Jenmo umetniško stvan'tev. S 
svojim podvigom se je uvrstil v sam vrh mednarodne elite 
vir/uozov svojega imtmmenla.«5 

Istega leta je prejel veliko Prešernovo nagrado 
tudi slikar Miha Maleš, čigar delo je Bergant še po
sebno cenil in ga med študijem umetnostne zgodo
vine predstavil v diplomski nalogi. 

4 

5 

J ..ovrič: Ilubert Bergant, org-.l.nist in glasbeni pedagog, str. 
427. 

Vuk: Ilubert Bergant, nagrajenec Prcšernovega sklada, str. 
6. 
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Leta 1982 je prejel tudi nagrado Franceta Bevka, 
ki jo podeljuje občina Nova Gorica in leta 1986 
priznanje Krajevne skupnosti Šempeter pri Gorici 
za plodno in uspešno sodelovanje, leta 1998 pri
znanje Glasbene šole Nova Gorica tcr številna 
druga priznanja in plakete doma in v tujini. 

Leta 1985, ob 300. obletnici Bachovega rojstva, 
je v številnih primorskih cerkvah tostran in onstran 
nekdanje državne meje ponovno odigral Bachov 
ciklus. 

Ob 100. obletnici smrti Cesarja Franeka - leta 
1990 - je priredil koncerte v Zagrebu in Trstu, na 
dveh večerih v Ljubljani pa je predstavil vsa skla
dateljeva orgelska dela. Več koncertov je posvetil 
tudi Olivierju Messiaenu in nekaterim drugim 
glasbenikom. V Narodni galeriji in Viteški dvorani 
v Križankah je v obdobju 1976-1983 imel okrog 
dvajset koncertov - igral je čembalo. Poseben kon
cert je posvetil tudi italijanskemu glasbeniku Giro
lamu Frescobaldiju ob 400. obletnici njegovega 
rojstva. Odigral je tudi nekatera dela Maxa Regerja 
in glavna Mendelssohnova orgelska dela. 

Pogosto je segel tudi po delih slovenskih skla
dateljev: Stanka Premrla, Matije Tomca, Slavka Os
terca, Lucije Marije Škerjanca, Ubalda Vrabca, Pri
moža Ramovša. 

V Notredamski katedrali v Parizu je leta 1975 
igral pretežno slovenske skladbe; podobno je bilo 
tudi v okviru orgelskih dni v Diisseldorfu. Tudi 
kasneje je na svojih gostovanjih po evropskih drža
vah pogosto igral slovenske skladbe. Leta 1990 je 
Samu V remšaku posvetil ccl večer, najprej v Kam
nik~ in potem še v Kanalu. 

Veliko pozornosti je posvečal tudi krstnim iz
vedbam. Pod njegovimi prsti so prvič zvenele 
skladbe Marjana GabrijeIčiča, Janija Goloba, Petra 
Kopača, Uroša Kreka, Primoža Ramovša, Vilka 
Ukmarja, Ubalda V rabca in Sama V remšaka. S po
sebno naklonjenostjo je izvajal dela Pavla Šivica. 

Sodeloval je s številnimi slovenskimi umetniki: z 
Antonom Grčarjem in Stankom Arnoldom, Fed
jom Ruplom in Tomažem Lorencem, velikokrat je 
nastopil s Slovenskim oktetom ter pevci: Marcelom 
Ostaševskim, Zlato in Dragišem Ognjanovičem, 
Antonom Grčarjem, Valterjem Dešpaljem, Rokom 
K!opčičem, Milošom Mljenikom, Mitjem Gregora
če.m ter Samom Vremšakom, z različnimi zbori do
ma in v zamejstvu. 

Pri klavirju je spremljal še Ladka Korošca, Sonjo 
Hočevar, Vilmo Bukovec, Rajka in Staneta Korit
nika, Fridrika Lipuša ter baletne solis te Tatjano 
Remškar, Lidijo Soder, Metoda Jerasa in druge. 

6 Gregorič: Organist in ne orglar, str. 9. 

Nastopal je tudi z orkestri in komornimi an
sambli: Slovenskim kvintetom trobil, Zagrebškimi 
solisti, Orkestrom Slovenske fllharmonije, orkest
rom RTV, orkestrom iz Gorice in Zagrebške fIl
harmonije. 

Sodeloval je z dirigenti: Janezom Matičičem, An
tonom Nanutom, Samom Hubadom, Markom Mu
nih om, Urošem Lajovcem, Antonom Kolarjem ... 

Bergant je kot priznan organist sodeloval na 
mednarodnih orgelskih tekmovanjih. Od leta 1985 
do 1989 je bil v žiriji bienalnega mednarodnega 
tekmovanja v Italiji (Lucinico), prvih treh evrop
skih tekmovanj mladih orglavcev v Ljubljani, leta 
1991 v žinji tekmovanja Mladi muzicirajo Ougend 
musiziert) v Avstriji, v letih 1991 in 1994 pa na 
tekmovanju slovenskih mladih orglavcev. Leta 
1995 je sodeloval kot umetniški vodja in član žirije 
tretjega evropskega tekmovanja mladih orglavcev. 
Na omenjenih tekmovanj so bili uspešni tudi nje
govI učeno. 

Leta 1996 je izdal knjigo z naslovom Ob orglah, 
naslednje leto pa zgoščenko z enakim naslovom s 
skladbami iz obdobja od 16. do 20. stoletja. 

II. Arhivska zapuščina Huberta Berganta 

Bogato življenje prof. Huberta Berganta se kaže 
v obsežni in izredno zanimivi zapuščin , bogati tako 
po vsebini kot tudi po zvrsteh gradiva. Dokumenti 
so zaradi preglednosti razvrščeni v te skupine: 
osebni dokwnenti, korespondenca, graclivo o peda
goškem delu in koncertni dejavnosti, gradivo o org
lah, dokumentacija o publicističnem in esejističnem 
ustvarjanju, koncertni programi in plakati, zbirka 
člankov iz domačih in tujih časopisov in revij , 
zbirka razglednic in razno. 

Gradivo je shranjeno v 25 arhivskih škatlah, v 
posebnih mapah pa so zaradi velikib formatov zlo
ženi koncertni plakati. 

Osebni dokl/menti 
pričajo o Bergantovem šolanju in njegovem 

službovanju ter pedagoškem in kulturnem delu: 
rojstni listi, spričevala, diplome, diplomska naloga, 
odločbe in pogodbe o delu, dokazila o službovanju, 
razne izkaznice, odlikovanja, priznanja, nagrade, 
podatki za življenjepis, zvezek z vpisi koncertov. Iz 
gimnazijskih let je ohranjen zapis z naslovom 
Umetnost v življenju. V sklopu In memoriam sta 
mcd drugim poslovilni govor Andreja Budina na 
Sveti gori, 24. 1. 1999 ter gradivo z žalne seje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani 24. 1. 1999. 
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Šlvdl!sko 1oto 1956/59 

KOMt{RT 

BHHIlYIK 5KLAOB HORGLE 

hVlj' BEli. GAN T Hilbert, ,l.lat.lJ 1lI.1.t~lko 

iz rured.io prof. P.vll R A ~ Č I6 A JA 

1. KOI(EltT, tod ... " 
2. ,l.(),l.GIO v h-duru 
3, K!R1.l , f_lu 
~. PASSACAIilIA v e..aolu 

5, OlISlA TOCCATA IN FUSA. v d.~I. 
6. KffiAL , ~_1" 
7. FANTWJ,I, IN FU6A y ;_1. 

v pet.k S.JunIJI 1959 ob 2D.15 

Y I"'slop)" l.gl'fIull_, 11 . lIidstr~p J' Mod It V. gllf' uHt.} 

Program za koncert Bachovih skladb za orgle, ki ga je 
i'{Vedel Hubert Bergant kot slušatej' III. letmka Akademije 
za glasbo v Ljubljani, 5. Junija 1959 (pANG 873, 
Hubert Bergant, t. e.14) 

Korespondenca 1971-1999 
V korespondenc spoznamo številne Bergan

tove stike, predvsem z glasbenimi ustvarjalci in 
poustvarjaici tako iz domovine kot iz tujine: Hans 
Haselbock, Boris Papandopulo, Pavle Kalan, Nino 
Konič, Josip in Nada Vidmar. Ohranjeni so prejeta 
pisma in nekateri koncepti pisem, ki jih je Bergant 
namenil na različne naslove. Iz pisem izvemo ve
liko podrobnosti o pripravah na koncerte, poteku 
teh in neposrednih odmevih na koncerte. 

Poseben sklop gradiva prikazuje Bergantovo pe
dagoško delo v letih od 1965. do 1998. Na kon
certnih listih spoznamo njegove študente na Aka
demiji za glasbo v Ljubljani, oddelek za orgle v 
letih 1967-1998, nastope v prostorih stare Realke,7 
pa tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 

Iz razreda Huberta Berganta so izšli številni or
ganisti, ki danes samostojno koncertirajo. Na Orgel
ski šoli v Ljubljani, v Novi Gorici, na kateri je tudi 
sam poučeval, v glasbeni šoli v Velenju in na drugih 
glasbenih šolah po Sloveniji, ki so že uvedle pouk 
orgel, poučujejo večinoma njegovi diplomanti. 

7 Bergant: Orgle v podstrcšni sobici realke, str. 18-20. 

To so bila leta, ko so v predmetnik Akademije 
za glasbo uvedli pouk orgeL K temu je pripomogel 
tudi profesor v pokoju, duhovnik Stanko Premd, ki 
je leta 1956 med drugim zapisal: ))Zato ponavljam, da 
je prava, odlična in vse hvalevredna misel tudi na slovenski 
glasbeni akademiji - ob dvestoletnici MO'f'1rta - tudi 
organista v spored akademskega pouka znova IIvrstiti 
kraljico inštmmentov - orgle - in to ne le kot pouk 
vrhovnega vtika temveč tudi temelJnih, se pravi: tudi na 
S rednji glasbeni šoli, da bodo imeli dostop do tega štlldija 
vsi, ki jih ta ftudij veJeli in ki imajo zanj potrebno 
predizobrazbo.«8 

CERKEV sv. VlNCENCA 
TRST . UL. PE:TRONIO 
10. MARCA 1973 08 :11 . URl 

ORKESTER 
GLASBENE MATICE 

Dirigent : 

OSKAR KJUDER 

Solist: 

HUBERT BERGANT, o'gle 

GLASBENA MATICA V TRSTU 
KONCERTNA SEZONA 1972-1973 

Program za koncert orkestra Glasbene Matice in Huberta 
Berganta, solista na orglah, Trst, cerkev sv. Vincenca, 10. 
marm 1973 (pANG 873, Hubert Bergant, t. e. 16) 

8 Prepis izjave Stanka Premrla, prof. Akademije za glasbo v 
pokoju, Ljubljana, 20. 2. 1956. 
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V enega od podstrešnih prostorov realke so v 
petdesetih letih prenesli stare orgle, na katerih je 
potekal pouk orgelske igre v okviru Akademije za 
glasbo v Ljubljani.9 V zapuščini so ohranjeni knjiga 
o uporabi orgel na Realki v letih 1980- 1984 in še 
drugi dokumenti, ki govorijo o problematiki orgel 
na Akademiji za glasbo. 

Hubert Bergant je za svoje študente pripravil 
številne ocene, priporočila in izjave ter predloge za 
dodelitev finančnih sredstev. Napisal in objavil je 
tudi spomine na profesorje in prijatelje, med ka
terimi so bili: prof. Zora Zarnik, pianistka Hild. 
Horak, Jože Hanc, Marijan Gabrijelčič, Jože Gos
tiša ... 

Obsežen sklop gradiva je nastal v zvezi z or
ganizacijo koncertov doma in v tujini: povabila na 
koncerte in festivale, prijave nastopov, potrdila o 
službenih potovanjih, pogodbe ... 

Bergant je imel tudi številna predavanja. V ok
viru Delavske univerze Nova Gorica je leta 1983 
predaval o Richardu Wagnerju ob 100. obletnici 
skladateljeve smrti, leta 1984 pa o Beethovnovih 
klavirskih sonatah. Za tretji spored Radia Ljubljana 
je pripravil predavanje z naslovom Sakralna tra
dicija v slovenski glasbi Cv treh delih) ter Slovenska 
orgelska glasba Cv osmih oddajah). Prvo predavanje 
je nato izšlo v Novem listu v petih nadaljevanjih. 

Ob sistematičnem študiju zgodovine orgel je 
zbral dragoceno gradivo o starih instrumentih in 
mojstrih; mcd temi sta tudi Franc Ksaver Križman, 
rojen v Rihemberku, današnjem Braniku, in Franc 
Goršič, oba cenjena tako doma kot v tujini. 

Prof. Bergant je sodeloval pri obnovi številnih 
orgel širom po Sloveniji in v zamejsrvu ter jih tako 
tudi preizkušal. Še posebej je sodeloval pri posta
vitvi novih orgel v Cankarjevem domu. Bil je član 
komisije za nakup orgel in od začetka sodeloval pri 
dogovorih za namestitev. Pripravil je registrsko dis
pozicijo in po njegovem posredovanju je opravil 
strokovni pregled dr. Haselbiick iz Dunaja. Orgle 
so izdelali v berlinski tovarni »Karla Schukeja«. 
Podobne orgle imajo v Vilni in Picundi, preizkusil 
jih je na gostovanjih v nekdanji Sovjetski zvezi. 

V intervjuju za Primorska srečanja je dejal, da se 
je z Gallusova dvorano in njenimi orglami nenado
ma odprlo novo poglavje v zgodovini orgelske 
glasbe v Sloveniji. 10 

9 Bergant: Orgle v podstrcšni sobici rea1kc, str. 18. 
10 Lovrič: Hubert Bergant, organist in glasbeni pedagog, str. 

432. 

ZDRAVILIŠČE RADENSKA· RADENCI 

BERGANT 

BOŽiČNO-NOVOLETNI 
ORGELSKI KONCERT 

CERKEV SV. CIRILA IN METODA RADENCI 
RADENCI, 28.12.'96 

Programski list za božično-novoletni orgelski koncm Hu
berta B'rganla v <"erkvi sv. Cirila in Metoda Radenci, 28. 
dec,mbra 1996 (pANG 873, Hub,rt B'rgant, I. ,.15) 

Gradivo o Bergalltovem p"blicističnem in esejistič, 
nem ustvarjanju 

Bergant je svoje prve eseje napisal že v obdobju 
korepetiranja v ljubljanski Operi. Sestavki so izha
jali v številnih časopisih in revijah, tako v gle
daliških liStil, kot Delu, Dnevniku, primorskem 
dnevniku, Novem listu, Primorskih novicah, Naših 
razgledih, Cerkvenem glasbeniku in Intermezzu. ll 

Prve objave segajo v leto 1962 in jih je označil kot 
zapise ob klavirju: Misli baletnega pianista ob delu, 

11 Budin: Orglarjeva razmišljanja, str. 716. 
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o stilu in interpretaciji, Psihološko ozadje »Nine«. 
V drugem delu je govoril o orglah: Zakaj in kako 
graditi orgle, Klasična glasba je naše pribežališče, 
Orglarjeva razmišljanja v avtobusu, Freske skrbno 
varujemo, za orgle pa se nihče ne meni, 300 let 
orgel pri sv. Primožu, Orgle danes, Glas orglarčka 
v puščavi, Pietro Antonio Bossi in njegove orgle v 
Povirju, Še o stru:ih glasbilih, Tudi z grajskih stol
pov so zvenele orgle, Petdesetletnica orgel AG v 
Ljubljani, Slovenska orgelska glasba v 19. in 20. 
stoletju. 

Bergantova esejistična dela segajo tudi na pod
ročje likovne umetnosti. Nova spoznanja slikarja 
Rudija Pergerja, Slikarjev pogled na obisk pri sli
karju Vladu Hmeljaku, Spomin na Silvestra Komela 
in Esej o smrti je le nekaj naslovov. 

Izbrano gradivo je izšlo v knjigi z naslovom Ob 
orglah. 12 

Programi za koncerte Huberta Berganta 
Najobsežnejši del zapuščine obsegajo programi 

za koncerte Huberta Berganta (1959-1998), ki so 
dokaz umetnikove izjemno bogate koncertne bere. 
Za lažjo preglednost so razdeljeni po posameznih 
državah: Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Litva, Rusija, Estonija, Latvija, Belo
rusija, Slovaška, Češka, Madžarska, Avstrija, Nem
čija, Švica, Francija, Anglija, Španija, Nizozemska, 
Palma de Malorca. 

Najstarejši ohranjeni program sega v leto 1959, 
ko je Bergant kot slušatelj III. letnika Akademije za 
glasbo v razredu prof. Pavla Rančigaja izvedel kon
cert Bachovih skladb za orgle. 

Poleti, avgusta 1967, je na dubrovniških polet
nil, igrah sodeloval med solisti orkestra in zbora 
Slovenske ftlharmonije. Novembra leta 1967 je 
imel koncert v cerkvi sv. Ignacija v Gorici v Italiji. 

Nastopal je v številnih večjih, pa tudi manjših 
krajih v Sloveniji in nekdanjijugoslaviji. 

V tujini je največkrat koncertiral v Italiji (Tori
no, Verona, Aosta, Trst, Videm, Gorica, Novarra, 
NeapelL Padova, Ferrara, Trento, Merano, Vicenza, 
Sulmona, Gradež, Rimini, Latisana, Oglej, Polce
nigo, Borca di Cadore, Cividale, Cogne, Bassano di 
Gr.ppa, Fogliano, Ronchi, Connons, Conegeliano, 
Biella, Firence ... ). 

Leta 1975 je nastopil v Parizu v katedrali Notre
Dame, v Angliji je nastopil v Coventryju in Not
tinghamu, v Nemčiji pa v Regensburgu, Lippstadtu, 
Unnu, in okviru Mednarodnih orgelskih dni v 
Diisseldorfu, kjer je izvajal izključno dela jugo
slovanskih avtorjev. 

12 Bergant: Ob orglab. 

Na Dunaju je imel poleg diplomskega še tri 
koncerte in enega v Dunajskem Novem mestu. Po 
dvakrat je nastopil v Iglauu, Gradcu in Millstadtu. 
Igral je še v Innsbrucku in Stamauu ter Melcku. 
Imel je še koncerte v krajih: Cluj Napoca (Romu
nija), Peca in Nagykanizsa (Madžarska), Tihany, 
Budimpešta, sedem koncertnih turnej po nekdanji 
Sovjetski zvezi, (okrog 32 koncertov; Moskva, Le
ningrad, fuga, Talin, Vilna, Minsk ... ). 

Pot ga je vodila tudi v Baku, Astrahan, Odeso, 
Kišinjov, Donjeck in Lvov. Pred tem je že leta 
1964 igral orgle pri predstavi Ek-vinokcija v okviru 
gostovanja ljubljanske Opere v Moskvi in Kijevu 
ter leta 1966 v Pragi. 

Leta 1981 je kot prvi Jugoslovan sodeloval v 
okviru 11. mednarodnega orgelskega tedna v Palmi 
de Malorci. Ob tej priložnosti so ga kritiki zelo 
ugodno ocenili. V časopisu Diario de Mallorca je 
med drugim pisalo: »H. B. odkritje 11. orgelskega 
tedna«, poročilo o Bergantovem koncertu v Balle
areju je bil naslov: »Vehki recital H. B.« 

O koncertih v nekdanji SZ je zapisal: )) V sezoni 
1978/79 sem dvakrat gostoval v nekdanJi Sz. V oktobru 
sem imel koncerte v Minsku, Vilni in Leningradu. Na 
rporedu so bila dela Bacha, Sweelincka, Buxtehlldeja, ~V'al

therja, Francka, Sivica in Cui/manta. Sorazmerno no/več 
pozornostije bila deležna Šivičeva skladba PrelIIde - fan
taisie. Povsod je bil lep obisk, od'{jv pa v okviru vljudnosti. 
V aprilu sem panovno gostova!, takrat v LvovII, Donjeeku, 
Kifin;ovu ler Astrahanu. Na sporedII sem imel Bacha (v 
prvem delil koncerta), Mozarta, Gigpllla, Duboisa, Lm
glaisa, Messiaena in Ebna. Tokrat je bil paleg obiska iZ
reden tlldi od'{jv pIIblike, snj so v Lvovu iva'{jli željo, da bi 
me že v prihodnji sezoni radi imeli za dva koncerta. PI>
sebno Jim je ugajala i'(!'edba skladb francoskih avtorjev. 
Presenet!;ivo Je bilo, da je bil tako lep obisk v Donjceku, 
čeprav je imel neposredno pred menoj dva koncerta prof 
Leonid Roisman iZ Moskve! 'vedno topel rprejem je bil 
tudi v Kiši,!/ovu, kjer sem imej pn'Jiko u:ijvati t/ldi tra
dicionalno moldavsko gostoljubnost. Omenili so mi IlIdi 
mo~ost snemanja plošče ob mojem morebitnem prihodnJem 
gostovanju. Od instrumentov so mi posebno ugtg"ale me
hanične Sehuckejeve orgle v ViinilIslI ter skoraj 140 let 
stare Walckerjeve orgle iZ Doneeka. TJa so jih prepeljali iZ 
Leningrada preko Moskve, a predelal Jih Je fefki orglar 
Rieger.« 

V novi Dvorani Vatroslava Lisinskega v Za
grebu je decembra 1974 posnel samostojno ploščo; 
izšla je aprila 1976 pri Helidonu. Snemal je tudi za 
RTV Ljubljana in tržaški radio. Drugo ploščo je 
posnel skupaj z Danielom Rothom iz Francije In 

Josejem Manuelom Azcueijem iz Španije. 
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Hubert Bergant na koncertu v Kranjski Gori, 27. avgusta 1986 (pANG 873, Hubert Bergant, t. e. 25) 

Iz leta v leto so sledile koncertne sezone z bo
gatimi programi. Leta 1985 je ponovno izvedel 
Bachov ciklus z dvajsetimi koncerti. V letu 1987 so 
bili najodmevnejši koncerti na Dunaju in v Veroni 
tcr nastopi v okviru nemške turneje (Frankfurt na 
Odri, Kathen, Gera, Rostock, Berlin in Magde
burg). 

Pomembnejši nastopi v letu 1990 so bili: Varna 
(Bolgarija), Dunaj, Ettendorf (Avstrija), Walchwil 
(Švica), Male, Bressanone, Cormons (Italija), Franc
kovi večeri v Zagrebu, Trstu in Ljubljani. 

V zadnjih letih je zlasti pogosto nastopal v 
Italiji, Švici, Nemčiji in Avstriji. 

Poleg obsežnega koncertnega gradiva je v tem 
sklopu tudi gradivo o udeležbi pri že omenjenih 
mednarodnih in domačih žirijah v letih od 1985. do 
1989. 

Zapuščina vsebuje tudi bogato zbirko plakatov 
za prej omenjene koncerte v raznih državah. Ohra
njenih je 217. 

Posebno vrednost ima tudi notno gradivo, z ori
ginalnimi skladbami s posvetili avtorjev, notni zapi
si in številne fotokopije not s komentarji in opom
bami Huberta Berganta. 

V zapuščini so publikacije, ki vsebujejo Bergan
tova besedila od prvih objav v gledaliških listih do 
jubilejnih publikacij Akademije za glasbo v Ljublja
ni, literature o orglah, bogata zbirka časopis nib 

člankov iz domačih in tujih časopisov in revij Z 
odmevi na mojstrove nastope, publikacije I posvetili in 
manjša zhirka razglednic iz Slovenije in tIIjine. 

Fotografski del zapuščine si je gospa Bergan
tova zadržala. 

III. Zaključek 

Predstavitev zapuseme naj zaokrožijo misli 
prof. Huberta Berganta: 

})OrgelIka gi arba I IVojO odmaknjenoIljo, I IVojO eho
liko, s svojo eteričnost jo, s svojim idealnim so':(j!jem arhi
tekture in Z oItalimi panogami umetnoIti, Z lepoto glasbila, 
na kalero je vezana, in s svojo skorqj dva lisoč lel slaro 
:rgodovino izžareva čar, ki se mu ni mogoče upreti.«13 

Viri in literatura 

Viri 

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 
PANG 873, Hubert Bergant, 1945-2002,2,5 trn 

Literatura 

Akademija za gi arbo 1919-1989, Ljubljana 1989, 
str. 43-44. 

13 Sv(;ta gora nad G orico. 
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Budin, Pavel: Orglarjeva razmišljanja. Primorska 
srečanja, 1996, št. 185-186, str. 716. 

Bergant, Hubert: Orgle v podstrešni sobici re
alke. Jubilejni zbornik, SrednJa Jola za elektrotehniko in 
računalniJtvo. Ljubljana 1994, str. 18-20. 

Bergant, Hubert: Ob O,!!lah. Nova Gorica 1996. 
Gregorič, Tatjana: Organist in ne orglar, 30 let 

umetniškega dela Huberta Berganta. Glasbena mla
dina LXXIV (1993-1994), št. 2, str. 9. 

Lovrič, Metka: Hubert Bergant, organist in glas
beni pedagog. Primorska srečanJa 1992, št. 134-135, 
str. 427. 

Primorski slovenski biograjSki leksikon (PSBL), 1. 
knjiga. Gorica 1974-1981, str. 66. 

P. M.: Sveta gora nad Gorico. Družjna, 13. 2. 
2000. 

Vuk, Marko: Hubert Bergant, nagrajenec Pre
šernovega sklada. Primorska srečanja 1977, št. 1- 2, 
str. 6. 

Zusammenfassung 

ARCHIVARISCHER NACHLASS DES PRO
FESSORS HUBERT BERGANT 

In dem Beitrag wird der N achlass des Pro
fessors Hubert Bergant behandelt, eines bekannten 
Organisten, Piarusten, Padagogen und Kunst
historikers. Seine Witwe Gordana Bergant Nigrovic 
schenkte den Nachlass dem Regionalarchiv Nova 
Gorica. 

Hubert Bergant wurde am 13. November 1934 
in Kamnik geboren und starb am 19. Januar 1999 
in Šempeter pri Gorici. An der Musikakademic in 

Ljubljana schloss er 1959 das K1avier - und 1960 
das Orgelstudium ab. 1963 nahm er das Post
diplomstudium der Orgel auf, das er 1969 in Wien 
beendete. Nach dem Erwerb des Diploms der 
Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultat 
in Ljubljana (1964) fand er eine Anstellung als Pro
fessor fur Kunsterzichung am Gymnasium in Nova 
Gorica und als Lehrer an der Musikschule. 1972 
begann er an der Musikakademie in Ljubljana mit 
dem Orgelunterricht, seit 1982 war er ordentlicher 
Professor. Bergant war der fUhrencle slowenische 
Orgelpadagoge und ein virtuoser Solist. E r trat 
allein und in verschiedenen kammermusikalischen 
Besetzungen iru In- und Ausland auf mehr als 100 
Konzerten auf. Er spieIte samtliche Orgelwerke 
Bachs, bot zahlreiche slowenische und jugosla
wische Erstauffuhrungen von Orgelwerken dar, 
nahm einige Schallplatten auf und schrieb 1996 das 
Buch »Uber die Orgek 1977 wurde er mit dem 
Preis der Prešeren-Stiftung ausgezeichnet. 

Bergants reiches Kunstlerleben spiegelt sich in 
seinem umfangreichen und interessanten Nachlass 
wider: personliche Dokumente, Korrespondenz, 
Material uber die padagogische Arbeit und Kon
zerttatigkeit, Material uber die Orgel, Dokumen
tation uber publizistische und essayistische Tatig
keit, Konzertprogramme und -plakate, Sammlung 
von Artikeln in .in- und aushindischen Zeitungen 
und Zeitschriften, Sammlung von Ansichtskarten 
und Diverses. 

Das Material ist in 25 Archivschachteln auf
bewahrt, die Konzertplakate befinden sich auf
grund der groBen Formate in speziellen Mappen. 
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Kongres društva madžarskih arhivistov 
Sopron, 14.-16. Avgust 2009 

Društvo oz. združenje madžarskih arruvistov 
(Magyar Levčltarosok Egyesulete) je letošnji tradicio
nalni letni kongres organiziralo v severozahodnem 
delu države, v mestu Sopron. Sopron leži med Ne
židerskim jezerom in obronki Alp in je na Mad
žarskem znan kot trgovsko in obrtno središče. Ponaša 
se tudi z živahnim urUverzitetnim življenjem. 

Vzrok za tako zgodnjo organizacijo kongresa -
druga polovica avgusta - po katerem madžarsko 
društvo izstopa, je povezan s financami in organi
zacijo. Kongresi na Madžarskem namreč vedno pote
kajo med študijskimi počitnicami, v prostorih različ

nih madžarskih univerz, tokratni pa je bil v prostorih 
Kolegija zahodnomadžarske univerze v Sopronu. S 
tem so povezane tudi nastanitvene zmogljivosti -
veriga hostlov. Na ta način je madžarskemu arhiv
skemu društvu prihranjena večina težav, ki so pove
zane z organizacijo tako velikih srečanj. 

Tako kot sama d6,ava Madžarska, ki šteje okoli 10 
milijonov prebivalcev, je tudi samo društvo, če ga pri
merjamo s slovenskim, številnejše. Po besedah tajnice 
društva ima zdaj okoli 700 članov. 

Letošnjega kongresa v Sopronu se je udeležilo 
okoli 300 ljudi. Med njimi so bili predvsem domači 
arhivski delavci, a tudi gosti iz tujih arhivskih društev. 
Za goste iz tujine je bilo posebej poskrbljeno. Ude
leženci oz. gosti iz tujine smo bili dan pred uradnim 
začetkom povabljeni na večerno slovesnost v samo 
središče mesta in tam smo izmenjali prve vtise in 
dobili informacije o poteku kongresa. Med tujimi 
povabljenci smo se tako znašli arhivisti, člani arhiv
skih društev iz Hrvaške, Srbije, Vojvodine, Nemčije, 
Avstrije, Slovaške, Ukrajine, Romunije in Poljske. Sa
ma sem se kongresa udeležila kot predstavnica Ar
hivskega društva Slovenije. 

Uradni del kongresa se je začel naslednji dan in 
sicer s pozdravnimi govori predsednika društva Arpa
da Tyekvicska, župana mesta Sopron in rektorja za
hodnomadžarske univerzc. Pozdravom smo se pri
družili tudi člani društev iz tujine. Potem sta bili na 
vrsti podelitev nagrad madžarskega društva in skup
ščina članov društva. Na njej je bil tudi govor O 

spremembi statuta društva. Madžari na kongresu re
feratov nc prevajajo in celotno strokovno srečanje 

poteka samo v madžarskem jeziku. Prav tako društvo 
prej ne objavi zbornika referatov s prevedenimi pov
zetki, zato je komunikacija med udeleženci kongresa 

nekoliko otežena. Vendar pa gre tudi pri tem razvoj 
med madžarskimi arhivisti naprej oz. vodi v odpiranje 
društvom iz Zahodne Evrope. V se več članov društva 
namreč pozna tako nemški kot tudi angleški jezik, 
tega obvlada tudi tajnica društva. 

Strokovni del prvega dneva kongresa je načel 

vprašanje modernizacije madžarskih arhivov. Govor 
je bil o internetnem projektu državnega arhiva in 
arhivskih spletnih straneh v arhivih na Madžarskem. 
Nadaljnje delo kongresa pa je potekalo v sekcijah oz. 
tematskih sklopih. Letos jih je bilo kar šest. Prva je 
bila namenjena materialnemu varstvu arhivskega 
gradiva in jo je vodila Marta Kirics. V njej so govorili 
poklicni restavratorji na podlagi njihove prakse, zapo
sleni v tamkajšnjih arhivskih ustanovah, direktorji z 
organizacijskega stališča ter menedžerji s flnančnega. 

Drugo sekcijo, sekcijo, katere tema so bili arhivski 
viri pri raziskovanju, sta vodila Geza Erszegi in Iren 
Bilkei. Tretio, gospodarsko sekcijo, je vodil Tibome 
Hetčnyyi. Cetra sekcija, ki je skupna skoraj vsem 
arhivskih zborovanjem, tako pri nas kot na tujem, je 
bila namenjena informatiki. Vodil jo je Gabor Brei
nich. 

Peto sekcijo je vodil sedanji predsednik društva. 
Namenili so jo zbiranju arhivskega gradiva. Šesta, 
zadnja sekcija zborovanja, je bila namenjena zgodo
vini šolstva in znanosti. Vodil jo je Vilmos Zsidi 

Za goste iz tujine, ki so težje sledili omenjenim 
sekcijam, so pripravili poseben program. Obsegal je 
ogled mesta Sopron, ogled lokalnega mestnega arhiva 
in udležbo na izletu. 

Maja GombaE 

35. avstrijsko arhivsko zborovanje v Linzu 

Letošnje, 35. zborovanje avstrijskih arhivistov, je 
potekalo 10. in 11. septembra v Linzu. Naslov osred
nje tcme zborovanja bi lahko prevedli kot »Konec 
lagodnosti - arhivi med zahtevami politike, gospodar
stva in javnosti«. Gostitelj zborovanja, direktor Zgor
njeavstrijskega deželnega arhiva v Linzu dr. Gerh~t 
Marckhgott je ob odprtju zborovanja med drugun 
povedal, da se pred arhivi, predvsem manjšinu, po
stavljajo vedno večje zahteve na tehničnem po~očju 
(informacijske zahteve), pa tudi pri večjih raz!Sko: 
valnih zadevah - od tod tudi tema posvetovanja. Tud1 
dr. Josef Riegler, direktor graškega arhiva in pred-

= 
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sednik avstrijske zveze arhivark in arhivarjev, je po
tožil. da arhivi zaostajajo z e-ru:ambo. 

Pred začetkom referatov je zborovalec in goste 
nagovorila tudi prva predsednica Zgornjeavstrijskega 
parlamenta, Angela Orthner, ki je v svojem nagovoru 
citirala, da jc resnica hči časa, nadaljevala pa Z ugo
tovitvijo, da je, dokler ni rojena, v arhivih (oziroma 
arhivi jo pa rodijo). 

V prvem referatu, referatu z naslovom Arhiv, 
zgodovinsko raziskovanje in koristi družbe, je dr. 
Karl Brunner, odhajajoči direktor avstrijskega zgodo
vinskega raziskovalnega inš tiru ta, sicer profesor za 
srednjeveško zgodovino, dejal, da ne bo povedal niče
sar novega, če reče, da resne, prave zgodovinske zna
nosti ni brez arhiva. Pri tcm je izpostavil pomemb
nost vrednotenja gradiva in navodil ustvarjalcem, saj 
arhiv s tem pravzaprav določa, katera zgodovina bo 
imela prihodnost (in katera ne). Po eni strani je treba 
paziti, da se ohrani (tudi) zgodovina vsakdana, ne sa
mo zgodovina vladarjev kot v srednjem veku (njego~ 
vo področje!), po drugi strani pa današnji mogočneži 
- firme, podjetja, lahko ostanejo brez zgodovine, ker 
imajo na tem področju Oavni) arhivi premalo vpliva. 
To se mu zdi vprašanje za politiko in arhivsko zako~ 

nodajo. 
Nadaljeval je, da vsega seveda ni mogoče oruaniti 

in da je v tej informacijski džungli treba narediti izbor. 
Vendar pa tega izbora ne bo naredil noben program 
za arhiviranje, četudi ga imamo (že doma moramo 
delati izbor pri svojih e-fotografijah in jih shranjevati, 
vendar pa tega tudi ne naredi program za arhiviranje 
fotografij sam). Zato morajo biti arhivarji čim bolj 
usposobljeni; tako se je ponovno vrnil k vprašanju 
valorizacije in izobraževanja, usposobljenosti arhivi
stov. Še enkrat je poudaril, da se zgodovina začenja 
(preučevati) v arhivih, arhivarji pa »pripravljajo zgo
dovino« za prihodnost. 

V svojem prispevku je izpostavil tudi }>okoljsko« 
zgodovino kot novo raziskovalno področje, po~ 

mcmbnost podatkov o tem, kako ravnamo z okoljem. 
V diskusiji ob njegovem referatu se je zastavilo 
vprašanje, primerjava, kako so gledali na primer na 
zgodovino spolov pred tridesetimi leti in kako danes 
na okoljsko zgodovino. 

Mag. Eva Blimlinger, zgodovinarka, raziskovalka z 
Dunaja, je poročala o svojih izkušnjah z arhivi kot 
sodelavka avstrijske zgodovinske komisije. Pri arhiv
skem raziskovanju so jo najbolj morili, če strnemo, 
pomanjkljivi popisi (pomanjkljivi vodniki, akcesije, 
popisi, nadzor nad popolnostjo gradiva in Zato nujno 
preverjanje v skladišču samem, manjkajoče smernice 
za vrednotenje in predajo gradiva arhivu). Potožila je 
tudi, da naj ne bi bili vsi arhivi kooperativni tako pri 
dostopnosti do (še) nepopisanega, nernejenega gradi
va, kot zaradi predpisov za reproduciranje arhivskega 
gradiva. Zadeve se sicer izboljšujejo s popisovanjem 

in dostopnostjo na medmrežju. Posebej je omenila 
nedostopnost arhiva ORF. 

Naslednji referent, dr. Martin Stiirzlinger, ponud
nik elektronske obdelave podatkov za arhive, je ugo
tavljal, da avstrijski arhivi malo povprašujejo po zu
nanjih storitvah in da je zato tudi ponudnikov malo. 
Po drugi strani pa se ponavljajo nove naloge, ki jim 
arhivi niso kos, ker imajo preprosto premalo osebja 
oziroma je neustrezno usposobljeno. Prednosti zuna
njih storitev bi po njegovem lahko bile kakovost, ce
na, hitrost in know-how. Ugotavljal je, da se seveda 
pri vprašanju zunanjega ruanjenja takoj poraja misel 
na nevarnost, da bo kdo prišel pride v sistem, vendar 
pa je treba tudi vedeti, kdo vse nam že sedaj hodi po 
arhivih - od vodovodarjev do programerjev. Glavni 
problem je videl v e-arhiviranju. Majhni arhivi ne 
zmorejo vsega, zato je, tako je dejal, potrebna vsaj do 
neke mere centralizacija. Najpomembneje pri tem 
vprašanju je, komu dajemo gradivo v digitalizarnje, 
hranjenje. Je poceni res najceneje - je najceneje tudi 
potem, ko pride do izgube ali zlorabe gradiva? 

V diskusiji po njegovem referatu je bilo precej 
oglašanja, nasprotovanja, med drugim je nekdo ugo~ 
tavljal, češ da že iz naslova članka (Bolje, hitreje, ce
neje?) izhaja zahteva po zanikanju, ker se retorično 
sprašuje, ali je cenejše tudi boljše. V praksi pa od 
arhivov zahtevajo prav to - ceneje. 

V zadnjem referatu prvega dne zborovanja se je 
arhivist iz dresdenskega državnega arhiva, dr. Burk
hard Nolte, spraševal, ali naj arhivi računajo svoje 
storitve. Da bi to lahko storili, bi morali najprej ar
hivske storitve ovrednotiti kot produkte in nato zanje 
narediti ustrezen obračunski sistem. Potem je govoril 
O značilnostih arhivskih storitev. To so nematerialne 
storitve in jil1 je težko ovrednotiti, stroški za oskrbo 
uporabnika so namreč težko ocenljivi. Postavlja se 
vprašanje transparentnosti pri nematenalnem ustvar
janju, postavljanju nonn. Vedno znova ostaja brez 
odgovora vprašanje, kako naj se arhivi ))izplačajo{(, če 
je že zahtevano nekakšno plačevanje glede na })stroške 
in učinkc«. Govor je bil tudi o tako imenovanih ))vit
kih« arhivskih proračunih. Seveda se je razvnela de
bata o računanju arhivskih storitev. 

Sledila so zasedanja posameznih arhivskih stro
kovnih skupin - univerzitetnih arhivarjev, občinskih 
arhivarjev in arhivarjev priznanih ccrl"Va in verskih 
skupnosti. Potem pa so na generalni skupščini izvolili 
še novega predsednika - to je ostal dr. Josef R.iegler. 
Zadnji dogodek dneva je bil sprejem na deželnem 
glavarstvu. 

Naslednji dan je z referatom začel Martin Heller, 
intendant projekta Glavno mesto kulture Linz 2009. 
Govoril je o svoji muzejski dejavnosti v Švici med 
letoma 1986 in 1998, o razliki med arhivi in muzeji (in 
pa seveda o povezavah). Nič novega. Poudaril je pla.
ka.tno zbirko, ki je sicer v muzeju in je brez dvoma 
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razstavna stvar, ki nagovarja množice, je pa tudi zgo
dovinski vir - postavilo se mu je vprašanje hranjenja 
111 ureJanJa. 

Dejal je, da so zbirali vse plakate brez vrednotenja, 
popisali (in digitalizirali) pa samo zelo majhen, zanje 
najpomembnejši del (neke vrste spontana valorizacija, 
v katero je prisiljen vsakdo, ko ima nečesa preveč). 
Stvar je torej tako rekoč nepregledna. Na vprašanje, 
koliko kosov torej imajo, je dolgo zmajeval in nato 
dejal, da gotovo milijon! 

Po svoje zanimiv, čeprav nekoliko dolgovezen, je 
bil referat mag. Gottfrieda L. Vonwillerja, zaposle
nega v Zgodovinskem uradu v Linzu. To ustanovo za 
rodoslovnozgodovinske raziskave so ustanovili leta 
2004 trije zgodovinarji v sodelovanju z univcrzitctnim 
profesorjem zgodovine. Danes imajo 42 visokoJ...-vali
ficiranih uslužbencev (večinoma zgodovinarjev in 
pravnikov) ter številne sodelavce in dopisnike po 
svetu. Sedež imajo na Dunaju, izpostave v Gradcu, 
Linzu, Celovcu in Innsbrucku. Delo imajo razdeljeno 
na štiri glavna področja - dediščinske raziskave, ro
doslovne, pridobivanje listin ter )pro bono« (tu pred
vsem pomagajo s svojimi raziskavami sorodstva pri 
presaditvah kostnega mozga). Pri dediščinskih razis
kavah računajo provizijo z odstotkom, pri rodo
slovnih zadevah pa načeloma po 75 EUR za uro 
raziskave. So torej nekakšni zgodovinski (zgodovi
natski) detektivi. 

Vonwiller je na dokaj razvlečen način predstavil 
en sam svoj dediščinski primer in tudi, kako mu je pri 
tem koristilo (tudi) arhivsko gradivo. Vprašanj po 
končanem referatu na njegovo temo pravzaprav ni 
bilo, vsaj ne javno v dvorani. Precejšnje pa je bilo 
potem zanimanje zanj na hodniku - sledil je namreč 
odmor - glede njegovega dela, službe in verjetno tudi 
zaslužka. Eno samo vprašanje je bilo le bolj pri
pomba, in sicer o naslovu njegovega referata (Arhi
valije in njihova kolateralna korist). Da naj bi bili 
namreč za takšne raziskave vendar arhivski dok-umen
ti praviloma prvi in najpomembnejši, da se takšne 
raziskave začenjajo v arhivih, ne pa da so obstranska 
zadeva, kjer )>se tudi kaj najde«. Mogoče pa je bilo tudi 
to stališče preveč arhivsko čistunsko - tudi drugod je 
mogoče veliko najti. Kot je našteval sam referent, pri 
posameznikih, družinah, različnih uradih, zasebnih 
podjetjih (sicer bi res vse to nekoč sodilo v arhiv, 
vendar pa ni v arhivih, vsaj sedaj še ne, ko je podatke 
potreboval). 

Predzadnja referentka, Annemarie Turk, je sode
lavka leta 1989 ustanovljenega združenja z imenom 
»KulturKontakt Austria«, ki deluje kot povezovalec 
med kulturniki, kulturnimi institucijami in podjetji. 
Ugotavljala je, da se povečuje zanimanje podjetij za 
)}corporate cultural responsibility« in potreba po skrbi 
za podobo s sponzoriranjem. Pri tem pa Je za 
sponzorje zanimivo dolgotrajno partnerstvo, saj ne 

želijo biti le enkratni darovalci. Po njenem bi se lahko 
tudi za arhive našli sponzorji, predvsem manjša in 
srednja podjetja. Opozorila je, da je potrebno (poten
cialnega) sponzorja pravočasno nagovoriti, najmanj 
pol leta prej, preden bi potrebovali sredstva in da sta 
najprimernejša za to oktober in november, ko spre
jemajo letne predračune. Pri tem se je treba zavedati 
da se hočejo podjetja s sponzoriranjem razlikovati od 
sorodnih dejavnosti, zato je treba paziti, da ne nagOM 
varjamo po več konkurentov hkrati (tu bi lahko igrali 
tudi na drugačen učinek - da nihče noče ostati zadaj). 

V zadnjem referatu je direktor Štajerskega deželne
ga arhiva, dr. Josef Riegler, spomnil, da za javne 
ustanove, torej tudi Avstrijski državni arhiv, v smislu 
»)Oew public managementa«( velja, da se obnašajo 
ekonomsko, da bi bili lahko kljub omejenemu finan
ciranju kos svojim nalogam. Tako se postavlja vpra
šanje tržno uporabnih arhivskih dejavnosti in cen teh 
dejavnosti. In ponovno že slišane ugotovitve, da je 
cenik za izdelavo reprodukcij laže določiti kot pa oce
niti vrednost arhivskih raziskav. In seveda, da bi mo
ralo biti opravljanje plačljivih storitev v ravnotežju z 
opravljanjem bistvenih nalog arhiva. 

Ob koncu bi lahko ugotovili, da so se glede na 
naslovno temo zborovanja avstrijski arhivisri vprašali 
ne le o znani kulturni, raziskovalni vlogi arhivov, am
pak tudi, kakšen naj bi bil njihov odnos do javnosti na 
politični in ekonomski ravni. Zastavljeno je že bilo 
tako, vendar sami referati niso dajali odgovorov, dis
kusije o referatih rudi ne, bile so skromne, toliko 
večjo živahnost pa je bilo slišati, čutiti v nefonnalnih 
pogovorib na hodnikih in na uspelem druženju na 
sprejemu pri deželnem glavarstvu. 

Gorazd S tariha 

79. zborovanje Društva nemških arhivark in arhi
varjev, Regensburg 22.-25. septembra 2009. ru
hivi v digitalni dobi in sejem ruchivistica 

V Regensburgu je bilo od 22. do 25. septembra 
79. zborovanje Društva nemških arhivark in arhivar
jev s splošno temo Arhivi v digitalni dobi in sejmom 
Archivistica. Zborovanje je bilo v prostorih univerze 
v Regensburgu. 

Prof. dr. Robert Kretzschmar (Stuttgart), predsed
nik Društva nemških arhivark in arhivarjev 01 erein 
deutscher Arcruvarinen und Archivare e.V.), je v po
vabilu na arhivsko zborovanje zapisal, da bodo na 
nemškem arhivskem zborovanju prvič obravnavali 
možnosti in posledice digitalizacije iz vseh zornih ko
tov, z vseh delovnih področij ter mrežnega povezo
vanja le-teh. 

Digitalizacija zajema vsa delovna področja, torej 
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od izročanja, ohranjanja, urejanja, zaključevanja fon
dov ter priprave za uporabo, do posredovanja v okvi
ru izobraževanja in dela s področja javne uporabe. 

Pri tem so pred arhivarji številne dileme. Kje in 
katere koncepte bomo uporabili in s kakšnim uspe
hom, predvsem pa, katere strategije naj upoštevamo v 
prihodnosti. 

Tema je bila nadvse aktualna in programski svet je 
dobil številne predloge in ponudbe člankov, tako da jc 
lahko pripravil zanimiv program. Hkrati je Društvo 
izkoristilo priložnost in pripravilo številne nadaljevaI
ne izobraževalne seminarje v okviru izbrane temc. 

Nemško arhivsko zborovanje prirejata V dA in leta 
1946 ustanovljeno poklicno združenje nemških arhi
vark in arhivarjev. Društvo prireja zborovanja že od 
leta 1899, od leta 1949 pa ga pripravlja vsako leto. V 
društvu deluje 8 strokovnih skupin: 1. Državni arhivi, 
2. Občinski (komunalni) arhivi, 3. Cerkveni arhivi, 4. 
Gospoščine in družinski arhivi, 5. Gospodarski arhivi, 
6. Parlamentarni arhivi, politične stranke, donacije in 
društva, 7. Arhivi medijev, 8. Arhivi univerz, visokih 
šol in znanstvenih inštirucij. 

Septembra 2008 je bilo 78. zborovanje v Erfurtu, 
naslov pa je bil Ohranjamo za bodočnost. Ohranjanje 
analognih in digitalnih zapisov; smiselno nadaljevanje 
je letošnje posvetovanje. 

79. nemško arhivsko zborovanje se je začelo v 
torek, 22. septembra, slovesno je bil odprt sejem 
Archivistica. 

Ob 17. uri je bil delovni pogovor 27 tujih pred
stavnikovarhivskih društev in ustanov (Avstrija, Al
banija, Češka, Slovaška, Madžarska, Nizozemska, Bel
gija, Švica, Belorusija, itd.). Iz Slovenije sva prišli mag. 
Sonja Anžič iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana in 
poročevalka za Arhivsko društvo Slovenije Marija 
Hernja Masten. 

Pogovor sta vodila dr. Michael Diefenbacher 12 

Nurnberga in Katarina Thiemann iz Munstra. 
Temi sta bili: 
digitalizacija, izkušnje in problemi posameznih 
držav, 
podoba arhivarja (zgodovinar arhivist ali infor
matik računalnikar), možnosti za izobraževanje, 
permanentno izobraževanje v arhivih, možnosti in 
načUu. 

Vsaka izmed držav je predstavila izkušnje in stanje 
v svoji državi oziroma društvu. 

Arhivi se odločajo za štiri strategije: 
uporabniško naravnana strategija 
starejše gradivo naj se digitalizira 
mormoni se ukvarjajo z genealogijo, 
varnost. 
Nizozemska si prizadeva poiskati in zagotoviti 

najboljšo rešitev za trajnost digitaliziranega gradiva, 
saj so ga ponekod že 15 krat obnovili Izkušnje niso 
najboljše in strah pred izgubo ni odveč. 

Predstavljeni so bili nekateri mednarodni projekti, 
ki potekajo ob pomoči sredstev EU in se nanašajo na 
digitalizacijo gradiva. 

Ob 18. uri je bil slovesen začetek 79. zborovanja s 
pozdravi: 

HanJl Schaidingcr, veliki župan Regensburga 
dr. Wolfgang Heubisch, deželni minister za zna
nost, raziskovanje, umetnost in kulturo svobodne 
dežele Bavarske, 
dr. Robert Kretschmar, predsednika društva 
dr. Anna Pia Maissen iz Zuricha v imenu rujih 
gostov, predsednica arhivarjev Švice, 
dr. Fred J. W. van Kan, Anheim, Nizozemska, kot 
predstavnik sveta Internationale Council of Ar
chives (ICA). 
V sredo, 23. septembra, je bilo v dopoldanskem 

času skupno zasedanje, popoldne so delovale posa
mezne skupine. Program z naslovi referatov in preda
vatelji je objavljen na spletu: www.archivtag.de. natisnjen 
pa je bil tudi v priročni knjižici. Zaradi obsega bom 
navedla le splošne naslove, ki so jih obravnavale 
posamezne sekcije. 

Skupno zasedanje je imelo naslov: Ali se je Trnulj
čica zbudila? Novi delovni in komunikacijski procesi 
v arhivih; vodil ga jc dr. Daniel Nerlich (Zurich). 

Referate sta imela dr. Christian Keitel, Stuttgart: 
Ugotavljanje interesa uporabnikov in postavitev signi
fikantnih lastnosti. Digitalno izročanje gradiva arhi
vom, in dr. Mario Glauert, Potsdam: Arhiv 2.0. Arhiv 
od predaje do uporabe. 

Dr. Peter Habe, Univerza Basel, je v referaru Zgo
dovinska znanost, digitalni čas in digitalni zgodovinar 
nanizal zanimive poglede na izobraževanje zgodovi
narjev. Z nastankom spleta je marsikaj, kar je bilo prej 
zaprto, postalo javno. Nova izobrazba zgodovinarja 
se razvija v smer poznavanja spletnih strani, ki so 
namenjene raziskovanju, objavam gradiva (archivalia, 
edwired ... ). Vsi znanstveni programi so uvedli lastno 
presojo kvalitete objave člankov (dve reccnziji). Vpra
šanje vrednotenja digitalnih podatkov je posebno 
problematično. Založbe so v krizi, saj so znanstvena 
dela hitro objavljena v digilib in dostopna. Zgodo
vinarju je potrebno pri šrudiju ponuditi tudi infor
macijsko kompetenco in poznavanje katalogov, popi
sov in sistemov, s katerimi so arhivi objavljali vire. 
Kritika virov je izpostavljena novim zahtevam. Še v 
letih 1960--1970 so mu pomagale pomožne vede, 
2009 pa potrebuje zgodovinar novo pomožno vedo 
digitalnih virov. Vizualizacija je vedno bolj navzoča. 
Najnujnejša pa je vzgoja o kulturi pubbkacij. Digitalne 
pubbkacije je treba preverjati, ali so plagiati. 

Ugotovitev, da bo zgodovina, bo še imela klasiko, 
vendar bo vedno bolj digitalna. 

Zanimiv zaključek da vedno diskusija, ki je posta
vila vprašanje, ali smo arhivi pripravljeni na zahtevno 
nalogo in ali jo bomo zmogli. 
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V popoldanskem času so zasedale vse sekcije. 
Sekcija 1 
Vrednotenje elektronskih podlag in izročanje; vo

dila jo je dr. Ulrike Gutzmann, poročevalec je bil 
Raymond Plache. lika Stahlberg (potsdam): Uvod v 
uvajanje elektronskega poslovanja ob primeru bran
denburške ministrske uprave, zahteva arhiva, pre
tvorba rcgisuature in registra turnega načrta, vredno
tenje in izločanje. 

Dr. Mathias Manke in dr. Rene Wie se (oba 
Schwerin): Valorizacija - DOMEA - program iz 
Deželnega arhiva Schwerin. 

Dr. Andrea Hanger (Koblenz) in dr. Katharina 
Ernst (Stuttgart): En sistem, dve rešitvi. Digitalno 
arhiviranje v Zveznem arhivu tcr Mestnem arhivu v 
Stuttgartu. 

Sekcija 2 
Izobraževanje na spletu (v mreži) 
Delo strokovnih skupin 
Sekcija 3 . 
Arluvi kot informacijski služniki online 
Sekcija 4 
Open Access in arhivi 
V izobraževalnem delu so tekli nadaljevaini pro

grami: Vodenje in planiranje arhivskega dela z upo
rabo statistike ob primeru arhivskega menedžment 
sistema Basys; Digitalizacija arhivskega gradiva, prak
tične rešitve in predpostavke v arhivski praksi; Uvod 
v elektronsko predpripravo obdelave in arhiviranje 
spisov pri mestni upravi ob primeru elektronskega 
arhiva Niirnberg. 

Zaključke referatov, spoznanja, predloge in sklepe 
je prispevala diskusija o temi Vloga arhivov v stoletju 
digitalizacijc; vodil jo je dr. Robert Kretschmer. 

V četrtek, 24. septembra 2009, je bil ob 9.00 uri 
občni zbor društva. Ker se je iztekel mandat pred
sednika, je bila skupščina voWna. Volitve so prinesle 
novo generacijo vodilnih v društvu. Funkcijo sta od
ložila dosedanji predsednik dr. Robert Kretschmar, ki 
ni ponovno prijavil svoje kandidature, ter dr. Martin 
Dallmeier, ki je bil 36 let blagajnik društva. V nago
voru in zahvali je povedal, da se stara, povojna ge
neracija arhivarjev pa se sedaj poslavlja. Naloga te 
generacije je bila postaviti društvo na noge, z~aditi in 
zavarovati arhive ter razviti arhivsko stroko. Cas je za 
novo generacijo arhivarjev digitalne dobe, njena nalo
ga bo ohraniti vse to. 

Novi predsednik dr. Michael Diefenbacher je iz 
Niimberga in je bil do sedaj namestrUk predsediUka. 

Na strokovnem sejmu ARCHNISTICA, ki je 
največji evropski strokovni sejem za arhivsko dejav
nost, je bilo 64 razstavljavcev, ki so vedno tudi po
membni sponzorji zborovanja. V betonskem okolju 
univerzitetne avle so na stojnicah predstavljali svoje 
najnovejše dosežke proizvajalci in dobavitelji polic in 
arhivske skladiščne opreme in pohištva, podjetja, ki se 

ukvarjajo z digitalno tehnologijo, fotografuanjem in 
mikrofilmanjem. Kartonaža je prikazovala programe, 
in to od pisarniške opreme, do arhivskih škatel, spe
cialnih map, izdelave papirjev ter opreme za foto
grafije in druge medije. Med proizvajalci programske, 
softverske tehnologije so bila zastopana vsa vodilna 
evropska podjetja (Scope, Augias, Pro Archive, C.M. 
Infonnatik). Tudi številne restavratorske delavnice so 
demonstrirale svojo dejavnost. 

Arhivske šole Marburg, Potsdam, Munchen, inšti
tuti, razni raziskovalni projekti arhivov so predstavljali 
izobraževanje, programe in možnosti za zaposlitev na 
velikem nemškem tržišču. Te stojnice je obiskalo 
veliko število bodočih študentov Univerze, ki je te dni 
izkoristila za infonnacijske dneve univeze. 

Spremljajoči program jc pripravil krajevni odbor 
društva v Regensburgu pod vodstvom dr. Martina 
Dallmcierja, direktorja centralnega knežjega arhiva 
družine Thurn in Taxis in Zgodovinskega društva 
Regensbrug. Bavarsko deželno ministrstvo za zna
nost, raziskovanje, umetnost in kulturo je priredilo 
sprejem za vse udeležence. V sredo je bilo srečanje s 
pogovorom udeležencev z razstavljavci Archivistice. 
Strokovna skupina cerh--veru arhivi je imela poseben 
sprejem. 

Zborovanje je imelo tudi pester kulturni program. 
Sem sodijo že tradicionalni orgelski koncerti. Letošnji 
je bil v obnovljeni in pozlačeni rokokojski Marijini 
štifmi cerkvi Stare kapele, izvajalec je bil Franz Rami, 
svetovno znani organist. 

Seveda ni manjkalo vodenih ogledov v Škofijski 
centralni arhiv, MestrU arhiv, Zgodovinski digitalni 
reklamni arhiv, ki je nastal s projektom knjižnice; 
zbali so vse zvočne, filmske, tiskane risane in zapisane 
reklame in spote nove dobe. Manjkalo ni organizi
ranih ogledov raznih muzejev in turističnega ogleda 
mesta, saj je rudi za arhivarja z daljnega severa Nem
čije Regensburg zanimiva kulturna prestolnica, ki je 
ne obiščeš prav vsako leto. 

Zgodovinsko društvo se je predstavilo z odličnim 
referatom prof. dr. Achima Hubla iz Bamberga, ki jc 
predstavil mesto Regensburg v luči varstva kulturne 
dediščine in restavratorsko-konservatorskih posegov 
na prehojeni poti od leta 1945, izkušnje, uspehe in 
probleme Regensburga do vpisa na UNESCOV se
znam kulturne dediščine. 

O porušenem Mestnem arhivu v Kolnu je poro
čala dr. Schmidt-Czaijeva, pogovor je tekel o pomoči 
pri sanaciji. Katastrofa Kolna pa je napovedana tema 
tudi za 80. arhivsko posvetovanje. Zanj so že razpi
sane temc. Posvetovanje bo v Dresdnu leta 2010. 

Marija Hernja Masten 



392 o delu Arhivskega društva Slovenije ARl-lIVI 32 (2009), št. 2 

12. posvetovanje ))Arhivska praksa«(, Tuzla, 8.-9. 
oktober 2009 

Kot predstavnik Arhivskega društva Slovenije sem 
se udeležil 12. posvetovanja »Arruvska praks3« v 
Tuzli. Organizirata ga Društvo arhivskih delavcev Tu
zelskega kantona in Arhiv Tuzelskega kantona. Armv 
Tuzelskega kantona je letos praznoval 55-letnico. 
Simpozij je odprl direktor Arhiva dr. Izet Šabotič kot 
glavni organizator. Kulturnemu programu so sledili 
kratki I;0zdravi vseh gostov posameznih držav (Hr
vaške, Cme gore, Srbije, Madžarske, Albanije, Kosova 
in Slovenije). Večina udeležencev pa je prišla iz Bosne 
in Hercegovine, iz tako imenovane Federacije, kot 
tudi iz Republike Srbske. Zborovanje je bilo v zna
menju treh vsebinskih sklopov: valorizacije arhiv
skega gradiva, zaščite dokumentarnega gradiva v na
stajanju in aktualnih vprašan; arhivske teorije in prak
se. Zborovanje je bilo mednarodno s poudarkom na 
sodelujočih iz držav, ki so nastale na prostoru 
nekdanje SFRJ. V okviru prvega sklopa so bili pred
stavljeni mednarodna strokovna literatura za to 
področje, pravni predpisi v posameznih državah in 
praksa v posameznih arhivih. V tem sklopu so imeli 
referate: dr. Vladimir Žumer iz Arhiva Republike Slo
venije je predstavil valorizacijo arhivskega gradiva v 
Sloveniji, Krešimir Ibrišimovič iz Državnega arhiva v 
Slavonskem brodu je predstavil valorizacijo na pod
lagi klasifIkacijskih načrtov in predlog arhivskega po
pisa gradiva orsanov lokalne samouprave za hrvaške 
arhive, Ljerka Simunic iz Državnega arhiva v Osijeku 
je imela referat o valorizaciji in kategorizaciji ustvarjal
cev arhivskega in dokumentarnega gradiva na pod
ročju Državnega arhiva v Osjeku, Nennina Hodžič iz 
Arhiva Tuzelskega kantona o značaju kategorizacije in 
valorizacije arhivskega gradiva, Nada Čibej iz Pokra
jinskega arhiva Koper je govorila o valorizaciji elek
tronskega arhivskega gradiva, Omer Zulic iz Arhiva 
Tuzelskega kantona pa o karakteristikah valorizacije 
dokumentarnega gradiva, nastalega pri poslovanju 
organov v prometu z vrednostnimi papirji. Žarko 
Štrumbel iz Arhiva Republike Slovenije je predstavil 
roke hranjenja dokumentarnega gradiva. Selma Isic iz 
Arhiva Tuzelskega kantona je predstavila vpliv valori
zacije arhivskega gradiva na proces strokovne obde
lave in urejanja arhivskega gradiva, Branko Antej iz 
Arhiva Republike Srbske pa je predstavil postopke 
izločanja nepomembnega dokumenrarnega gradiva. 

Drugi sklop se je nanašal na zaščito arhivskega 
gradiva v nastajanju. V referatih je bil poudarek na 
tranzicijskih procesih in vplivu na dokumentarno gra
divo in odnosu ustvarjalcev do lastnega dokumen
tarnega gradiva. Prvi referat je imela Vlatka Lernic iz 
Hrvaškega državnega arhiva, in to o vplivu tranzicije 
na delo Hrvaškega državnega arhiva. Murtez Zogu iz 
Arhiva Kosova je govoril o zaščiti arhivskega gradiva 

v Republiki Kosovo, Jovan Popovič, nekdanji direk
tor Arhiva Jugoslavije, je predstavil referat o sodelo
vanju arhivov in organov uprave, Željko Markovič iz 
Zgodovinskega arhiva Užice je izpostavil nekatera 
osnovna vprašanja kadrovske in tehnične usposob
ljenosti službe za varstvo arhivske~a in dokumentar
nega gradiva v Srbiji, mag. Gašper Smid iz Arhiva Re
publike Slovenije je predstavil fizično zaščito doku
mentarnega in arhivskega gradiva, Silvija Babič iz 
Hrvaškega državnega arhiva pa projekt nizozemske 
vlade za arhive na Hrvaškem. Projekt, ki ga je finan
cirala Evropska unija, je potekal od leta 2006. Mirjana 
Gulic iz Ddavnega arhiva v Zagrebu se je osredo
točila na ustvarjalce in problematiko oblikovanja fon
dov pravosodja v obdobju od leta 1945 do 1970. 

Tretji sklop referatov je bil posvečen najrazlič
nejšim vprašanjem arhiviranja, tako žgočim kot rudi 
klasičnim dilemam v sodobni arhivski teoriji in praksi. 

O arhiviranju z uporabo sodobnih tehnoloških 
metod sta govorili Vaida Škandro in Diana SaW,
begovič iz Zgodovinskega arhiva mesta Sarajeva. In
formacijski sistem Pokrajinskega arhiva Koper je 
predstavil Vladimir Drobnjak. Zelo zanimiv je bil pri
spevek Ivane Prgin iz Ddavnega arhiva Zagreb o 
novih arhivskih standardih za popisovanje (ISDF in 
ISDIAH), o uporabi standardov v arhivski teoriji in 
praksi je govorila mag. Zdenka Sernlič Rajh iz po
krajinskega arhiva Maribor. 

Jugoslav Veljakovski iz Zgodovinskega arhiva No
vi Sad je predstavil projekte za digitalizacijo arhiv
skega gradiva v Srbiji ob primeru digitalizacije gradiva 
bank. Mirjana Marini" Lepič pa je govorila o mož
nostih spletne strani, kot sredstva predstavljanja arhi
va. Novo spletno stran Zgodovinskega arhiva Sara
jevo pa sta predstavila Ismeta Berkovac in Armin 
Bukvic. Husein Hadžič iz Arhiva Unsko~sanskega 

kantona nas je seznanil s postopki pri urejanju, arhi
vitanju in varovanju gradiva sodišč. Omenjeni kanton 
je precej sredstev namenil ureditvi pisarniškega poslo
vanja sodišč, saj je s tem - kot posledica - skrajšal 
sodne postopke in postopke izvršbe in s tem pri
varčeval znatna sredstva, saj se je zmanjšala plačilna 
nedisciplina. Nina Gostenčnik je predstavila slovenski 
projekt popisovanja arhivskih skladišč ob primeru 
Pokrajinskega arhiva Maribor. Stevan Mačkovič je 
predstavil strukturo uporabnikov v zgodovinskem 
arhivu Subotica v obdobju 2005-2008. Hatidža Feta
hagic je govorila o sodelovanju med Arhivom Tuzel
skega kantona in izobraževalnimi ustanovami. Dr. 
Azem Kožar, nekdanji direktor Arhiva Tuzelskega 
kantona in profesor arhivistike na Univerzi v Tuzli, je 
predstavil sistem poučevanja O zgodovini institucij 
Bosne in Hercegovine v povezavi s študijem arhivi
stike. Marko Rako je imel referat o strokovni obdelavi 
arhivskih fondov na področju gospodarstva. Almira 
Alibešič je govorila o strukturi fondov Zgodovinskega 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 o delu Arhivskega društva Slovenije 393 

arhiva mesta Sarajevo, Admir Nezirovič pa se je po
svetil zemljevidom in kartam Sarajeva v Zgodovin
skem arhivu mesta Sarajevo. Dr. Azem Kožar je 
pomen arhivskega dela in tudi znanstvenih razprav 
strnil v referatu o znanstveni dimenziji arhivskega 
dela v Bosni in Hercegovini. Zadnji je bil refcrat 
Esafa Leviča - govoril je o kulturno-založniški dejav
nosti Arhiva Tuzelskega kantona. 

Sledili so zaključna diskusija in sklepi posveto
vanja. Strnil jih je Izet Šabotič kot glavni organizator 
posvetovanja. V si prispevki so izšli tudi v zborniku 
»Arhivska praksa«, vključno z referati nekaterih, ki se 
zborovanja zaradi različnih vzrokov niso mogli 
udeležiti. Tako je v zborniku objavljen tudi referat dr. 
Miroslava Novaka o standardih za formiranje in pre
nos struktur podatkov. Na območju nekdanje Jugo
slavije je poleg zborovanja v Tuzli še posvetovanje v 
Radencih »0 tehničnih in vsebinskih problemih kla
sičnega in elektronskega arhiviranja«, ki združuje mcli 
arhivske delavce z območja nekdanje skupne države 
in jim omogoča izmenjevati strokovne izkušnje. Obe 
zborovanji imata dolgoletno traclicijo in svoje pou
darke. T uzclsko ima poleg jugoslovanske dimenzije še 
posebno, bosansko dimenzijo; delovanje arhivov je 
zaradi posledic zadnje vojne in zapletene upravne 
strukture Bosne in Hercegovine namreč specifično. 
Zato je tudi strokovno sodelovanje med bosanskimi 
arhivi oteženo, pomen zborovanja v Tuzli pa zato 
toliko večji. Celotno zborovanje je bilo tucli v zna
menju 55-letnice regionalnega arhiva iz Tuzle, danes 
Arhiva Tuzelskega kantona. 

Matevž Košir 

S tretjega kongresa hrvaških arhivistov v Osijeku 
20. do 23. oktobra 2009 

Hrvaški arhivisti imajo za seboj že 43. društvenih 
posvetovanj in tri uspele kongrese. Po Zagrebu 
(2001) in Dubrovniku (2005) so arhivisti sosednje 
države oktobra 2009 pripravili svoj tretji kongres v 
Slavoniji. Nemara so kongresno mesto izbrali nldi 
zaradi dvesto letnice, odkar je leta 1809 Osijek ob 
Dravi postal svobodno in kraljevsko mesto. Tako se 
je še do 1830 največje hrvaško mesto tedaj otresla 
fevdalnih spon in dobilo mestne samoupravne pra
vice. Organizatorja kongresa - Hrvaško arlllvistično 
društvo (HAD) in Državni arhiv v Osijeku - sta se 
odločila za obravnavo širše tematike zbrane pod 
kratkim naslovom )Arhivi, uprava in rai}'Oj«, ki je 
ptitegniIa dobrih 200 udeležencev. Kot gostje so se 
udeležili kongresa tudi predstavniki arlllvske stroke iz 
Bosne in Hercegovine, Srbije (Novi Sad, Subotica), iz 
Madžarske (zastopal jo je tudi hrvaško govoreči direk-

tor arhiva v Kaposvaru dr. Sandor B6sze), AVstrije, 
Nemčije in Slovenije. Ali kot je o začetku kongresa 
poročal 'Glas Slavonije': ))HrvatJki i europski arhivisti II 

Osyeku<(. Štirje predstavniki smo zastopali arhiva v 
Celju in Ljubljani ter Arhiv RS in arhivsko društvo 
predstavili pa smo tucli dva prispevka. Štiridnevn~ 
posvetovanje se je začelo v Osijeku v lepi dvorani leta 
1866 zgrajene (in leta 1994 obnovljene) imenitne 
gledališke stavbe, najstarejše v notranjosti Hrvaške 
nadaljevalo in končalo v veliki dvorani rektorata Uni~ 
verze J. J. Strossmayerja. Dan, ki je bil posvečen te
mam »arhivske budnosti«, pa je potekal v Vukovarju. 

Prvi dan kongresa (20. 10.) so po uvOdniIl pozdra
vih organizatorjev sledili še nagovori predstavnikov 
ministrstva za kulturo (mag. Branko Kaleb), osiješko
baranjske županije, univerze (rektotica prof dr. Gor
dana Kralik) in nadškofije Dakovo-Osijek ter po
zdravne besede gostov iz tujine. Iz besed predstav
nika ministrstva smo lahko razbrali prizadevanja za 
decentralizacijo hrvaške arlllvske mreže, katere cilj je 
oblikovati 20 državnih arhivov za posamezne župa
nije. Tako sta npr. na območju osiješkega državnega 
arhiva, ki je bil ozemeljsko največji in je obsegal 15% 
površine države v treh županijah, nedavno nastala še 
arhiva v Vukovarju in Virovitici, v naši soseščini pa 
dobro leto deluje arhiv za županijo Medžimurje v 
Štrigovi. Predstavnik nadškofije mag. Malo Mican je v 
pozdravnih besedah omenil arhiv kot začetek in se pri 
tem naslonil na grški začetek Janezovega evangelija 
(Ev "QX~ ~v o Aoyor; - In ptincipio erat Verbum/V 
začetku je bila Beseda, Jn 1,1). Kak drug govornik pa 
je v pozdrav vpletel tnisel na arhiv (archeion) kot 
ustanovo oblasti, države. Kaj drugega kot o pomenu 
strokovnega sodelovanja bi lahko povedali v pozdra
vu slovenske strani? K temu je usmerjalo tako univer
zitetno mesto kongresa z univerlo, poimenovano po 
škofu J. J. Strossmayerju, ki je v povezovanju narodov 
podpiral mdr. tudi slovenska društva, kot naši društvi, 
povezani od okrogle mize v Tuhelju sredi maja 2008 
še z deklaracijo o sodelovanju. Uvodno predavanje je 
imel akademik Vladimir Paar, univ. prof fizike v Za
grebu. »Na robu arhivistike« je govoril o informaciji 
v znanstveno-tehnološkem svetu. Pravzaprav naš 
še vedno prevzamejo možnosti za elektronsko hram
bo podatkov: na površino 1 x 1 cm lahko spravimo 
podatkov za 1 000 bibliotek s po 30 polic dolžine 50 
m, t.j. 30 milijonov knjig zapisanih z )>atomskimi črka
mi«. V sodobnih izzivih preobilja informacij je 
poudaril zlasti njihovo valorizacijo ter prosti dostop 
do kakovostnih, t. j recenziranih informacij. Upravlja
nje informacij bo eden od ključnih problemov pri
hodnosti. Slovesno odprtje kongresa je sklenilo za
nimivo dramsko delo iz druge polovice 19. stoletja 
»Šokica«, s tragično romantično zgodbo, postavljeno 
v leti 1848/49. Njen avtot Ilija Okrugic, župnik iz 
Petrovaradina, je bil zaradi idej ilirizma in pansla-
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vama nekdaj cenjen mcd narodi monarhije, predstava 
v režiji Dražena Ferenčika pa je udeležencem kon
gresa ponudila igralsko sproščen in tudi samouoničcn 
etnološki prikaz odnosov na nekdanjem podeželju, 
predstavljen humorno in ne brez aktualizacije. 

Drugi dan (21. 10.) se je kongres nadaljeval najprej 
s plenarno sejo o temah arhivov in uprave. Dr. S(jepan 
CDIii in Vlatka Lemic sta pod naslovom Interakcija 
arhiva in uprave pripravila prispevek o spremembah 
arhivske dejavnosti zaradi tehnološkega razvoja in 
pomenu sodelovanja javne uprave in arhivov. Hrvaški 
arhivi so našteli 5.500 ustvarjalcev. Velike količine 
upravnega gradiva, transparentnost in dostopnost, ka
tegorizacije ustvarjalcev, posebnosti tranzicijskega 
časa, Arhinet, reforma arhivske mreže - to je le nekaj 
predstavljenih poudarkov. Ob tem lahko arhivistiko 
simbolizirata dve Janusovi glavi: ena zazrta v pre
teklost in druga v prihodnost. Svetovalna služba ar
hivov in kompetence arhivov, obvladovanje in 
gospodarjenje z informacijami pa so pritegnili J0i!' 
lvanoviia. Predavanje dr. Ivana Koprica o vplivu re
forme hrvaške državne uprave na delovanje arhi
vske službe pa je odpadlo zaradi bolezni predava
telja. Preostala predavanja so potekala na dveh para
lelnih sejah. 

Osem raznovrstnih prispevkov je predstavilo 
vzporedno zasedanje pod naslovom »Obdelava ar
hivskega gradiva«. Predstavili so gradivo slavonskih 
županij v HDA (Ladislav Dobrica), vprašanja fonda/ 
fondov mestne uprave Osijek med letoma 1809 in 
1945, ki jo predstavljajo štirje fondi ločeni po ob
dobjih (mag. Drai!n J.Vden), in strukturno-kronološko 
urejanje gradiva družbeno-političnih organizacij s 
podfondi (Marina Skalii, Branislava Vojnovii, Marijana 
Jukic). O gradivu o Sremu v hrvaškim državnih ar
hivih je poročal Marko Lmdeka, Pelar Ele" vodja 
novega arhiva v Vukovarju, pa je predstavil urejanje 
hrvaško-srbske meje v Vojvodini ob Donavi med 
letoma 1945 in 1947. Na osnovi popisov prebivalstva 
med letoma 1900 in 2001 je demograf dr. Draz!n tivi; 
predstavil demografske spremembe v vukovarsko
sremski županiji. Zapuščinski spisi z območja Cavtata 
so kot podoba vsakdana in malega človeka pritegnili 
mag. Iva Oreškoviia iz dubrovniškega arhiva, arhivsko 
gradivo norarjev pa Mirjano GuM 

Na drugi vzporedni seji je pod naslovom .. Arhivi 
in uprava« razpravljalo sedem predavateljev. Arhiv
ski pos:led na elektronsko upravo na Hrvaškem (Tomi
slav Cepulic) je predstavil razvoj in problematiko in 
izpostavil vprašanja dolgotrajne hrambe. O arhivih 
kot delu javne uprave je govoril Zoran Slankovii, O 

upravljanju arhiva in sodelovanju z lokalno skup
nostjo pa Darko Rubčii iz zagrebškega arhiva; pred
stavil je izkušnje in probleme zaposlenih v ))pismo
hramih« tj. arhivih ustvarjalcev, pa tudi projekt MA T
RA s to temo. Posebej velja upoštevati komparativne 

analize, izkušnje dobre prakse in izobraževanja ter 
prisluhniti tako klasičnim arhivistom kot mladim z 
več znanja in odprtostjo za probleme elektronskega 
gradiva. Sledila sta dva referata o arhivski proble
matiki ene od sosednjih držav. Problemi dostopnosti 
gradiva mednarodnih organizacij v BiH (dr. And,.) 
&dinis) so predstavili tudi zapleteno strukturo teh 
organizacij, odprli pa tudi vprašanja, zanimiva za ob
močja Hrvaške, na katerih so v 90. letih delovale po
dobne mednarodne organizacije. S strategijo kulturoe 
politike v BiH se je ukvarjal dr. fifi Saboiii. Omenil je 
tudi marginaliziranost arhivske tematike in potrebo 
po sodobni in enotni arhivski zakonodaji v državi. 
Sledili sta še predavanji o arhivskem in dokumen
tarnem gradivu zbornic (Elizabet K;lk) ter prispevek o 
izkušnjah arhiva v Zadru pri reševanju zahtevkov dr
žavne uprave in pravosodja (Ivica RaŽov). 

Popoldansko zasedanje (21. 10.) se je nadaljevalo 
na kar treh zasedanjih: tako se je s še tremi predavanji 
nadaljevala tema >>obdelava arhivskega gradiva«, hkrati 
pa sta v sosednjih dvoranah potekali še dve pred
sravitvi. Predstavili so mednarodni projekt [CARUS s 
predavanjem o mednarodnem centru za arhivske raz
iskave (International Center for Archival Research) 
kot osnovi za mednarodno arhivsko sodelovanje (dr. 
Karl Hein:o in delavnico Monasterium.net. Na tej se je 
predavatelju pridružil še Daniel JelIer. Za tretjo pred
stavitev novosti pri tehnični podpori arhivski dejav
nosti so poskrbeli razstavljalci: Adriapapir, Arhiv Tre
zor, Matris in Primat. Nadaljevanje zasedanja o ob
delavi arhivskega gradiva je tako začelo predavanje o 
zaščiti in restavriranju avdiovizualnega gradiva (Car
men Lholka iz Hrv. kinoteke). Avtorica je predstavila 
reševanje dostopnosti gradiva posnetega na nestan
darnih fonnatih in se zavzcla za določitev prioritet 
presnemavanja. Problem je trajnost zapisov na ka
scrah VHS (15-20 let) in CD/DVD nosilcih (5-10 
let), fihnski trak pa je zelo obstojen. Zelo so nas 
pritegnili tudi reklamni risani filmi za zobno kremo 
Kalodont ali pa npr. za pralni prašek Radion, tudi s 
slovenskimi besedili. Tudi vizualno zanimivo je bilo 
predavanje o fotografiji v Fototeki Hrvaškega držav
nega arhiva v kontekstu zgodovine fotografije (Hroo)e 
G,z;na). Fototeka hrani okoli 800.000 fotografij v 76 
zbirkah. Sledila sta še referata o arhivskem gradivu 
nestandardnih velikosti, se pravi zlasti o načrtih oz. o 
tehnični dokumentaciji na papirju i.n pausu, pa tudi o 
drugem gradivu na različnih nosilcih - od svile do 
sintetičnih folij (Zvonimir Baričevit) in urejanju arhiv
skih fondov s področja gospodarstva (Maiko Roko). 
Pri tem se je posvetil tudi vprašanjem identifikacije 
gradiva oz. oblikovanju fondov. 

Predstavitev teme o skupnem delovanju sorodnih 
disciplin je že v večernih urah sklenila drugi delovni 
dan kongresa s štirimi predavanji. O sodelovanju ini 
ali konkurenci med arhivi, muzeji in knjižnicami 
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(dr. B. fllfla?) je govoril slovenski prispevek. Pred
stavil je razvoj , zakonodajo in sedanje poglede na ta 
vprašanja. Hrvaška predstavitev podobne teme je bila 
zelo analitična, saj jc dr. SOfij/ca FaJe/ar Tanackovii z 
odseka za informacijske znanosti osiješke univerze 
temo predstavila s podrobno raziskavo arhivov, ki je 
del njene doktorske disertacije. Arhivi so pri sodelo
vanju z drugiIni kulturnimi ustanovami pričakovali 

več, posebej pri razdelitvi obveznosti. Predstavila je 
različne oblike sodelovanja, opozorila na ovire, saj 
»ima strah velike oči«, in se spraševala o resničnem 
skupnem delu. Pričakujejo, da bo splošna usmeritev 
načrta razvoja kulture k sodelovanju obrodila sadove 
tudi na tem področju. Na kongresu se jc predstavila 
tudi delovna skupina za arhivske knjižnice (Alisa 
Marlek, Marisa &ili!, Hal1ia Mladineo). Arhivske knjiž
nice so ene od najstarejših specialnih knjižnic in de
lujejo v 11 od 14 državnih arhivov, in to v zelo 
različnih razmerah: v osrednjem državnem arhivu je v 
biblioteki zaposlenih šest oseb, dtugod pa bibliotekar 
nima niti računalnika z dostopom do spleta. A na 
temelju analize stanja ima delovna skupina lepe načrte 
za napredek arhivskih knjižnic. Arhivi v vzgojno 
izobraževalnem sistemu (Deana Kovačec iz HDA. tu
di predsednica HAD) pa so pritegnili s predstavitvijo 
tujih izkušenj in zavedanjem pomena odpiranja arhiv
skih ustanov mladim. Pri tcm ima velike možnosti 
prav osrednji 'Hrvatski državni arhiv', saj je privlačna 
že njegova imenitna secesijska stavba, zgrajena tik 
pred prvo svetovno vojno za osrednjo biblioteko. 
Vzgoja in izobraževanje na Hrvaškem s skoraj 1.886 
ustanovami neposredno vključujeta 20% prebivalstva, 
posredno pa pravzaprav polovico, zato je pomen 
kvalitetnega učno-vzgojnega procesa splošen, po 
prepričanju referentke pa je vključevanje arhivistov v 
te izzive nujnost sodobnega razvoja. 

Tretji dan (22. 10.) tre~ega kongresa hrvaških ar
hivistov je potekal v Vukovarju ob Donavi. Najprej 
srno v dvorani novega hotela Lev po pozd.ravili pred
stavnikov županije, mesta in arhiva spremljali tema
tiko ))arhivske budnostiK Ta je organizatorjem po
menila širši pojem kot varovanje gradiva. Direktor 
arhiva v Osijeku dr. S!iepan Sršan je govoril o zaščiti 
arhivskega gradiva v kriznih razmerah in pred
stavil hude vojne izkušnje v Vukovarju, Osijeku in 
Vinkovcill, o uručenem in delno evakuiranem gra
divu. V devetdesetih letih je bilo tako na omenjenem 
območju uničenih več kot 21.000 tekočih metrov 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pretresljive 
opise evakuacije pod topniškim ognjem so dopol
njevali posnetki, ki so govorili o neverjetnem uni
čevanju. O tem pričajo še vedno ruševine pa tudi sledi 
obstreljevanja na številnih stavbah sicer vedno bolj 
obnovljenega Vukovarja, pa tudi Osijek ni brez 
sledov vojnih ran. Predavatelj je predstavil tudi pojem 
'vitalno gradivo', ki ga je kakih 40/0. Biti mora ustrezno 

izbrano in priročno hranjeno, če bi bila potrebna kaka 
izredna evakuacija. O skrbi za arhivsko gradivo v 
vojnih razmerah je govoril še dr. Anle Nazor, ki je 
skupaj z Matom Pv,piiem pripravil širšo predstavitev 
takšne hrvaške izkušnje vojnih let 1991-1996. Poleg 
obžalovanja vseh človeških žrtev nas tudi poško
dovani in uničeni kulrurru objekti s knjižničnim in 
arhivskim gradivom tudi po letih, ki so minula, ne 
pustijo neprizadetih. 

V diskusiji je tematiko dopolnil tudi primer odtu
jenega arhivskega gradiva v BiH, ki še vedno ni 
vrnjeno, ter opozorilo na hrvaške izkušnje pri zbiranju 
zanimivega gradiva iz vojnih let pri različnih zaseb
nikih in nearhivskih ustanovah. Pri usmerjanju tega 
gradiva v pristojne arhive so svetovali potrpežljivost 
in vztrajnost. Daleč od ravnodušnosti je bila doživeta 
predstavitev frančiškana p. Vatroslava Frkina, sicer 
strokovnjaka za redovne biblioteke, ki pa se je med 
vojno ukvarjal z ljudmi v sriski, tudi s tistimi, ki so 
izgubili svoje družinske člane. Še preveč ognjevito je 
preds[3vil zapletena prizadevanja za reševanje kul
turnih dobrin frančiškanske province sv. Cirila in 
Metoda in nas kasneje tudi vodil po samostanski 
biblioteki v že urejenem samostanu poleg nekdaj ba
ročne samostanske cerkve, ki jo zavzeto obnavljajo. 
Vukovar, ki ga je po treh mesecih obleganja 18. 
novembra 1991 vsega porušenega zavzel agresor, hra
ni tudi veliko tragičnih in žalostnih zgodb in hrvaški 
arhivisti so v znak spoštovanja do umrlih položili 
cvetje na spominskem pokopališče in pri Ovčari, kjer 
se je tragično končala življenjska pot ranjencev in me
dicinskega osebja iz Vukovarja. Poleg tamkajšnje 
pretresljive spominske razstave smo si ogledali še 
kletne prostore legendame bolnišnice v Vukovarju, ki 
z zelo povedno muzejsko ureditvijo govorijo o teh 
treh vojnih mesecih. Kakšen pekel lahko ljudje nare
dimo drug dtugemu! 

Vrsto predstavljenih referatov je v Vukovarju na
daljeval zgodovinar dr. Zdravko Dizdar, ki je predsta
vili dolgoletne izkušnje raziskovalca hrvaške no
vejše zgodovine glede zbiranja in varovanja ar
hivskega gradiva, saj se z arhivi ukvarja že od leta 
1966. Zanimivim izkušnjam uporabnikov je treba 
prisluhniti na arhivski strani. Zadnja tri predavanja iz 
sklopa })arhivska budnost« je uvedel povabljeni slo
venski prispevek dr. Jederl Vodopivec, ki je nazorno 
predstavila rezultate projekta Arhivski depoji v Slo
veniji 2007-2009 in knjigo z zbrano dokumentacijo o 
tem. Jedrnato predavanje o problematiki hrambe ar
hivskega gradiva je bilo dobro sprejeto. Ugotovitv~ da 
je potrebno za osnovne klimatske pogoje poskrbeti z 
ustrezno zidavo arhivskih depojev, lahko le pritrdimo. 
Sledili sta še predstavitvi človeka kot povzročitelja 
poškodb arhivskega gradiva (Ta11ja Mllf11jak) in 
ugotavljanja kakovosti kože za restavriranje starih 
knjižnih vezav (Igor KOiJak). 



396 o delu Arhivskega društva Slovenije ARHIVI 32 (2009), št. 2 

Četrti dan kongresa (23. 10.) se je pričel z voWno 
skupščino HAD - z enim glasom večine je ponovno 
izbrala za predsednico društva Deano Kovačec -
nadaljeval pa s plenarno predstavitvijo digitalizacije 
kulturne dediščine. Nacionalni projekt Hrvaška kul
turna dediščina - »Hrvatska kulturna baština« v letih 
2007- 2009 in o sodelovanju v portalu Europeana.eu 
je predstavila Dunja Seiter Švejko iz Ministrstva za 
kulturo. Nove iniciative v digitalizaciji kulturne de
diščine z najavo predpristopnih projektov z iniciativo 
IBM obravnaval dr. Hrooje StaJJči(,~ ki je s temo o 
študiju arruvistike sodeloval tudi na našem zboro
vanju v Dolenjskih Toplicah. Tu je omenil tudi sode
lovanje slovenskega in hrvaškega arhivskega društva, 
lokalnih skupnosti v Istri in Univerze na Primorskem 
ter oddelka Informacijskih znanosti Filozofske fakul
tete v Zagrebu pri podiplomskem mednarodnem 
šrudiju arruvistike. 

Temu sta sledili še vzporedni temi s po petimi 
predavanji o arhivih in cligitalizaciji ter o strokovnem 
usposabljanju arhivistov«. Ta tema se je začela z re
feratom z naslovom )}Razvoj Content Management 
System: strategije in organizacija znanja v arhivih« in 
kot cilj projekta predstavila hrvaški arhivistični portal 
znanja (Branka Molnar) . Arhivist 20. stoletja glede na 
arhivista 21. stoletja (Ivan Penava) je bil naslov preda
vanja, ki opozarja na vedno večji pomen cligitalizacije, 
primerne izobrazbe (informatiki, programerji) in skrbi 
za ohranjanje cligitaliziranega gracliva, Z izobraževa
njem arhivarjev se je ukvarjal Kristjjan Karq;ic ())15 
godina ispita za 4J'eJatnike JI pismohranama - tip%gjja i 
tendcnC1)c(() in predstavil izkušnje posameznih arhivov s 
seminarji, pravilnikom o izobraževanju arhivarjev iz 
leta 2004 in se zavzel za določitev vsaj srednje izo
brazbe zanje. Od 4.380 ustvarjalcev jih ima opravljen 
izpit 1.607, največ s področja uprave, Temo sta skle
nila prispevka o konserviranju in restavriranju foto
grafij (Martina Kelava) in poročilo o jesenski arhivski 
šoli v Trstu v letih 2007 in 2008 (Mihaela Topolovec 
Rozga, Znnka Tolic Nikolic) . V okviru vzporedne teme 
o arhivih in digitalizaciji so obravnavali učinkovito 
upravljanje digitalnih vsebin v HDA (Tomi.rla" Jagic, 
Suzana Gmbešic) in ARHiNET CDP - prevzemanje 
digitalnih zapisov v arhive (Hrvoje Cabmjic, Vlatka u
mil) kot problematiko elektronsko nastalih baz po
datkov. Sledili so še referati o digitalizaciji genealoških 
zbirk: Ancestry.com (Nikolai Donitzky iz Nemčije) in 
projekt digitalizacije dela fonda mestne uprave Varaž
dina do srede 19. stoletja (Damir Hrelja) ter zaščita 

geodetsko-katastrske dokumentacije (mag. F. Ambrvi, 
mag. D. Dmgojevic, L Ambrvš). 

Na kongresu predstavljeni referati so del zavze
tega delovanja in razmišljanja hrvaških kolegov o vrsti 
predstavljenih tem in odprtih vprašanjih, ki so ak
tualna tudi pri nas, Praviloma so s predstavitvami po
sebej izstopali številni predavatelji, ki so se potrudili 
še za vizualno popestritev svojega nastopa. Tudi 
odločitev za kombinacijo plenarnih predavanj in pa
ralelnih zasedanj ni bila slaba, saj je omogočila dejav
no sodelovanje večjemu številu arhivskih stro
kovnjakov ter vsebinsko povezovanje sorodnih tem. 
Čeprav je z diskusijo ob vseh podobnih srečanjih ved
no težko, se je nekajkrat le našlo dovolj časa in 
energije še za dobrodošle dopolnitve in pripombe. 
Vsekakor je pogled gosta na ta arhivski kongres lahko 
le pohvalen. Kot poroča predsednica HAD Deana 
Kovačec, je kongres v zaključkih posebej izpostavil 
potrebo po boljšem sodelovanju z zaposlenimi v 
arhivih ustvarjalcev, doseganja večjih kompetenc za
poslenih v vseh arhivih ob vseživljenjskem izobraže
vanju in prizadevanju za večje mO:lnosti za prevze
manje gradiva v elektronski obliki in za upravljanje z 
njim. Ob vse večjem številu informatikov pa naj v 
arhivih deluje tudi dovolj zgodovinarjev. Poseben 
sklep se dotika tucli sukcesije in restitucije, posebej se 
zavzemajo za večjo dostopnost gradiva mednarodnih 
organizacij z vojnih in kriznih območij. 

Organizatorji so poskrbeli tudi za dobro informi
ranost udeležencev o mestu kongresa, posebej pa je 
arhiv v Osijeku priskrbel nekaj svojih števiJnih in bo
gatih izdaj (mdr. jubilejni 10. bienalni 'Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje), druge publikacije arhiva od popisa 
sandžaka Požega 1579 do sodnega procesa zoper 
bogoslovje v f)akovu pred 50 leti pa je razgrnil na 
priložnostni razstavi svojih tiskov, S temi nas 
seznanja tudi njihova spletna stran 'Državni arhiv u 
Osijeku' (http://www.dao.hi:/djelatnost.html.) Kakš
no informacijo o kongresu in drugih dejavnostih 
HAD najdemo tudi na spletni strani društva (hrtp: 
/ /www.had-info.hr).Za 3. kongres organizatorji sicer 
niso pripravili povzetke predstavljenih referatov. na
povedujejo pa tiskano izdajo vseh prispevkov. Tako 
je bil udeležencem kongresa na voljo zbornik lan
skega 43. posvetovanja v Trogiru (2008) s temo arhi
vist kot poklic. 

Branko Šuštar 
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19, in 20. konferenca EBNE (European Boaard 
of National Archivists), Praga, 23.-24. april 2009; 
Lund (Švedska) 13.-14. oktober 2009 

Konferenca v Pragi je bila posvečena predvsem 
seznanitvi z vsemi platmi arhivske prakse čeških arhi
vov. V dopoldanskem delu smo si ogledali delovne in 
skladiščne prostore Češkega nacionalnega arhiva. Mo
numentalna zgradba Češkega nacionalnega arhiva jc 
bila dokončana leta 2001. Pri 2idavi so upoštevali 
sodobne zahteve za zaščito arhivskega gradiva - vsi 
skladiščni prostori so opremljeni s klimo, prav tako 
stavba omogoča idealne razmere za delo tako za ob.is
kovalce v čitalnici, kot dobre delovne pogoje za arhi
vistc. Stavba je zunaj mestnega središča na vzpetini, 
varni pred poplavami Samo območje arhiva meri 
skoraj 4 hektare in pol. Stavba je visoka 42 metrov -
sestavljena pa je iz treh stolpnic. Povezuje jili petnad
stropni blok Skladiščni prostori obsegajo približno 
200 tisoč tekočih metrov polic. Dopoldanskemu ogle
du Češkega nacionalnega arhiva je sledila otvoritev 
konference. Odprla jo je namestnica ministra za no
tranje zadeve Republike Češke Lenka Ptačkova Meli
harova. Sledila je predstavitev Nacionalnega arhiva 
vse od njegove zgodovine, gradiva, ki ga ta hrani do 
sodobnih nalog in izzivov. Ustanovo je predstavil 
direktor Vacslav Babička. Sledila je še podobna pred
stavitev Praškega državnega arhiva - predstavila ga je 
direktorica Eva Drašarova. Predstavite so se nadalje
vale v prvo zasedanje, posvečeno češki arhivski službi 
v preteklosti in sedanjosti. Referata sta imela Vacslav 
Babička in Borivoj Indra. Med drugim sta predstavila 
tudi številne arhivske novogradnje in adaptacije na 
Češkem. Čehi se lahko pohvalijo s precej bolj ureje
nim stanjem kot nekatere države, med njimi tudi 
Slovenija, v katerih se arhivi )borimo« s tako rekoč 
stalno prostorsko stisko. Drugo zasedanje je bilo po
svečeno vprašanjem konservacije in hranjenja doku
mentov, ki so posebej občutljivi na svetlobo. Glavni 
referat je imela Emilie Benešava, tv11chael Durovk pa 
je predstavil izsledke opazovanj onesnaženja s stru
penimi plini v skladiščih čeških državnih arhivov. 
Tretje zasedanje je bilo posvečeno pravnim platem, 
skrbi za arhive na Češkem. Predstavljeni so bili zgo
dovina arhivskih pravnih predpisov in vsi aktualni 
predpisi, ki zadevajo arhivsko področje. Posebej so 
bili predstavljeni šc predpisi, ki urejajo varstvo elek
tronskega arhivskega gradiva. Vso zakonodajo je 
predstavil J\leš Gola, !vlichael \'Vanner pa v nadalje
vanju projekr češkega elektronskega arhiva. Četrto 

zasedanje je bilo posvečeno nekaterim mednarodnim 
projektom, v katerih sodeluje Češka. Predstavljen je 
bil projekt Monasterium.net - projekt za dostopnost 
arhivskih listin na spletu (v projekt je vključen tudi 
Arhiv RS). O njem sta govorila Thomas Aigner in 
Karl Heinz. Za zaključek pa je bil predstavljen še 
češki arhiv manjšin. O manjšinah in varstvu njihovega 
arhivskega gradiva sta imela izčrpen referat Jili Kre
stan in Filip Paulus. Sledila sta sklep in povabilo na 
naslednje zasedanje v Lund. 

V okviru švedskega predsedovanja EU je Švedski 
državni arhiv po ustaljeni praksi organiziral sestanek 
EBNE in tudi EAG (Evropske arhivske skupine) v 
Lundu. Po pozdravnih govorih in predstavitvi Šved
skega državnega arhiva, (korenine segajo v leto 1668), 
je bil sestanek EBNE, sestavljen iz štirih zasedanj. 
Prvo je bilo posvečeno zasebnim arhivom v arhivskih 
institucijah v Skandinaviji in zunaj njih, drugo zase
danje promociji arhivov in arhivske službe, tretje 
švedskemu arhivskemu sistemu, četrto pa odnosu 
med tajnostmi in dostopnostjo arhivskega gradiva 
oziroma varovanjem tajnih podatkov in demokratično 
pravico do dostopa do arhivskega gradiva. 

V prvi sekciji je Ann Horse!, ki je vodja oddelka 
za zasebne arhive v Švedskem državnem arhivu, pred
stavila kratko zgodovino varovanja zasebnega arhiv
skega gradiva na Švedskem in drugih skandinavskih 
državah, s posebnim poudarkom na sedanjih razme
rah. V Švedskem državnem arhivu imajo 24 kilomet
rov zasebnih arhivskih zbirk. Gre pa za prostovoljne 
donacije in depozite (za katere nekatera podjetja celo 
plačujejo). Sam zakon glede zasebnih arhivov nima 
posebnih zahtev, razen prepovedi izvoza navedenega 
gradiva brez soglasja države. Obstajajo pa tudi zaseb
ni arhivi, kot so na primer Zasebni arhiv množičnih 
gibanj (hrani gradivo nekaterih sindikatov in organi
zacij civilne družbe ipd.) in zasebni gospodarski arhi
vi. Gospodarski arhiv v Stockholmu ima GO kilomet
rov gradiva. Nekaj zasebnega arhivskega gradiva pa je 
tudi v muzejih in knjižnicah. Od leta 1992 imajo na 
Švedskem posebno delovno skupino, ki skrbi za 
sodelovanje med arhivi, knjižnicami in muzeji. Tudi v 
drugih skandinavskih državah imajo pri državnem 
arhivu oddelke, ki so zadolženi za zasebne arhive. 
Sledila jc diskusija o navedeni problematiki. 

V okviru drugega zasedanja je Andrew Paync, 
vodja oddelka za izobraževanje v Nacionalnem arhivu 
Velike Britanije, predstavil različne izobraževalne pro
jekte in programe, posebej izkušnje z izobraževanjem 
ob pomoči spletnih strani. Pri tem angleški nacionalni 
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arhiv sodeluje posebno s šolami, saj so šole eno od 
ciljnih občinstev, ki jim je namenjeno to izobra
ževanje. Osrednjo pozornost pa namenjajo posebno 
obletnicam in prcdst3vitvam gradiva s tcm v zvezi. 
Ob določenih pomembnih obletnicah so imeli tudi 
po 2 milijona obiskov. To pa je povezano tudi z 
znatnimi sredstvi, ki jih arhiv namenja tej dejavnosti. 
Prav tako samo v tem segmentu dela več zaposlenih. 
Z diskusijo se je končal dopoldanski, prvi del zase
danj. V drugem delu je bilo prvo zasedanje posvečeno 
predstavitvi švedskega arhivskega sistema. Predstavil 
ga je Bern Fredriksson, predsednik švedskega arhiv
skega društva in direktor švedskega arhiva ministrstva 
za zunanje zadeve v Stockholmu. Najprej je predstavil 
švedski politični in pravni sitem in vlogo državnega 
arhiva v tem sistemu. Poleg državnega arhiva sestav
ljajo sistem še regionalni državni arhivi, specialni ar
hivi (na primer vojaški arhiv), pokrajinski in občinski 
arhivi. V si ci arhivi so del javnega sektorja. Poleg teh 
obstajajo še arhivi v zasebnem sektorju, na primcr 
arhivi zasebnill podjetij. Predstavljeni so bili tudi 
arhivski predpisi, leta 1903 jc bilo uzakonjeno načelo 
provenience, 1961 je bila sprejeta generalna direktiva, 
ki je regulirala delo arhivov, in leta 1991 arhivski 
zakon. Arhivistiko predavajo na univerzah od leta 
1973. Danes je to predmet na sedmih univerzah. Na 
Švedskem deluje tudi več arhivskih društev. Zase
danje je sklenila diskusija. 

Četrto sekcijo, sekcijo z naslovom tajnost in de
mokracija (»Secrecy and demokracY<9, je vodila Efwa 
Westre Stovander, pravna svetovalka v Švedskem 
državnem arhivu. Predstavila je šveds1ci pravni sistem 
in vse relevantne zakone in druge predpise, ki za
devajo dostopnost do arhivskega gradiva na Šved
skem. Predstavila je rudi način sprejemanja zakonov 
in glavna načela, ki so del demokratične družbe. Eno 

od teh je tudi pravica do dostopa do arhivskega 
gradiva in javnih dokumentov nasploh. Ustavila se je 
tudi pri defmiciji javnega dokumenta in načinu do 
njegovega dostopa. V drugem delu se je posvetila 
omejitvam pri dostopu, predpisom in vzrokom za 
ilcdostopnost gradiva. Pri tem je primcrjala švedske 
predpise z evropskimi. Sledila je široka plenarna raz
prava vseh. Pokazala se je primerljivost sistemov in 
predpisov, ki obsegajo štiri področja, kot so predpisi 
o dostopu do infonnacij javnega značaja, predpisi o 
varovanju osebnih podatkov, predpisi o varovanju 
tajnih podatkov in arhivska zakonodaja. V večin.i ev
ropskih držav je dostopnost urejena primerljivo: kar 
je dostopno po predpisih o dostopu do informacij 
javnega značaja, je dostopno rudi potem (oziroma ta
koj), ko pride v arhiv, drugo gradivo pa tudi, razen 
izjemoma v nekaterih državah z večinoma krajšim 
splošnim rokom (10 do 30 let) nedostopnosti. Povsod 
so izjcma dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke in 
tisti, ki vsebujejo tajne podatke. Razprava je pokazala, 
da je v večini držav dostopnost urejena primerljivo, le 
da se roki nedostopnosti nekoliko razlikujejo. 

Pred zaključno razpravo je direktorica francoskega 
državncga arhiva predstavila predlog resolucije, ki 
poudarja pomen arhivov in sodelovanja državnih ar
hivov na evropski ravni, posebej v okviru skupine 
EAG. Resolucijo bo obravnavala posebna skupina in 
bo po uskladitvi poslana vsem državnim arhivom v 
potrditev oziroma bo obravnavana na naslednjem 
sestanku. 

Udeležil sem se rudi sestanka EAG. Na dnevnem 
redu je bilo osem točk. Po sprejetju dnevnega reda je 
bila prva tema razprave varovanje arhivov pred kata
strofami in organiziranje posebne evropske mreže, ki 
bi obveščala o nevarnosti (npr. poplav ipd.) Kot po
seben primer je bila predstavljena nesreča državnega 
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arhiva v Kolnu. V veliki akciji je bilo rešenega 90% 
~duvskega gradiva, a je poškodovano in neurejeno. 
Stroški za uvedbo prejšnjega stanja bodo zelo veliki in 
jih ocenjujejo na 300 milijonov evrov. Ker je tudi 
gradivo v kaatičnem stanju, naj bi za ponovno UIC

ditcv potrebovali 30 let. Za postavitev nove stavbe pa 
so namenili 59 milijonov evrov. V naslednji točki je 
bilo predstavljeno delo DLM foruma od zadnjega se
stanka. Osrednja pozornost je bila namenjena še ved
no Morequ 2, ki jc trenutno v postopku prevajanja v 
več evropskih in drugih jezikov (francoščino. češčino, 
španščino, ruščino, ukrajinščino itd. in tudi v sloven
ščino). Poudarjen je bil tudi pomen interdisciplinar
nega sodelovanja pri varovanju elektronskih arhivov. 
V ok-viru naslednje točke je bilo predstavljeno delo
vanje projekta APEnet. Sodeluje tudi Arhiv RS. Pred
stavljeni so bili tudi standardi in demo verzija portala. 
Videti je zelo obetavno. Pokazalo se je, da so tudi 
zelo dobre možnosti za vključevanja naših podatkov, 
ki bi jih v ustreznem standardu (EAD) izvozili iz 
programa Scope. Nato je bil predstavljen tudi projekt 
EURONOMOS, ki predstavlja portal evropskih 
pravnih predpisov. Vanj je vključena tudi Slovenija. 
Tudi tokrat je bil Arhiv RS pohvaljen za svoje dobro 
sodelovanje v projektu. V okviru prihodnjih pro
jektov pa sta bili predstavljeni dve zasnovi projektov: 
o dostopu v čitalnicah in prek spleta, ter projekt o 
uveljavitvi predpisov o dostopu do informacij javnega 
značaja tudi na arhive. Oba projekta sta šele v začetni 
fazi. 

MatevZ ](Pš;r 

Izobraževanje o konserviranju in restavriranju 
knjižnih vezav 1996-2009 

Zaradi potreb po izobraževanju na področju kon
serviranja in restavriranja knjižnih vezav smo leta 
1995 navezali stik s prof. Christopherjem Clarkso
nom, mednarodno priznanim strokovnjakom na tem 
področju. Brez vprašanj O varnosti zaradi vojne na 
Balkanu se je odzval našemu povabilu na prvo med
narodno konservatorsko-restavratorsko konferenco 
»Konserviranje knjig in papirja<<, ki smo jo v Sloveniji 
organizirali leta 1996 ob 40-letnici Centra za kon
serviranje in restavriranje pisne in grafične dediščine v 
Sloveniji. Odmevnost dogodka je pripomogla k temu, 
da je takratni direktor Arhiva RS Vlaclimir Žumer 
podprl izvedbo praktičnih seminarjev, ki bi omogočali 
izobraževanje in poglabljanje praktičnih znanj, po
trebnih za restavriranje pisne dediščine v obliki knjige. 
Tudi prof. Clarkson se je z veseljem odzval na po
vabilo. Leta 1997 se je tako začel cikel sedmill dvo
tedenskili izjemno intenzivnih praktično-teoretičnih 

izobraževanj pod njegovim vodstvom. Potekala so v 

prostorih Arhiva Republike Slovenije (od leta 1997 do 
2008): 

Poznogotske vezave z lesenimi platnicatni, 20.-30. 
oktober 1997 
Mehke pergamentne vezave, 30. november-Il. 
december 1998 
"M.inimalni konservatorsko-restavratorski posegi, 
8.-19. november 1999 
Konstrukcija po meri izdelane zaščite za hrambo 
arhivskega in knjižničnega gradiva in vpenjanje 
pergamentllih listin in fragmentov v paspartu, 
16.-27. oktober 2000 
Konserviranje in restavriranje fotoalbumov, 18.-
29. november 2002 
Restavriranje poznogotskega rokopisa in inkuna
bule, 10.-25. november 2005 
Mehke pergamentne in papirne vezave, 3.-14. 
november 2008 
V tem času smo organizirali tudi dva mednarodna 

simpozija, na katerul je sodeloval prof. Clarkson: 
Konserviranje knjig in papirja, 3.-5. julij 1996 
(njegov prispevek »Varno ravnanje s srednjeveš
kimi rokopisi in prvotiski in razstavljanje«); 
Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva 
ter likovnih del na papirju, 5.-u. junij 2003 (Pri
spevek »5talno razstavljanje pergamentnih pol v 
spreminjajočih se razmerah v okolju - od majhne 
listine do velikega zemljevid,,<). 
Zadnje izobraževanje pod vodstvom prof. Clark

sona je potekalo od 3. do 14. novembra 2008 in je 
bilo posvečeno mehkim pergamentnim in papiroim 
vezavam 16. in 17. stoletja. Temo smo obravnavali že 
na drugem izobraževanju, le da je bilo tokrat izo
braževanje poglobljeno in razširjeno tudi na mehke 
papirne vezave in s prikazi izdelave pergamenta in 
ročno izdelanega papirja. Razloga za to, da smo temo 
ponovili, sta dva. Prvi je, da so mehke vezave spre
gledana tema, čeprav so v zgodovini knjige navzoče 
od samega začetka in je tako vezanih izjemno veliko 
knjig, zlasti iz 16., 17. in 18. stoletja. Drugi razlog pa 
je, da so mehke vezave področje, ki mu je prof. Clark
son namenil veliko svojega praktičnega in teoretič

nega raziskovalnega dela. Te so njegovo pozornost 
pritegnile s trdoživost jo, saj so preživele 400 let 
uporabe, flrcnško poplavo in postopke množičnega 
reševanja in konserviranja. 

Na seminarju, ki je bil tokrat tudi mednarodno 
obarvan, je sodelovalo 23 konservatorjev-restavra
torjev iz Češke, Hrvaške, Litve, Italije, Madžarske, 
Srbije in Slovenije. 

Delo je potekalo v obliki praktične izdelave mode
lov historičnih mehkih pergamenrnih in papirnih ve
zav 16. in 17. stoletja. Poleg praktičnih prikazov nam 
je prof. Clarkson pripravil tudi predavanja o zgodo
vinsko-tehnoloških pregledih mater.ialov in orodij, 
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Udeleženci izobraževa!!Ja ))Mehke pe1;gamentne in papirne vezave((, Arhiv R Slovenije, I./ub!Jana 3.-14. november 2008: 
Andreja Dragojevie - Hroaška, Edita Kersujyte - Litva, Lucija Planinc - Sloven!Ja, AustraVaitieklmaile - Litva, Tina 
Buh, Stanka Grkman, Matjana (juha, Nataša T/ išnikar, Blanka Avguštin, Da'1a Haraller, Mateja Kotar - vse Sloven!Ja, 
Tva Gobic-Vilolovii - Hrvaška, Tatjana Rahovsky-fllligoj - Slovenija, Chrislopher Clarkson - Velika Brilanija, Višnja 
Nikolic - Srbija, Mela Kojc, Jederl Vodopivec - obe Slovenija, Jawila Kodrič - Tlalija, Tnes J",le - Slovellija, Velimir Mika" 
- Hrvaška, Lenka Barllova , ZIIzana Zq;alikova obe Ceška republika, Peter Kovacz - Madžarska, Jasna Malešič in Andrej 
flo/[a - oba SloveIlija. 

namenjenih za izdelave posameznih knjižnih tipov. V 
sklop seminarja sta bila vključena tudi praktični prikaz 
izdelave pergamenta v delavnici mojstra Marjana Pe
tača v Goričanah in predstavitev ročne izdelave pa
pirja in lepenke. To je predstavil g. Jacques Brejaux iz 
papirnega mlina Puymoen v Franciji, ki se že več kot 
30 let ukvarja z izdelavo ročno izdelanega papirja po 
postopku, ki je bil v uporabi do 18. stoletja. 

Sedem teoretično-praktičnih delavnic je bilo tako 
za udeležence, organizatorjc, kot tudi za prof 
Clarksona izjemno intenzivno. S tovrstnimi seminarji 
smo v Sloveniji zapolnili tudi vrzel v praktičnem iz
obraževanju konservatorjev-restavratorjev arhivske in 
knjižnične pisne dediščine, ki je kar zadeva restav
riranje dolgo vrsto let temeljilo na knjigoveški tradiciji 
19. in 20. stoletja. Poleg stalno zaposlenih konser
vatorjev in restavratorjev v Arhivu Republike Slove
nije CARS) in Narodni in univerzitetni knjižnici 
(NUK) so se izobraževanj udeležili tudi vsi, ki so v 
tistem obdobju začasno ali honorarno sodelovali v 
obeh konservatorsko-restavratorskih oddelkih. V si., ki 
so se kakorkoli udeležili vsaj ene izmed delavnic, 
imajo danes zagotovo drugačen, predvsem pa širši 
pogled na to, dokaj nepoznano konservatorsko-re
stavratorsko področje. 

Profesor Clarkson je gotovo eden najpomemb
nejših in vsestranskih strokovnjakov za konserviranje 
in restavriranje arhivskega in knjižnega gradiva v 
svetu. Združuje izjemno bogato teoretično in prak
tično znanje. V svoji plodni karieri je razvil in v 
prakso vpeljal skoraj vse glavne programe teoretično 
- praktičnih izobraževanj o restavriranju, razstavljanju 
knjig. Z izjemnim znanjem, bogatimi izkušnjami in 
njemu lastnim inženirskim pristopom je vpeljal po
globljen in eksakten način analiziranja in dokumen
tiranja pri konserviranju in restavriranju knjige, vse od 
najstarejših pergamentnih rokopisov do fotografskih 
albumov. Številni revolucionarni pristopi, ki se mlajši 
generaciji konservatorjev-restavratorjev zdijo povsem 
logični in naravni, so plod njegovih raziskav in uved
be v redno konservatorsko-restavratorsko prakso. 

V več kot 40-letni karieri se je prof. Clarkson po
svetil predvsem študiju konserviranja in restavriranja 
knjige. Njegovo poučevanje, inovatorstvo in številni 
članki so močno vplivali na razumevanje restavriranja 
knjig v arhivih, knjižnicah in muzejih širom po svetu. 

Njegov osrednji prispevek pa je vsekakor prekini
tev »restavriranja« (prevezovanja) knjig na osnovi 
knjigovcške tradicije 19. in 20. stoletja oziroma uved
ba strokovno in znanstveno utemeljenih principov 
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Udeleženci poletne šole Konseroira!!J"e in restavrira'!J'c vezav 18. sto/elja, L.!I/b!/ana, Arhiv RS, 29. 6.-3. 7. 2009: Iva Gobic 
Vilolovii - Državni arhiv na Rekt~ Darinko Jmintii - Hrvaški državni arhiv, Edvard Harb - Pokrajinski arhiv Maribor, 
ŽelJko PU:;Jok - Knjižnica u Puli, Igor Koiiak - Hroaški državni arhiv, Jama Matoš - Državni arhiv v SpljtJJ, Bernard 
Bet1ai!/- Tiskarna C.E.M Pila», Ana Radie-Birjak - Univer'{jletna k'!Ji!f!'ica v SplittI, Mario KottiJarii- Kn)igovetf1ica in 
karlOlla~a, Zagreb, Cqja Pajagic-Bregar - predsednica Dmšlva res/avra/otjel) S !oven!je, Blanka Avguštin 'Florjanovit~ vot!Ja 
poktne šole, Velimir Mikac - samostojni konseroalor-resfovralor, Jedert Vodopiwe - organizatorka poletne šole, Aldo Prenc -
Državni Arhiv v Paz.!ml in Ališa Trobec - Arhiv R Slovenije. 

konserviranja in restavriranja tucli na knjigo. Vzgojil je 
lepo število konservatorjev-restavratorjev, med njimi 
tudi nekaj v Sloveniji. 

S pridobljenim znanjem iz strokovnih usposab
ljanj pod vodstvom prof. Clarskona smo se v Arhivu 
RS odločili, da v sodelovanju z Društvom restavra
torjev Slovenije v lem 2009 organiziramo mednarod
no poletno šolo »Konserviranje in restavriranje knjiž
nih vezav 18. stoletja<<, posvečeno praktičnemu uspo
sabljanju na področju knjižne dediščine. Vodila jo je 
učenka prof. Clarksona Blanka Avguštin Florjanovič, 
konservatorsko-restavratorska svetovalka in speciali
stka na področju restavriranja knjižnih vezav v Centru 
za konservirtanje in restavriranje Arhiva Republike 
Slovenije. Izpeljali smo jo od 29. junija do 3. julija 
2009 v Arhivu Republike Slovenije. Udeleženci eno re
dcnskega izobraževanja so bili konservatorji-restav
ratorji knjižnih vezav iz Slovenije in Hrvaške, od tega 
se jih šest že deset ali več let ukvarja s konserviranjem 
- restavriranjem knjižnih vezav, šest jih je v stroki 
manj kot deset let. 

Plod izobraževanj pod vodstvom prof. Clarksona 
v Arhivu Republike Slovenije je predvsem drugačen 
pnstop pri restavriranju knjig in ne na zadnje tudi 
prenos njegovega bogatega raziskovalnega in peda-

goškega znanja ter praktičnih izkušenj na mlajše ko
lege. 

J,d,rl Vodopivec 

Poročilo o nadaljevanju šolanja, namenjeno spo
znavanju konserviranja fotografij in fotografskih 
zbirk v srednji, vzhodni in južni evropi 

Šolanje, namenjeno spoznavanju konserviranja in 
restavriranja fotografij in fotografskih zbirk, za ob
močja Srednje, Vzhodne in Južne Evrope, na katero 
sem bila ponovno sprejeta, so organizirali: Gettyjev 
konservatorski inštitut (Getty Conservation Instimt, 
GCI, Los Angeles), Akademija za likovno umetnost 
in oblikovanje (Bratislava AFAD) in Slovaška narod
na knjižnica (SNL Martin). 

Glavni namen projekta je razvoj ali dopolnje:an~e 
strokovnih znanj iz konserviranja in restavnranp 
fotografij in fotografskih zbirk na območjih Srednje, 
Vzhodne in Južne Evrope, in sicer: 
- osvojiti teoretično in praktično znanje o konse.r

viranju in restavriranju fotografij in fotografskih 
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zbirk v nizu poletnih šol in učnih dejavnosti v šol
skem letu; 
znanje in veščine. pridobljene na tem šolanju, naj 
bi kandidati uporabljali in širili v svojem službe
nem in širšem okolju in bili odgovorni za foto
grafije in fotografske zbirke v svojih regijah; 
kandidati in profesorji bodo v času šolanja ustvar
jali svojo spletno stran, ki med šolanjem še ne bo 
dostopna javnosti. 
Šolanje za pridobitev teoretičnega in praktičnega 

znanja ter spretnosti, potrebnih pri konserviranju in 
restavriranju fotografij in fotografskih zbirk, bo zaradi 
kompleksnosti trajalo tri leta in bo oblikovano tako, 
da bo združevala tradicionalno podajanje snovi v kla
sičnem razredu kot tudi učenje na daljavo z mentorji. 

Udeležila sem se dva tedna trajajočega drugega, 
nadaljevalnega modela šolanja v klasičnem razredu z 
naslovom Osnove kOQscrviranja fotografij; šolanje je 
potekalo v prostorih Slovaške narodne knjižnice v 
Martinu, in to od 20. julija do 31. julija 2009. Šolanje 
se bo z učenjem na daljavo nadaljevalo od 1. sep
tembra 2009 in se bo končalo 1. junija 2010. Iz Slo
venije se je šolanja udeležila rudi Tina Buh iz Na
rodne galerije. Naslednji, tretji model bo naslednje 
leto, julija in avgusta 2010, v Bratislavi ali v Martinu. 
Da bi si zagotovila mesto na šolanju tretjega modela, 
moram ponovno uspešno opraviti naloge, ki jih bo
mo v ok"Viru šolanja na daljavo dobili v obeh se
mestrih v šolskem letu 2009/10. 

Udeleženci na letošnjem šolanju smo bili različnih 

poklicev: arh.ivisti, kustosi, menedžerji, konservatorii 
restavrator;i za papir, fotografi in iz različnih ustanov, 
kot so muzeji, knjižnice, neprofitne organizacije ter 
armvi. Izbrani kandidati smo bili iz teh dd:av: Bol
garije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Polj
ske, Romunije, Slovaške, Srbije in Slovenije. Udele
žencev nas je bilo osemnajst, eden več kot lani, ker je 
nova kandidatka zaposlena v Slovaški narodni knjiž 
nici, kandidatko iz Bolgarije pa je zamenjal drugi kan
didat. 

Profesorji drugega modela so bili vodilni strokov
njaki za konserviranje fotografij in fotografskih zbirk: 
Dušan Stulik, GCJ, znanstvenik, GCJ, Art Kaplan, 
znanstvenik, GCI, Janka Križanova, GCJ, Tram Vo, 
zasebna konservatorka za fotografije, LA, koordina
tor, Sean Charette, specialist za projekte in izobraže
vanje, GCl, Mogens S. Koch, konservator za foto
grafije in profesor na Danski kraljevi akademiji lepih 
umetnosti v Copenhagnu (Royal Danish Academy of 
Fine Arts, School of conservation) in Anne Cartier 
Bresson, konservatorka za fotografije in profesorica v 
Ateljeju za restavriranje in konservacijo v Parizu 
(Atelier de Restauration et de Conservation des Ph 0-

tographies de la Ville de Paris). 
Program drugega modela je vseboval te sklope: 

pregled zgodovine konserviranja fotografij v Franciji, 
nadaljevanje identifikacije različnih tipov fotografij, 
prav tako identifikacija različni.h tipov negativov na 
različnih nosilcih, njihove poškodbe ter restavriranje 
vseh vrst negativov, reševanje fotografskega gradiva 

--
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po poplavah, konservatorski popis in pregled stanja 
fotografske zbirke iz osebnih fondov Slovaške narod
ne knjižnice, restavriranje poškodovanih srcbrovo
že1acinastih fotografij, ogled nove najsodobnejše na
prave za digitalizacija knjig in naprave, namenjene 
hrambi teh digitalnih zapisov, ogled fotografskega 
arhiva v knjižnici, navodila za izdelavo digitalnega nc
gativa in izdelava fotografij (in sicer: solna fotografija, 
cianotipija modra fotografija in platinasta fotografija), 
razvili pa smo šc črno-bel poliestrski negativ. V sak je 
predstavil svoje delo v preteklem leru, svoje dejavno
sti in projekte, ki jih opravlja sedaj, in projekte, ki jih 
načrtuje za prihodnje. 

Za nalogo smo morali prinesti analogno posnet 
čmo-beli poliestrski negativ z latentnimi slikami. Za 
lažje razumevanje za delo z negativom na poliestr
skem nosilcu različnih splošnih občudjivosti je Dušan 
Stulik najprej predaval o kemijskih postopkih in pro
cesih, ki so bili potrebni za razvijanje negativov. Za 
delo v temnici smo se prej pripravili tako, da smo 
osvojili vse spretnosti, ki so potrebne pri razvijanju 
negativov v popolni temi Vsak je razvil svoj negativ, 
na koncu pa smo še pregledali rezultate našega dela. 
Prikazal je tudi razvijanje črno-belega negativa na po
liestrskem nosilcu v kavi in kakovost razvitega ne
gativa. 

Predavanje, demonstracije in vodenje delavnic za 
izdelavo prvih, najstarejšill fotografij je bilo izjemno. 
Trditve Dušana Stulika, da fotografije niso samo 
umetnine, ampak so veliko več, ker je na njih zapisana 
vsa zgodovina človekovega znanstvenega raziskova
nja in razvoja; kar je govoril že lani, je letos poudarjal 
še z večjo vnemo. 

Izdelava cianotipije (modra fotografija) je porekala 
na enak način kot od leta 1845 naprej, le s to razliko, 
da je bil sedaj uporabljen digitalni negativ za ciano
tipije. V temnici smo najprej premazali ustrezen papir 
s snovmi, občutljivimi za svetlobo, na suh premazan 
papir smo položili digitalni negativ za cianotipije, rako 
da je bilo lice negativa v stiku s premazom na papirju. 
V posebej za to izdelano napravo smo položili oba 
dela in ju za nekaj minut osvetlili na sončni svetlobi, 
nato smo v temnici osvetljena fotografijo še utrdili v 
fiksirju in sprali v vodi Tako narejeno enoplastno 
fotografijo smo na zraku posušili. 

Izdelava solne fotografije na enak način, kot že 
leta 1945, je podobna prejšnji, le da smo najprej papir 
premazali z razredčeno solno raztopino in jo posušili, 
ga potem prcmazali še s snovjo občutljivo za svet
lobo. Na suh premaz smo položili digitalni negativ za 
solne fotografije, ga položili v posebno napravo in za 
nekaj minut osvetlili na sončni svetlobi. Osvetljena 
fotografijo smo potem v temnici utrdili še v fiksirju 
ter jo sprali v vodi in posušili na zraku. 

Platinasta fotografija je ena najrcdkejših in najdra
gocenejšil1 fotografij zaradi platine. Papir smo najprej 

premazali s snovmi, občutljivimi za svetlobno, tcr ga 
posušili, potem pa smo ga premazali še s platino. Na 
posušeni premaz smo položili digitalni negativ Za 
platinaste fotografije tako, da je bil digitalni negativ z 
licem obrnjen na premaz. Položili smo ga v posebno 
napravo in za nekaj minut osvetlili na sončni svetlobi. 
Osvetljeno fotografijo smo potem v tenmici utrdili še 
v fiksirju ter sprali v tekoči vodi in posušili na zraku. 

Art Kaplan, Gej, je predstavil, kako s pomočjo 
računalniških programov, photoshopa, izdelamo digi
talne negative za izdelavo alternativnih, starih foto· 
grafsk.ih procesov, saj klasična izdelava analognih 
negativov v temnicah izumira. Takšni negativi so bili 
uporabljeni pri izdelavi naših fotografij. 

Dušan Stulik in Sean Charette sta predavala o tem, 
kako se lotiti iskanja in raziskovanja kvalitetnih publi
kacij in pisanja člankov. Dober članek je temelj k.-va
litetne publikacije. Vsakdo, ki išče kvalitetne publi
kacije in članke za svoje delovno področje, jih mora 
ves čas spremljati. Raziskovanje publikacij mora pre
segati raziskovanje na internetu in nadaljevati s fizič
nim pregledom vsake publikacije posebej. Prav tako 
je pomembno prepoznati in izbrati prednostne publi
kacije, še posebej za tiste, ki uporabljajo veliko število 
podatkov. Poudarila pa sta tudi upoštevanje avtorskih 
pravic pri kopiranju člankov (er publikacij. 

Anne Cartier- Bresson, francoska konservatorka 
fotografij in fotografskih zbirk in vodja konserva
torskega oddelka v Ateljeju za restavriranje fotografij 
in konservatorstvo v Parizu, je predstavila več tcm. 

1. Terminologija konservatorstva za fotografije in 
fotografske zbirke je prva in najpomembnejša tema 
in temelj predavanj, predstavitev in diskusij. Namreč, 
ugotovljeno je bilo, da različne države uporabljajo isti 
pojem za različne tipe fotografij in prav zaradi ne· 
razumevanja lahko nastane problem. Problem je bil 
sicer poudarjen. vendar bo od nas udeležencev in 
profesorjev zahteval v prihodnje še veliko dela na tem 
področju, da bomo uredili in uskladili terminologijo 
za vse ddave. 2. Predstavila je pregled zgodovine 
konserviranja in restavriranja fotografij v Parizu, s po
udarkom na razmerah v Franciji, različne konserva
torske probleme in metodologije, prav tako je tudi 
predstavila številne francoske in druge izobraževalne 
inštitucije, laboratorije, ki so odprti in dostopni za 
širšo javnost ali zasebno rabo. Poudarila jc, da je ra
zumevanje drugih zaposlenih, tudi administracije za 
potrebe konservacije v večjih institucijah zelo po
membno. Na koncu pa je še dodala, da je pomembno 
prepoznavanje in upoštevanje smernic v mednarod
nem sodelovanju. 3. Študije konserviranja so prvi 
korak za zaščito fotografskega gradiva in so s stališča 
odločanja nujna. Kar najboljše odločitve morajo vodi
ti k prednostim nalogam pri ravnanju z zbirkami 
znotraj ene inštirocije. Predavanju in diskusiji je po
sebno pozornost namenila posebnim primerom foto· 
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grafij iz 19. in 20. stoletja. V 21. stoletju pa smo 
dolžni vso fotografsko dediščino zaščititi in ohraniti 
za prihodnje rodove. Pri tcm so se vedno porajala 
etična vprašanja, do katerih meja lahko gremo pri 
konserviranju in restavriranju fotografij. 

4. Vsaka institucija, ki ima fotografske zbirke, mo
ra imeti izdelan načrt za hrambo in zaščito foto
grafskih zbirk. Glede na dane možnosti mora inšti
tucija predvideti prednostne naloge in nujne konser
vatorske posege ter posredovanje pri fotografijah in 
fotografskih zbirkah tcr imeti študijo vsebin, ki so v 
teh fotografskih zbirkah, vse skupaj pa pod močnim 
strokovnim vodstvom. 5. S predstavitvitvijo s power
pointom in diskusijami je Anne C. Bresson predsta
vila delovne okvirje, ki so se nanašali na različne tipe 
in obsege fotografskih zbirk. S temi predstavitvami in 
diskusijami naj bi pridobili znanje o tem, kako 
določiti ustrezne zaščite in način hrambe glede na ob
seg in naravo zbirke ter umetnine in seveda kako do
ločiti različne i.n prave ravni pri posegih za različne 
fotografije. 

Mogens S. Koch, predavatelj in konservator na 
Danski kraljevi akademiji lepih umetnosti (Royal Da
nish Academy of Fine Arts), Oddelek za konserva
torje, eden od izjemnih konservatorjev in restav
ratorjev za fotografije, še posebej za negative, se nam 
je letos najprej predstavil z zelo nazornim in podrob
nim zgodovinskim pregledom negativov. Imeli smo 
priložnost zares videti ne samo negative, ampak tudi 
različne tipe poškodb, materiale in neverjetne konser
vatorske posege in rešitve, ki so izraz znanja in po
guma. Poudaril je, kako pomemben je podroben pre
gled in popis stanja fotografskih zbirk negativov, in 
sicer, tega, kje so bili negativi shranjeni in v kakšnih 
klimatskih in drugih razmerah. Ker pa identifikacija 
negativov ni tako preprosta, nas je seznanil tudi z 
različnimi metodami, ki pomagajo pri prepoznavanju 
različnih tipov negativov. Tudi posledice neustrez
nega hranjenja ali pa slabša izdelava negaciva; tudi te 
so nam bile predstavljene na različnih negativih. Re
ševanje poškodovanih in različnih negativov so zelo 
zahtevnem postopek in zahteva veliko prakse. po
škodbe, kot so bledenje črno-belih negacivov na stek
lu, slabo izdelani albumen in solni negativi na papirju, 
srebrovo-želacinasti negacivi na poliestru, ki imajo 
srebrove sijaj, kolodijeve, celulozno-nitratne in acetat
ne razpokane negacive in tiste fotografije, ki jim je 
odstopila emulzija s podlage, nosilca. Posebno preda
vanje je bilo namenjeno reševanju poplavljenega foto
grafskega gradiva v Dresdnu leta 2002; g. Mogens S. 
Koch je bil odgovoren za reševanje. Njegova osebna 
izkušnja je bila zelo poučna, predstavil je, kako se 
lotiti tako zahtevnega in obsežnega dela kot je reše
vanje fotografskega gradiva iz vode, sušenje pop1av
ljenega fotografskega gradiva, restavriranje in trajna 
hramba v ustreznih materialih in prostorih. Povedal 

je, da je glede na ceno izvedljivo in da je bilo na voljo 
dovolj ljudi, usposobljenih za reševanje po omenjeni 
naravni nesreči. Namen teh predavanj in predstavitev 
je bilo prepoznavanje tipov negativov, postopke izde
lave le-teh in materialov, iz katerih so negativi nareje
cu. 

Tram Vo in Janka Križanova, Gel sta nam pri
pravili srebrovo-želatinaste črno-bele fotografije z 
različnimi zastaranimi poškodbami. Poškodbe sta na
redili pol leta prej, preden sta jih prinesli v Martin kot 
delovno gradivo. Restavrirali smo poškodbe na licu 
zaradi cementa, nalepljenih etiket, manjkajoči.h delov 
in raztrganin, na hrbtnem delu pa je bilo še več 

različnih lepilnih trakov in rdečih ter modrih žigov. 
V se poškodbe so bile izpostavljene zunanjim vplivom 
okolja od januarja do junija 2009 v Kaliforniji . Še 
preden smo to naredili, je Tram predstavila temo o 
restavriranju s predavanji, ki so vključevala tudi na
vodila in predstavitev možnosti za restavriranje, pa 
tudi opozorila, katere so nevarnosti in katere pred
nosti pri restavratorskih postopkih. Z različnirni re
stavratorski.m..i postopki smo se lotili dela na različne 
načine in pri tem uporabili: vlažilce, grelne spatule, 
vroč zrak, ak.rilni kit, aceton, alkohol, destilirano vodo 
in drugo za odstranjevanje lepilni.h trakov, cementa, 
žigov. Opravili smo postopke za dopolnjevanje manj
kajo6h delov in lepljenje raztrganin s poudarkom na 
najtežjem zadnjem delu, na retušah z akvarelnimi 
barvami. Končne naloge smo predstavili drug druge
mu tako kot tudi profesorjem. To bo glavna tema 
šolanja in praktičnega dela prihodnje leto v tretjem 
modulu. 

V sak udeleženec je pripravil poročilo o pregledu, 
popisu in stanju fotografske zbirke, ki jo je dobil iz 
osebnih arhivskih fondov fotografskih zbirk Slovaške 
narodne knjižnice, s pomočjo obrazca za popise. 
Preden smo se lotili tega dela, smo si ogledali še de
poje za fotografsko gradivo v knjižnici in pridobili še 
druge informacije v zvezi z razmerami za hrambo 
fotografskega gradiva v depojih pod vodstvom pro
fesorjev in s pomočjo tam zaposlenega osebja. Popis 
je temeljil na identifikaciji tipa fotografije, sledil pa je 
še popis drugih značilnosti in podatkov o fotografijah 
in negativih tako za originalne pozitive kot njihove 
kopije. Tudi letos sta nam bila na voljo spektrometra 
XRF in IR za pomoč pri identifikaciji posameznih 
fotografij in pomoč Arta Kaplana. Na koncu smo 
popisu dodali še priporočila tako prednostna kot 
preostala za hrambo popisanih fotografskjh zbirk v 
knjižnici. Med seboj smo diskutirali in si izmenjavali 
izkušnje prav tako tudi s profesorji. 

Lucija Planinc 
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Listine Nadškofijskega arhiva Salzburg in Opa
tije sv. Peter na svetovnem spletu 

V četrtek, 5. novembra 2009, je bil v Opatiji sv. 
Petra v Salzburgu (Stift St. Peter) pomemben trenutek 
tudi za slovensko zgodovino. Arhiv te starodavne 
opatije in salzburški nadškofijski arhiv sta namreč na 
slovesnosti v navzočnosti številnih cerl..."vcnID in civil
nih predstavnikov izročila v prosto uporabo na sve
tovnem spletu svoja obsežna listinska fonda. V arhivu 
opatijel tako najdemo več kot 5.200 kosov, v nad
škofijskem arhivu2 pa okoli 3.000 kosov, skupno več 
kot 8.000 listin, ki zadevajo čas med letoma 1002 in 
1981. 

Pomembnosti obeh ustanov za slovensko zgodo
vino ne bi posebej predstavljal, bi pa nekaj več besed 
namenil fondema listin obeh častitljivih ustanov. 

Arhiv nadškofije Salzburg je do sekularizacije leta 
1803 hranil velikansko število originalnih listin. Po 
leru 1803 je bila večina listin prenesena v hrambo v 
dunajski Hišni, Dvorni in Državni arhiv (HHStA) in 
mtinchenski Bavarski glavni državni arhiv (BayHStA), 
v Salzburgu jih je ostala zgolj peščica. Večina teh listin 
je bila do danes že ustrezno vsebinsko obdelana in 
objavljena (SalzbllTl!fr Urkundenblllh, Bd I-IV). Gre za 
okoli 3.000 kosov papeških, škofovskih in drugiIl 
zasebnih listin iz obdobja od leta 1187 do 20. stol. 
(med njimi so za slovensko ozemlje izjemno po
membne zlasti listine salzburških sufraganskih škofij 
Krka (Gurk), Lavant in Seckau). Govorijo O ško
fovskih imenovanjih, ustanovitvah in opremljanju 
cerkva, ustanovah, beneficijih, bratovščinah in samo
stanih, pa tudi o prodajah, podelitvah, porokah itd. 
podložnikov salzburške nadškofije. Omeniti je treba 
tudi številne listine, ki so v posameznili župnijskih 
arhivih in so danes v hrambi nadškofijskega arhiva. 
Najstarejša listina, kar jih hranijo, je iz leta 1002, sama 
zbirka pa obsega čas med letoma 1002 in 1969. 

2 

http://www.mom-ca.uni-kocln.dc/MO;'''I-
CA / show _ brow~c_.!\ction.do?archi"c=SL %20Pctcr ,'%20A rchi0/" 
2Odcf'I .. 20Erl.abtci 

http://www.mom-ca.uni-kocln.dc/MOf..I-
C t\ / show _ browscAction.do?archi\"c=Sal;r.burg, %20A rc hi,,%2Od 
cr%20Erzdiozcsc 

Prav tako kot nadškofijski arhiv je tudi Opatija sv. 
Petra v stoletjih obstoja ustvarila bogat listinski fond 
a jc v 19. stol. doživel podobno selitev. Listine so bil~ 
namreč leta 1813 prescljcne v Munchen, zlasti ciste, ki 
so se vsebinsko dotikale pomembnejših nakupov, da
ritev in pa potrditev. Odselili pa jih niso Za dolgo ča
sa, saj so se že čez 10 let vrnile nazaj v matično hišo. 
Naslednja selitev je bila med letoma 1942 in 1948, ko 
so bili opatijski fondi vključeni v Reichsgauarchiv 
Salzburg oz. kasnejši Deželni arhiv (Landesarchiv 
Salzburg). Današnje mesto v starih opatijskih arhiv
skiIl depojih so našle šele med letoma 2008/09. Naj
starejša listina sicer izhaja iz leta 1005, in je edina, ki 
se je ohranila iz obdobja pred mestnim požarom leta 
1127. Večina listin se nanaša na 16. stoletje, in sicer 
na gospodarsko upravo (npr. razne podelitve in re
verzi), sama zbirka pa zadeva čas med letoma 1005 in 
1981. 

Pred vključitvijo zbirk v svetovni splet sta vodja 
arhiva opatije, p. dr. Korbinian Birnbacher OSB, in 
vodja arhiva nadškofije, dr. Ernst Hintennaier, na 
kratko predstavila zgodovino prizadevanj svojih usta
nov za pridobitev ustreznih finančnih sredstev, s ka
terimi bi omogočila odprtje svojih najpomembnejših 
zbirk (beri listin) javnosti. Rešitev sta našla v projektu 
Monasterium (monasterium.net), za to pa sta se vodju 
dr. Aigncrju še posebej zahvalila. Za slavnostnega 
govornika so povabili mag. Thomasa] usta, direktorja 
HHStA, tj. vodjo ustanove, ki ima v hrambi veli
kansko število arhivalij, povezanili s salzburško zgo
dovino. Poudaril je pomen povezovanja arhivov, nji
hovih sodelavcev, izmenjavo izkušenj in odpiranje 
arhivskih fondov in zbirk javnosti. 

Za konec je ostal samo še slovesen klik z miško, ki 
so ga opravili upokojeni nadopat Edmund Wagen
hofer OSB (sedaj živi v benediktinskem prioratu sv. 
Cirila in Metoda v Mariboru), sedanji nadopat Bruno 
Becker OSB, kot zastopnica salzburškega nadškofa pa 
kanclerka Dr. Elisabeth Kandler-Mayr. 

Jllre Volčjak 
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24. zborovanje Arhivskega dmšlva S/avenije, Dolenjske Top/ice, 14. do 16. oklober 2009 
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Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 

Publikacije 

Arhivski depoji v Sloveniji, Ljubljana: Arhiv Re
publike Slovenije, 2009, 392 strani 

Monografski zbornik »)Arh.ivski depoji v Slovcniji( 
obravnava enega od ključnih problemov varovanja 
kulturne dediščine. Da so vse oblike arhivskega gra
diva ne le izjemne kulturne in znanstvene vrednosti, 
ampak v številnih primerih tudi odločujoče za razu
mevanje stanja ali celo razvoja človekovega bivanja, 
dokazujejo številni primeri. Žal je to dokazljivo 
največkrat šele po izgubi ključnih dokumentov -
vzrok za to pa je premalo skrbno ali celo neustrezno 
hranjenje arhivskih viro\' , ki so po ugotOvitvah av
torjev monografije izjemno občutljivi in jih je mogoče 
ohranjati Ic s preverjenimi metodami in tehnolo

!liJ'IlU. 
Pomemben dcl zbornika je podroben pregled 

stanja ključnih arhivskih depojev v Sloveniji. Čeprav v 
pregled niso vključeni vsi depoji (občinski arhivi, ar
hivi posameznih raziskovalnih institucij itd.), ki bi 
končno oceno morda še bolj poudarili ko t skrb 
zbujajočo, je dokaz O nujnosti poglobljenega premi
sleka o ustreznosti hranjenja arhivskega gradiva več 
kot dokazan. To je mogoče razumeti kot izhorušče za 
prvo fazo urejanja arhivskih depo jev; sledila naj bi ji 
tudi naslednja stopnja, ko bo mogoče na podlagi teh 
in še novih podrobnih analiz stanja začeti tudi po
sodabljanje arhivskih depojev in hranjenja arhivskega 
gradiva kot kulturne dediščine. Obenem se namreč 
postavlja dodatno vprašanje, in sicer o ustreznem 
dostopu do arhivskega grad.iva, saj je ponekod pre
prečen zaradi neprimernih pmstorskih možnosti ali 
neustreznega fizičnega stanja arhivskega gradiva. 

Najobširnejši del monografskega zbornik.'1 obrav
nava različne oblike fizičnih problemov, in sicer od 
neposrednega dela z arhivskim gradivom do zelo po
membnih prostorskih razmer za hranjenje in obde
lavo. Podrobno navajanje zahtev iz pravilnikov omo
goča predvsem presojo ustreznosti in posodoblje
nosti . Čeprav rudi za slovenske razmere obstaja dolo
čena specifika arhivov, pa je v monografiji prav s pri
kazom tujih najnovejših izkušenj šele mogoča objek
rivna presoja ustreznosti ali neutreznosti hranjenja 
dragocenega gradiva. Zlasti na ravni arhirekturnih re
šitev se kaže neusklajenost načrtovanja novih arhitek
tur ali prenove obstoječih stavb s spccifičnirni zahte
vami za prostorske razmere za arhivske depoje rako 
za različne vrste arhivskega gradiva kot tudi za spe-

ciftko okolja, v katerem so posamezni depoji locirani. 
Pomembno je, da se v največji meri ujemajo pripo
ročila, ki izhajajo iz različnih strok, ker vsa izhajajo iz 
podobnih analiz obstoječega stanja. Prostorske in 
klimatske razmere, varnosti in načini hranjenja ter 
uporabe kot problem so tako postavljeni v ok"Vire 
povsem določljivill meril in vprašanje je, v kakšni 
men so ti pogoji izpolnjeni v posameznih arhivskih 
depojil1. 

Eno od pomembnib priporočil te monografske 
šrudijc je prav nujnost interdisciplinarnega pristopa 
tako pri načrtovanju navil"! kot pri prenovi obstoječih 
depojskih prostorov. 

Kot najpomembnejši rezultat je mogoče pričako
vati vsaj nekaj nujnih dejavnosti. Tako naj bi se zaracli 
temeljne ugotovitve o splošni neustreznosti arhivskih 
depojev na ddavni ravni preko Ministrstva za kulturo 
uveljavila posebna naloga izboljševanja razmer za 
ustrezno varstvo tega dela kulturne dediščine, mora 
biti dolgoročna in ustrezno podprta tudi fmančno. 
Glede na več ugo[Ovitev o neustreznih strokovnih rc-
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širvah s stališča arhitekturne in gradbene stroke bo 
potrebno organizirati dopolnilno ali specialistično izo
brazbo sodelujočih v oblikovanju arhivskih depojev. 
Glede na razvoj dejavnosti arhivistike in glede na 
nove izkušnje in spoznanja jc mogoče pričakovati še 
uvedbo stalnega monitoringa stanja arhivskih depojev 
in morda tudi formirane interdisciplinarne strokovne 
skupine za svetovanje, 

Monografslci zbornik o arhivskih depojih Slove
nije je prvi poglobljeni raziskovalni rezultat celovitega 
pregleda stanja, problemov in zahtev po hranjenju ar
hivskega gradiva v Sloveniji. Analize ključnih arhivov 
predstavljajo pomembno izhodišče za prepoznavanje 
resnosti problemov in primerljivosti z najsodobnej
širni zahtevami. Večkrat navedene zahtevane razmere 
za ureditev in delovanje arhivskih depojev so hkrati 
opozorila in tudi strokovna merila za dopolnitev zna
nja specialistov, ki sodelujejo ali naj bi sodelovali pri 
uvajanju ustreznih prostorskih razmer in za delavce v 
arhivih. Čeprav posamezni avtorji kljub enotnemu 
izhodišču pri načinu vrednotenja ali cilju raziskave 
podajajo rezultate raziskav nekoliko specifično, je to 
mogoče razumeti kot dodaten napotek o nujnosti 
upoštevanja speciftke posameznih arhivskih depojev, 
to naj bi nadgradilo dosedanje zahteve in merila, ki so 
značilna le po formalni usklajenosti. Prav to pa je 
morda tudi poseben dokaz aktualnosti in pričako

vanega prispevka monografskega zbornika, Ici naj bi 
omogočal resnično kulturen in kvaliteten odnos do 
ohranitve tovrstne kulturne dediščine. 

Pe/er Fis/er 

Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : obli
kovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do 
leta 1518, (Ibesaurus memoriae, Dissertationes, 7). 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 366 
strani 

Za objavo predelana in dopolnjena doktorska na
loga Andreja Nareda (2008) vnaša v slovensko 
zgodovinopisje O poznem srednjem in zgodnjem 
novem veku tako rekoč » manjkajoči evolucijski člew(, 
ki smo ga pogrešali pri obravnavi razvoja Kranjske 
kot dežele v polnem pomenu besede. Avtor se je lotil 
problema, s katerim se ni pred njim sistematično 

ukvarjal še nihče, ampak so zgodovinarji na kranjski 
in slovenski prostor največkrat aplicirali le ugotovitve 
za primerljive avstrijske dežele. Skoraj stoletje dolg 
preskok, ki obide proces oblikovanja deželnih stanov, 
temeljnega dejavnika pri funkcioniranju novoveške 
dežele, je Naredu z akribijo in vztrajnostjo uspelo 
premagati tako, da lahko danes razvojni lok stanov 

spremljamo z veliko krajšimi koraki in trdnejšim sto
panjem po zgodovinskih dejstvih. Ta je moral na eni 
strani izluščiti iz lupin zakoreninjenih, deloma rudi 
stereotipnih predstav, na drugi pa naravnost detektiv
sko izslediti v domačih in tujill arhivih in lciljižnicah 
ter po najrazličnejših objavah. Delo arhivista se jc tu 
domala povsem umaknilo kritičnemu duhu .in trmo
glavi vedoželjnosti zgodovinarja. 

Kot avtor ugotavlja v precej obsežnem poglavju o 
virih, je moral kot glavno oviro preskočiti praznino, 
nastalo z uničenjem kranjskega deželnostanovskega 
arhiva v požaru leta 1506. Sprijazniti se je moral tudi s 
spoznanjem, da je o stanovski zgodovini na voljo zelo 
malo virov v fondih zemljiških gospostev, samosta
nov, mest in trgov. Oprl se je lahko zlasti na plemiške 
in stanovske sezname, popise udeležencev deželnih 
zborov in davčne liste. Prenekatera ugotovitev temelji 
na dejstvih, ki so postala temeljno vezno tkivo )}sta
novske zgradbc« in so zapisana v več na novo od
kritih seznamih. Predstavitvi in analizi neobjavljenih 
in objavljenih virov na začetku knjige sledi na koncu, 
v Dodatkih, objava šestih temeljnih virov: štirih se
znamov kranjskih plemičev oziroma deželanov iz 
prve polovice 15. stoletja (1421-1446) ter dveh pri
vilegijev plemsrvu Kranjske (1338) in njene pozneje 
»pridružene dežele« Grofije v Marlci in Metliki (1365). 
Po faktografslci plati pa predstavlja vrhunec Nare
dovih spoznanj seznam deželnih zborov in medde
želnih stanovskih zborovanj z udeležbo kranjskih 
predstavnikov, skupno 141 zasedanj v »stodvajsct
letju« med letoma 1397 in 1518. 

Ob sproščenem slogu pisanja odlikuje monogra
fijo preglednost, ki se izraža v členitvi na primerno 
dolga poglavja in podpoglavja. Ko bi tematika bralca 
lahko začela dolgočasiti, mu novo podpoglavje odpre 
novo vprašanje, osvetljeno spet s pravo mero fak
tografije in naracije. Delo je po uvodnem orisu pro
blematike, stanja raziskav in virov razčlenjeno na po
glavja O predzgodovini deželnih stanov, poimenova
njih stanovske korporacije, razvoju kranjskih deželnih 
stanov do leta 1518 - gre za osrednje in najobsežnejše 
poglavje -, stanovskih zborovanjih, organih in upravi 
te,r dejavnosti. Krajši zaključni poglavji zajemata še t. 
i. priključena gospostva in njihovo razmerje do »ma
tičnc« Kranjske ter odnose kranjskih stanov z enakimi 
korporacijami v drugih habsburških deželah. Trije 
pregledni zemljevidi in 34 skrbno izbranih slikovnih 
prilog niso samo popestritev, temveč tudi neke vrste 
izziv za zahtevnejšega bralca ter koristno dopolnilo k 
slovensIci zgodovinski kartografiji. 

Koncept in vsebinsko razdelitev knjige je Andrej 
Nared zastavil tako, da sistematično in vsebinsko po
vezano predstavlja vzroke in posledice, ki so kranjske 
deželne stanove pripeljali do institucionalne trdnosti 
in realne politične moči. Po časovni plati ni postavljal 
omejitev navzdol, zgornja meja obravnave pa je v 
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glavnem smrt cesarja Maksimilijana 1. (1518). Izhajal 
je iz podmene, da je o kolikor toliko oblikovanih 
deželnih stanovih mogoče govorici šele, ko se začnejo 
deželan.i. v prvi fazi samo plemiči, ob spoštovanju 
njihove davčne prostosti sestajati na deželnih zborih 
ter na predlog deželnega kneza obravnavati svojo .iz
redno fmančno in obrambno-vojaško udeležbo pri 
upravljanju dežele. Deželnostanovska ureditev zaživi 
v popolni obliki šele v trenutku, ko se poleg gos
podov, vitezov in oprod znajdejo v stanovih še prelati 
(višja duhovščina) in predstavniki deželnoknežjill 
mest. Na Kranjskem se kot groba meja med sta
novsko predzgodovino in zgodovino zarisuje doba 
vladanja Ernesta Železnega, tj. drugo in tretje de
setletje 15. stoletja. Enak prehod v času po letu 1400 
so za deželi A vsr.rijo in Srajcrsko ugotovili avstrijski 
zgodovinarji žc znatno prcj. Po Naredu gre zamudo 
Kranjske za obema severn.ima habsburškima dežela
ma pripisati zlasti njeni zapozneti politično-ozemeljski 
konsolidaciji, ne nazadnje pa je bila Kranjska tudi na 
obrobju (habsburške) »visoke politike«. 

Rojstvo deželnih stanov je povezano z oblikova
njem posebne stanovske sfere (Landschaft), za katero 
avtor po Ottu Brunnerju povzema pojem: dežela v 
ožjem pomenu besede. S konkretnimi primeri skuša 
dokazati, da je omejevanje deželnoknežje suverenosti 
v 14. stoletju komajda zaznavno in da tega pojava na 
Kranjskem tedaj še ni bilo. Sodelovanje stanov v 
oblastni strukturi se je začelo šele, ko je bil deželni 
knez zaradi pomanjkanja lastnih sredstev iz komor
nega premoženja prisiljen obdavčiti rudi stanovsko 
sfero. V 15. stoletju je moral dopustiti, da se v (sta
novski) davčni sistem vključijo tudi deli njegove ko
morne sfere - prelati in mesta. Ti so v zadnjih de
setletjih 15. stoletja dejavno sodelovali na deželnih 
zborih, torej pri odobravanju in pobiranju stanovskih 
davkov, a kljub temu je ostalo v zavesti nenapisano 
pravilo, da nimajo enakega statusa kot plemstvo. Kdaj 
natanko se jc oblikoval pre1atski stan, je deloma še 
vedno odprto vprašanje: spodnja meja je sreda štiri
desetih lct, zgornja pa šestdeseta in sedemdeseta leta. 

Glede strukture kranjskih deželnih stanov kaže 
poudariti zlasti ugotovitev o maloštevilnosti gospos
kega stanu. Po analogijah z razmerami na Štajerskem 
in Koroškem je mogoče sklepati, da kranjski gospodje 
v obravnavanem obdobju na deželnozborskih zaseda
njih prav zato še ruso imeli ločene gosposke klopi, 
ampak so delili skupno klop z nižjim plemstvom, t. i. 
vitezi in oprodami. Na novo odkriti plemiški in sta
novski seznami omogočajo kombinacije in različne 

ocene številnosti nižjega plemstva; te postavljajo v 
trdne oi...'Vire šele mlajši viri, iz leta 1543. Najmanj 
vprašljiva je sestava četrtega stanu; sestavljala so ga 
vsa deželnok:nežja mesta, ob koncu Maksimilijanove 
dobe po številu enajst. 

r 

{r:.sfi'(JR(J~ Mi:MORrAr: 

Poglavje o deželnih zborill in drugih stanovskih 
zasedanjih se temeljito posveča postopkom, vsem 
okoliščinam in odmikom od ustaljene prakse. Deželni 
zbori kot temeljna organizacijska oblika stanovske 
dejavnosti so sploh prvi nesporni dokaz za delovanje 
stanov. Avtor pri ugotavljanju njihovih začetkov ne 
spremlja pojavnosti poimenovanja Landtag, ampak je 
našel dokaze za obstoj organa, ki se je neodvisno od 
svojih rednih sodnih zborovanj odzival pozivam 
deželnega kneza, da bi sklepal o njegovill zahtevaIl. 
Na nastanek takšnih zborov jc odločilno vplivala 
obramba, zato je bila temelj deželnih zborov vojaško
obrambna funkcija deželne oblasti. Prvi deželni zbor 
na Kranjskem je sicer dokwnentiran šele leta 1463, 
vendar viri dopuščajo sklep, da je podoben zbor 
morda sklical že štiri ali pet desetletij prej vojvoda 
Ernest Železni. Zdaj je za čas do začetka leta 1519 
zanesljivo ugotovljenih 51 deželnozborskih zasedanj, 
trije so verjetni, osem do deset pa domnevnih oziro
ma mogočih. Kolikor je znano, se ni deželni knez 
osebno udeležil nobenega. Na drugi strani srečujemo 
neudeležbo članov deželnih stanov - deželanov, 
značilno predvsem za manj vplivne in prcmožne čla
ne, tj. nižje plemstvo in predstavnike mest. Dežel
nozborskih zasedanj se je po Naredovi oceni ude
leževala le približno polovica vseh upravičencev, 
četudi sodelovanje na zboru ni bilo samo pravica, 
temveč nldi dolžnost, utemeljena z dedno prisego. 
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Prav ta, povezana z dedno poklonitvijo ob na
stopu vsakokratnega novega deželnega kneza, je na 
simbolni ravni predstavljala temelj razmerja mcd sta
novi in deželnim gospodom. Šlo je za neke vrste po
godben odnos, pri tem pa avtor kot že nekateri pred 
njim poudarja, da pojma stanovsko-monarhični dua
lizem ni mogoče uporabljati v pomenu delitve suve
renosti na enakopravni ravni, torej kot sovladanje sta
nov. 

Namesto standardnega sklepa o pomenu dela - o 
njegovem dolgotrajnem vplivu ni že zdaj nobenega 
dvoma - povejmo le šc to, da predstavlja rudi pri
spevek k slovenski zgodovinski terminologiji. Sloven
sko-nemški slovarček ključnih pojmov bo lahko do
datna osnova za odpravo terminoloških razhajanj in 
nedoslednosti. 

Bons Golec 



A RI-Il\T] 32 (2009), št. 2 Osebne vesti 411 

Osebne vesti 

D r. Vladimir Žumer - šestdesetletnik 

Najbrž ni poznavalca slovenske arhivistike, ki se 
ne bi strinjal s trditvijo, da sodi Vladimir Zumer s 
svoji.m mnogostranskim prispevkom k razvoju re 
vede med najpomembnejše slovenske arhiviste vseh 
generacij. Njegovo delo je izjemno na vseh treh naj
pomembnejših področjih: pri razvijanju znanstvene 
arhivske teorije in prakse, pri organizaciji arhivske 
službe, zlasti tistega dela, ki skrbi za pravilno ravnanje 
z arhivskim gradivom pri imetnikill (ustvarjalcih), ter 
pri seznanjanju strokovne in širše javnosti z vlogo in 
pomenom arhivske službe za zgodovino ozemlja in 
narodov v mejah današnje slovenske države. Na ne
katerih pcrmanentno pomembnih arhivskih področjih 
je nadaljeval delo največjih slovenskih arhivskih 
teoretikov prve generacije (dr. Sergija Vilfana, dr. 
Jožeta Žontarja, Majde Smole), na drugih, ki so 
postala zlasti aktualna sredi druge polovice 20. sto~ 

le (ja, pa je bolj ali manj oral ledino; pri tem mislim 
zlasti na njegov prispevek k razvoju valorizacije, in-

formatizacije in kompjutcrizacije arhivskega gradiva 
oz. arhivske dejavnos ti S to svojo strokovno usme
ritvijo že tri desetletja skrbi za stik s sodobnimi sve
tovnimi usmeritvami na arhivskem področju. Na za
nimiv način na nekaj straneh predstaviti življenje in 
delo takega človeka ni lahka naloga; vendar sem jo na 
željo uredniškega odbora Arhivov, ki je menil, da 
pmv jaz Lada, kot ga kličemo prijatelji, najbolje po
znam, sprejel: deloma tudi zato, ker je moje delo v 
A[hivu Republike Slovenije ob moji lanski 60-letnici 
predstavil prav on. 

Lado se je rodil 26. avgusta 1949 v Voklem pri 
Kranju; tam je obiskoval nižje razrede osnovne šole, 
višje pa v sosednjem Šenčurju. Bil je bister učence, 
»Iokomotiva« razreda, zato njegov učitelj ni bil nič kaj 
navdušen nad njegovim prcšolanjem v Šenčur in ga je 
še leto dlje, kot bi bilo potrebno, zadržal v Voklem. 
Leta 1964 se je vpisal na gimnazijo v Kranju in tam 
leta 1968 z odličnim uspehom opravil zaključni izpit. 

V tem najstrožjem kranjskem hramu učenosti sem 
v letu 1966 postal njegov sošolec in od takrat se najini 
življenjski poti včasih bolj, včasih manj pogosto 
srečujeta do danes. 

V razredu je bil med najboljšimi, čeprav je vedno 
dajal vtis, da se z učenjem ne trudi prav veliko, saj jc 
vedno imel dovolj časa za najrazličnejše izven šolske 
dejavnosti. V svoji rojstni vasi je bil pravi lider mla
dine, spiritus agens vseh zabavnih in družabnih do~ 
godkov, neutrudni organizator prireditev, ki so pri
vabile rudi mladino iz sosednjih vasi. Že kot gimna
zijec je bil amaterski gledališki igralec (kasneje, med 
šrudijem zgodovine, je interpretiral tudi glavne vloge 
- npr. iz Cankarjevill dram). Bil je tudi dober športnik 
in je nastopal za vaško namiznoteniško ekipo v 
občinski ligi. Bil je vedno dobre volje in je znal najti 
tudi čas za kakšno nekoliko bolj sproščeno zabavo. 
Ob tcm pa je že od 14. leta naprej vse poletne po
čitnice služil svojo žepnino, z njo pa je tudi rad »PO
častil« kolege. 

Takšen, kakršnega sem spoznal pred več kot 40 
leti, je Lado ostal vse življenje - tudi potem, ko je 
pred kakiml dvajsetimi leti povsem spremenil način 
življenja: bister pri učenju, kreativen in pogumen v 
svojih od ločitvah, priden in vztrajen pri delu, dober 
organizawr, veder in nesebičen pri stikih z ljudnu in 
strpen do vsega, razen do neumnosti in slabega dela. 

Jeseni leta 1968 se je vpisal na Filozofsko fakul
teto Univerze Edvarda Kardelja v Ljubll"ni. Študiral 
je zgodovino in sociologijo. Med študijem sva se ve~ 
liko družila, tako da so naju nekateri profesorji na 
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Oddelku za zgodovino skoraj dve leti zamenjevali, 
čeprav je bil Lado pri opravljanju izpitov precej 
uspešnejši. 

Po opravljeni diplomi se je 1. oktobra 1973 "a
poslil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ki se je v 
drugi polovici 60. in v začetku 70. let razvil iz nek
danjega Mestnega arhiva Ljubljana. Prav oktobra 
1973 je arhiv doživel najpomembnejšo reotga~acijo 
z ustanovitvijo štirih novih delovnih enot, pristojnih 
za posamezna območja celotne osrednje Slovenije. 
Posledica reorganizacije je bila velika potreba po 
novih delavcih. Tako je Lado tako rekoč že kar takoj 
postal vodstveni delavec, vodja Enote za zunanjo 
ljubljansko regijo, ki je obsegala občine nekdanjega 
ljubljanskega okraja v mejah, kakršne je imel do leta 
1962. (Njegova poklicna kariera je bila v lerih 197 +-
1975 prekinjena z leto trajajočo vojaško službo. Kot 
zanimivost naj navedem, da se je tam uveljavil kot -
pevec; bil je član okteta, v katerem so prepevali tudi 
nekateri poznejši profesionalni pevci in je uspešno 
nastopil na prvenstvu Zagrebške armadne oblasti.) 
Mlad kolektiv - v lerih 1972- 1973 se je v arhivu 
zaposWo še več mladih, ambicioznih zgodovinarjev -
je pod vodstvom }}starega mačka« dr. Jožeta Žontarja, 
ki je v tem času veljal za najboljšega arhivskega stro
kovnjaka v Sloveniji, zelo uspešno izpolnjeval svoje 
naloge in se potegoval za primat med slovenskimi ar
hivi. Prav zato v tistem času odnosi med Zgodo
vinskim arhivom Ljubljana in Arhivom Slovenije 
(uradno) niso bili prav zgledni. Kmalu pa so se začeli 
izboljševati. K temu sva nekaj brez dvoma pripo
mogla tudi Lado in jaz s pogostimi stiki; skupaj z 
drugimi mladimi kolegi sva veliko razpravljala tudi o 
arhivskem delu. Lado, čeprav vrstnik, je bil eden 
mojih najpomembnejših strokovnih učiteljev. Pri »raz
pravah« je bil vedno jasen in konkreten, tudi bolj 
zapletena vprašanja je znal razložiti na razumljiv na
čin. 

Delo vodje Enote za zunanjo ljubljansko regijo je 
opravljal vse obdobje svoje zaposlitve v Zgodovin
skem arhivu Ljubljana, od 1973 do 1986. Vmes je leta 
1978 opravil strokovni izpit za nazivarhivist. Poleg 
obsežnih upravno-administrativnih poslov, ki so bili 
posledica takratnega sistema financiranja regionalnih 
arhivov in s tem povezanih nalog, se je že od začetka 
posvečal preučevanju najpomembnejšega strokovnega 
vprašanja povojne arhivistike - valorizacije in stro
kovne obdelave arhivskega gradiva, nastalega po letu 
1945. Na tem področju je bil strokovni primanjkljaj 
največji, saj so arhivi reševanje problema prevzemanja 
velikih količin arhivskega gradiva, ki je začelo nastajati 
po 2. svetovni vojni, odlagali, dokler ni konec 60. let 
postal zelo pereč. Do začetka 70. let temu vprašanju, 
čeprav se je prva tovrstna literarura pojavila v svetu že 
sredi SO. let, niso posvečali veliko pozornosti. Tedaj je 
prišlo do pomembnega preloma: prevladalo je miš-

ljenje, da moramo novejšemu arhivskemu gradivu po
svetiti enako pozornost kot starejšemu. Arhivistika, 
dotlej pretežno le pomožna zgodovinska veda, je za
čela preraščati v bolj interdisciplinarno, organizacij
sko-upravno-informacijsko-zgodovinsko vedo. Lado 
je do danes v slovenskih, jugoslovanskih in tujih 
strokOVnill publikacijah objavil okrog 30 znanstvenih 
in strokovnih člankov o valorizaciji oz.odbiranju ar
hivskega gradiva. V obdobju svoje zaposlitve v Zgo
dovinskem arhivu Ljubljana je največjo pozornost 
posvetil odbiranju arhivskega gradiva v organizacijah 
s področja gospodarstva, saj je bilo prevzemanje 
velikanskih količin gradiva s tega področja za ta arhiv 
največji problem. Leta 1980 sta Univerza Edvarda 
Kardelja in Višja upravna šola izdali njegovo mono
grafijo Odbirarje arhivskega gradiva v gospodarskih 
organizacijah. Ze leta 1984 pa je pisal tudi o valo
rizaciji zapisov računalniških infonnacij in tako med 
prvimi v Sloveniji podal nekatera teoretična izhodišča 
za reševanje teh vprašanj. 

Preučevanju valorizacije je posvečeno tudi nje
govo magistrsko delo (magisterij iz arhivistike je 
opravil leta 1994 na Filozofski fakulteri v Ljubljani) 
Valorizacija dokwnentamega gradiva za zgodovino, 
znanost in kulturo. V njem sistematično in v strnjeni 
obliki predstavlja svoje v dveh desetletjill ukvarjanja s 
temi vprašanji pridobljeno znanje. Seznanja nas s 
pojmom in namenom valorizacije, nam predstavlja 
številne v svetu izdelane definicije, načela in kriterije 
tega pojma {s posebnim poudarkom na Jugoslaviji in 
Sloveniji) ter podaja pregled dotlej v Sloveniji objav
ljenih teoretičnih razprav in praktičnih navodil za 
valorizacij o in odbiranje gradiva po področjih dejav
nosti in nekaterih vrstah gradiva. Tudi doktorska di
sertacija Vrednotenje zapisov javne uprave v Repub
liki Sloveniji, ki jo je zagovarjal leta 2007 na Filozofski 
fakulteti v Zagrebu, je posvečena valorizaciji arhiv
skega gradiva. Zato smemo trditi, da kljub širokemu 
vsebinskemu spektru njegovih razprav in člankov 

valorizacija zavzema prvo mesto. O tem, kako dober 
poznavalec tega področja je, govori dejstvo, da je celo 
osrednja arhivska revija v Rusiji, državi, v kateri so se 
s tem vprašanjem začeli ukvarjati med prvinli (čeprav 
so sprva poudarjali predvsem politične plati valori
zacije), objavila njegovo analizo mednarodnih izku
šenj te vrste. 

V povezavi z nalogami svojega delovnega mesta je 
Lado v obdobju zaposlitve v Zgodovinskem arhivU 
Ljubljana (do 1986) objavil okrog 10 člankov, v ka
terih je temeljito predstavil vrste in pomen arhivskega 
gradiva, ki ga je arhiv hranil v depojih posameznih 
občin v širši ljubljanski okolici (Domžale, Kamnik, 
Vrhnika, Grosuplje, Ribnica, Kočevje), izjemoma pa 
tudi gradiva občin Enote za Dolenjsko in Belo krajino 
(Črnomelj, Metlika). V večini primerov so bili to 
sploh prvi sintetični strokovni prikazi tega gradiva. 
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Med njimi zasluži posebno omembo študija Arhivsko 
gradivo za kočevsko območje (1977). V njej je na 
sistematičen način podal vse dotlej že objavljene po
datke, pomembno dopolnjene z njegovimi izsledki, 
pridobljenimi na terenu. Gre za vzorčen primer, tega, 
kakšen naj bi bil videti prikaz arhivskega gradiva za 
posamezna območja. Nekateri članki so presegli okvi
rc predstavitve gradiva in so prave razprave o krajevni 
zgodovini., npr. Razvoj občine Ribnica kot družbe
nopolitične in samoupravne skupnosti od osvobo
ditve do ustave leta 1974 (1982). 

Ker je bilo v tem obdobju potrebno največji ob
seg dela posvetiti reševanju arhivskega gradiva pri 
ustvarjalcih pred uničenjem, je Lado veliko energije 
posvetil povečanju zavesti o pomenu arhivov v de
lovnih organizacijah, društvih in pri drugill ustvar
jaleih. Arhivarji v delovnih organizacijah so bili naj
večkrat ljudje z nizko splošno izobrazbo, hkrati pa so 
bili pri svojih nalogah povsem prepuščeni sami sebi. 
Ko so jill arhivski zavodi (zgodovinski in pokrajinski 
arhivi) začeli strokovno izobraževati, je bil Lado pisec 
pomembnill prispevkov v dveh priročnikih. Za 
Priročnik za strokovno usposabljanje delavcev, ki de
lajo z dokumenrarnim gradivom, ki ga je izdal Re
publiški komite za kulturo in založil ČZ Uradni list 
SRS (Ljubljana, 1984), je prispeval večino poglavja 
Odbiranje arhivskega gradiva ter poglavji Ureditev, 
tehnična oprema in izdelava seznama arhivskega gra
diva in Izročanje arhivskega gradiva arhivu. V drugem 
priročniku, Varstvo arhivskega gradiva društev - pri
ročnik za delo z dokumentamim in arhivskim gradi
vom, ki sta ga založili Zvezi kulturnih organizacij Slo
venije in Mesta Ljubljana skupaj z Zgodovinskim ar
hivom Ljubljana (1986), pa Je v članku Viri za zgo
dovi.no društev opozoril, v arhivih katerih organov in 
organizacij lahko najdemo podatke o društvih. 

Avgusta 1986 se je Lado kot že izkušen, a še 
vedno mlad in obetaven strokovnjak zaposW v Arhi
vu Republike Slovenije tcr postal svetovalec direkto
rice za koordinacijo in razvoj arhivske službe. Za 
začetek najinega novega sodelovanja sva že septembra 
leta 1986 odšla na trimesečni specialistični študij v 
Moskovski državni zgodovinsko-arhivski inštitut 
Tam me je v številnih prijateljskih pogovorih presene
čal s svojim strokovnim znanjem in izoblikovanimi 
načrti za prihodnost Arhiva Republike Slovenije in 
slovenske arhivi stike. V Mosk"j je v skladu s svojim 
dotedanjim najpomembnejšim področjem strokovne
ga delovanja preučeval predvsem sovjetske izkušnje 
na področju vrednotenja (valorizacije) pomena arhiv
skega gradiva kot vira za zgodovinske raziskave. 

V začetku leta 1987 se je z vso resnostjo lotil 
nalog svojega novega delovnega mesta. Ze naslednje 
lem je napredoval do namestnika direktorice. Kot tak 
je posta] moj šef .in v tem odnosu sva bila potem 
dobrih 15 let. Nikoli ga nisva obremenjevala »s starim 

prijateljstvom«, oba sva skušala biti ka, najbolj ko
rektna, službo sva vedno ločevala od druŽbe. Po eni 
strani mi Lado ni dajal nikakršnih 'privilegijev, po 
drugt . $.traru pa sem sam vedno skusai kar najbolje 
opravlt1 zaupane naloge. 

Pregled Ladove bibliografije iz tega obdobja kaže, 
da je bilo pomembno področje njegovega strokov
neg.a delovanja še vedno .valo~a:ija. Opazimo pa 
tudi razprave, povez~ne .~ nJew>vUlU n~vim..i nalogami, 
predvsem z modcrruzaclJo arhivskega mformacijskega 
sistema. Pri razvoju in uvajanju tega v slovenske ar
hive je začel sodelovati že leta 1985. Bil je pobudnik 
izdelave lastnega slovenskega računalniškega progra
ma, na katerem naj bi temeljil arhivski informacijski 
sistem. Po prestopu v Arhiv Republike Slovenije (tu 
je bilo takrat več razumevanja za to problematiko) so 
se začeli kazati prvi konkretni rezultati. V veliki men 
je Zumrova zasluga, da so v letu 1987 v slovenske 
arhive prišli prvi osebni računalniki in da je bil v 
naslednjem letu že izdelan prvi računalniški program 
za obdelavo arhivskih podatkov, ki je bil izključno 
rezultat znanja domačih arhivskih delavcev, Armida. 
V Informaciji o modernizaciji na področju arhivskega 
informacijskega sistema Arhiva SR Slovenije (1989) je 
razložil pojem arhivski informacijski sistem, razloge 
za nujnost modernizacije le-tega, opisal stanje na tem 
področju ter predstavil srednjeročne načrte, po 
katerih je kasnejši razvoj informatizacije v slovenskih 
arhivill rudi dejansko potekaL Kasneje je s pripravo 
strokovnih arhivskih izhodišč sodeloval pri razvijanju 
računalniškega programa Info-arh. Bil je tudi pobud
nik za uvedbo »uvoženega« programa Scope-archiv in 
je sodeloval pri pripravi slovenskih aplikacij. 

Približno v istem času se je Žumer začel ukvarjati 
tudi z reorganizacijo slovenske arhivske službe. Že od 
konca osemdesetih let je bil namreč med najpo
membnejšimi zagovorniki stališča, da bi imela arhiv
ska stroka najboljše pogoje za svoj razvoj, če bi ce
lotna služba postala del sistema državne uprave. V 
članku Predlogi za organiziranost arhivske službe v 
sistemu državne uprave Republike Slovenije (1990) je 
svoja stališča utemeljil z novo vlogo države, ki naj bi 
jo le-ta v okviru takrat napovedanih družbenih spre
memb opravljala pri varstvu arhivskega gracliva kot 
dela nacionalne kulturne dediščine. To stališče je v 
preteklosti večkrat javno utemeljeval in ga zagovarja 
še danes. Prav v zadnjem času je ta opcija organi
ziranosti slovenskih arhivov po dveh desetletjih po
novno zelo aktualna. 

Pomembno vlogo je imel rudi pri izvedbi ukinitve 
t. i. specialnih arhivov in organizacijske vključitve teh 
v Arhiv Republike Slovenije. Družbene spremembe 
leta 1990 so namreč omogočile, da je osrednji slo
venski državni arhiv z vključitvijo dotlej samostojnih 
Zgodovinskega arhiva CK ZKS (1990) in Arhiva 
inštituta za novejšo zgodovino oz. Arhiva Inštituta za 
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zgodovino delavskega gibanja (1992) prvič po usta
novitvi leta 1945 pod svojo streho na državni ravni 
združil rudi arhive, ki so bili dotlej nefonna1no, a v 
resnici pod posebnim nadzorom »zveze komunistovK 
V neposredno pristojnost države oz. njenih organov 
so s tcm prišli najpomembnejši arhivi (z izjemo ar
hivov državnih organov za nottanjc zadeve): vsi ar
hivi, ki so nastali na slovenskih tleh mcd 2. svetovno 
vojno in prva leta po njcj tcr arhiv zveze komunistov 
kot faktorja političnega odločanja. 

Po upokojitvi Marije Oblak Čami, ki je s štirilet
nim »intermezzom« (1984--1988) vodila osrednjo slo
vensko arhivsko institucijo skoraj dve desetletji, je leta 
1993 Žumer postal njen strokovni in upravni direk
tor. Na tem delovnem mestu je ostal vse do leta 2004. 
Potem je vodil Arhivski center za strokovni razvoj, 
od ukinitve pa dobršen del nalog centra opravlja kar 
sam. 

V vlogi direktorja je bil dokaj zahteven do vseh, 
tako do vodstvenih delavcev kot do najnižjega teh
ničnega osebja. Izkušnje so ga izučile, da so bili med 
obojirni tudi takšni, ki so svoje delo dobro opravili le 
pod budnim očesom. Zato je, če mu je čas dopušča l , 

večkrat preverjal J..-valitcto opravljenega dela vseh 
zaposlenih, od )H1ajvišjih« do )flajnižjih«. Neopravlje
no ali slabo opravljeno delo je znal odkriti zelo hitro. 
Zaradi njega se jc včasih jezil in marsikoga )madrl« in 
se s tem od časa do časa tudi komu zameril. Sam pa 
nikakor ni bil zamerljiv, še manj pa maščevalen. Na 
splošno jc bil zdo ))ljudski« direktor, ki se je skoraj 
brez izjeme z vsemi zaposlenimi tikal. To pa ni prav 
nič škodilo njegovi avtoriteti, saj je temeljila predvsem 
na strokovnem znanju. Prav zaradi njega je užival 
velik ugled ne le pri prijateljill, ampak tudi pri tistih, ki 
ga niso šteli ravno za svojega prijatelja. 

Zaradi vsakodnevnega usklajevanja opravljanja te
kočih nalog, pa tudi zaradi neformalne izmenjave 
mnenj o vseh pomembnih vprašanjih, je Žumer uve
del v svoji pisarni jutranje pitje kave (bila je na dr
žavne stroške, ker je bil to čas, še preden jo je premier 
Pahor začel plačevati iz lastnega žepa), ki smo se 
ga (poleg njega) po potrebi udeleževali 2-3 »najvišJi 
šefiK Največji del pogovorov so po navadi obsegala 
vprašanja šefov direktorju, da bi jim svetoval, kako 
opraviti ro in ono nalogo. Žumer je bil z odgovori le 
malokdaj v zadregi; večkrat nas je hitro in učinkovito 
rešil napornega tuhlanja. 

Mcd najpomembnejšimi direktorskimi nalogami je 
bila zagotovitev novih prostorov za prevzem obsež
nega povojnega arhivskega gradiva ob osamosvojitvi 
Slovenije ukinjcnih republiških upravnih in pravo
sodnih organov, samoupravnih interesnill skupnosti, 
organiucij združenega dela ter družbenopolitičnih 

o(ganizacij. Čeprav z začasnim.i, najetimi prostori, je 
arhiv pod njegovim vodstvom preprečil uničevanje 

arhivskega gradiva, ki je bilo sicer pogosto ob druž-

benill spremembah v preteklosti. Z vključitvijo Arhi
va Ministrstva za notranje zadeve v Arhiv Republike 
Slovenije (1998) je dokončal proces ukinjanja special
nih arhivov. Veliko truda je namenil temu, da je Arhiv 
Republike Slovenije pridobil starejše, le na mikrofLl
rnih ohranjeno arhivsko gradivo Slovenske varnost~ 

no-obveščevahle agencije (SOVA) oz. njene predhod
nice, Službe državne varnosti (SDV), predvsem pa v 
projekt dupliranja in skeniranja teh mikro filmov. Z 
uspešno izvedenim projektom je bila omogočena 

splošna uporaba tega arhivskega gradiva za znanst
vene in druge namene. 

Ob »tradicionalni« uporabi arhivskega gradiva za 
znanstvene, raziskovalne, študijske in kulturne name
ne, se je v 90. letih zelo povečal pomen arhivskega 
gradiva za zagotovitev pravne varnosti in poslovnih 
pravic pravnih in fizičnih oseb, zlasti pa za dokazo
vanje krivic, povzročenih med dnlgo svetovno vojno 
in po njej - vojnega nasilja, nacionalizacij, povojnih 
krivic, pri ugotavljanju eravice do driavljanstva, po
vračila vojne škode itd. Zumer je organiziral pripravo 
strokovnih in tehničnih osnov posebnih računaLliških 
programov, s pomočjo katerih je Arhiv Republike 
Slovenije izdal več kot sto tisoč potrdil i11 kopij 
arhivskih dokumentov te vrste. 

Ze od začetka 80-ih let, ko se je pripravljal Zakon o 
naravni in kulturni dediščini, sodeluje Zumer tudi pri 
nastajanju slovenske arhivske zakonodaje. Najpo
membnejši pa je njegov prispevek pri nastajanju Za
kona o arhivskem gradivu in arhivih iz leta 1997. Pred
vsem po njegovi zaslugi so bili v ta zakon in podza
konske predpise (1999) vneseni moderni evropski 
principi - ločitev zasebnega arhivskega gradiva od jav
nega in uzakonitev od vrste lastnine odvisnih pravic in 
dolžnosti imetnikov arhivskega gradiva in zgodovin
skih arhivov, zlasti v zvezi s pogoji dosmpnosti oz. 
uporabe arhivskega gradiva. Lahko ga štejemo rudi za 
})soavtorja« Zakona o varstvu dokumentarnega in ar
hivskega gradiva ter arhivih, Uredbe o varstvu doku
mentarnega in arhivskega gradiva ter t. i. ETZ - enot
nih tehnoloških zahtev, ki predpisujejo potrebno 
opremo in storitve, namenjene hrambi dokumentarne
ga gradiva v elektronski obliki (vse 2006) . Kot direktor 
je bdel nad tem, da je Arhiv RS pri izvajanju svojih 
nalog poleg arhivske zakonodaje dosledno upošteval 
rudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
Zakon o splošnem upravnem postopku in druge pred
pise. Prek koordinacijskega odbora direktorjev sloven
skih arruvov ter sveta direktoric in direktorjcv sloven
skih državnih arhivov, obema je več let rudi predse
doval, jc vplival tudi na to, da so enako ravnali nlru 
drugi slovenski arhivi. Pomemben je njegov prispevek 
k upoštevanju mednarodnih arhivskih standardov, 
priporočil Sveta Evrope, direktiv Evropske unije glede 
varstva in dostopa arhivskega gradiva in kodeksa ar
hivske etike v slovenski zakonodaji. 
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Žumer je tudi eden od najpomembnejših sloven
skih ekspertov za pisarniško poslovanje. Članke, na
menjene izobraževanju delavcev, ki so skrbeli za 
dokumentarno (in s tem tudi za arhivsko gradivo, 
preden so ga prevzeli v svoje depoje zgodovinski 
arhivi), je začel objavljati že v začetku 80. let, saj se je 
dobro zavedal, da je od teh ljucli v največji meri 
odvisno, kakšna bo nekoč naša arhivska dediščina. 

Svoje bogato znanje na tem področju, pridobljeno na 
podlagi dolgoletnih izkušenj, je združil v 480 strani 
obsegajoči publikaciji Arhiviranje zapisov - priročnik 

za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom 
.. " izdani leta 2001. Ne moremo mimo njegovih šte
vilnih člankov s to temo, ki jill je več let (od 2002 do 
2006) objavljal v Tajnici, strokovni reviji za uspešno 
delo v pisarni, in njenih naslednicah. V njih je opisal 
vsa pisamiška dela (zlasti v javni upravi), od spre
jemanja, odpiranja in vpisovanja pošte, prek signiranja 
in klasificiranja dokumentov, oblikovanja zadev, vo
denja evidenc, do modelov razvrščanja poslovne do
kumentacije, določanja rokov hrambe ter, končno, 

arhiviranja dokumentov na papirju in v elektronski 
obliki. Predvsem v zadnjem desetletju se je zelo 
posvečal tudi modernizaciji zakonodaje o upravnem 
poslovanju. Sicer je sodeloval že pri pripravi Pra
vilnika o pisarniškem poslovanju upravnih organov 
leta 1988, spremembi Sodnega poslovnika za redna 
sodišča 1987 ter Sodnega reda 1995, nato pa pri pri
pravi Uredbe o poslovanju organov javne uprave z 
dokumentarnim gradivom (2001) in navodila za njeno 
izvajanje (2002) ter Uredbe o upravnem poslovanju 
(2005). 

Med njegove dosežke sodi tudi dejstvo, da je večji 
del arhivistov Arhiva Republike Slovenije opravil na 
Upravni akademiji pri Ministrstvu za javno upravo 
strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarrum gra
divom. Na Upravni akademiji, pa tudi pri drugih 
izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji, že več kot 
trideset let predava o upravnem poslovanju, poslo
vanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter 
arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva. Sa
mo v letih 2007 in 2008 je na več kot 60 predavanjih 
prek 3000 udeležencev (velika večina so bile udele
ženke, zaposlene predvsem v javni upravi in šolstvu) 
uvajal v opravila, povezana z upravnim in pisarniškim 
poslovanjem in elektronskim arhiviranjem. Od leta 
1994 do leta 2008 je bil tudi član komisij za oprav
ljanje državnih izpitov in član komisij za opravljanje 
strokovnih izpitov iz poslovanja z dokumentarnim 
~adivom v javni upravi Vrhunec in sintezo vse 
Zumrove ustvarjalnosti na tem področju pa pomeni 
knjiga Poslovanje z zapisi - upravljanje in ruamba 
dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za raz
vrščanje gradiva z roki hranjenja in elektronska hram
ba gradiva v digitalni obliki. Obsega kar 647 strani, 
izdala pa jo je založba Gospodarski vestnik leta 2008. 

V njej je objavljena tudi večina izsledkov njegove 
doktorske disertacije. 

Seveda se Zwuer ne ukvarja le z izobraževanjem 
delavcev, ki delajo z dokumentarnirn gradivom. am
I;ak tudi z izobraževanjem svojih stanovski kolegov. 
Ze od začetka 80. let na seminarjih za kandidate za 
opravljanje arhivskih strokovnih izpitov predava o 
valorizaciji dokumentarnega gradiva. od srede 90. let 
pa tudi o elementih popisovanja arhivskega gradiva. 
Od leta 1982 dalje je tudi član komisije za strokovne 
izpite in strokovne nazive na področju arhivske dejav
nosti in spraševalec pri predmetu valorizacija doku
mentarnega gradiva; od leta 1999 do leta 2008 je bil 
njen predsednik. 

V drugi polovici 80. let je Žumer začel sodelovati 
tudi v procesu rednega univerzitetnega izobraževanja. 
Od leta 1988 do 2001 je namreč kot asistent za ar
hivistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Od
delku za zgodovino vodil seminar iz arhivistike za 
študente 4. letnika zgodovine. Študente zgodovine je 
kot bodoče raziskovalce oziroma uporabnike arhiv
skega gradiva uvajal na eni strani v arhivski infor
macijski sistem, na drugi pa jih seznanjal z vrstami, 
oblikami in vsebino arhivskih virov od srednjevcških 
listin do sodobnih magnetnih in optičnih nosilcev 
zapisov, obenem pa vzgajal prihodnje arhivske kadre. 

V 90. letih je temeljito posegel še na eno strokov
no arhivsko področje, s katerim se do de; ni veliko 
ukvarjal - na strokovno obdelavo arhivskega gradiva. 
Že leta 1992 je kot prvi v Sloveniji predstavil osnutek 
splošnih mednarodnih standardov za arhivsko popi
sovanje, ki je bil pripravljen za obravnavo na XII. 
mednarodnem arhivskem kongresu v Montrealu sep
tembra istega leta. Največji pomen njegovega članka 
Osnutek splošnih mednarodnih arhivskih standardov 
je, da je poslovenil v standardih uporabljano strokov
no arhivsko terminologijo. Njegov strokovni članek 
Elementi popisovanja arhivskega gradiva (1997) pa je 
sploh najbolj temeljit slovenski prispevek o tem vpra
šanju. Članek v veliki meri zapolnjuje vrzel, ki je po
sledica dejstva, da v Sloveniji nikoli nismo objavili 
strokovnega 'priročnika, namenjenega temu vprašanju. 
V članku je Zurner temeljito komentiral vsebino med
narodnih standardov in njihovo uporabnost za naše 
razmere, dodal pa tudi konkretne primere načinov 
popisovanja iz domače prakse. Pri tem je poudaril 
posebnosti popisovanja z računalniško podporo. Nje
gova je tudi zasluga, da je Arhiv Republike Slovenije 
leta 1998 izdal celoten slovenski prevod Splošnih 
mednarodnih standardov za arhivsko popisovanje ter 
Mednarodnih standardov za arhivski zapis o ustvarjal
cih arhivskega gradiva. 

Za enega najpomembnejših rezultatov Zunuovih 
prizadevanj v obdobju njegovega )~irektorovanja« je 
gotovo objava Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva 
Republike Slovenije, ki je izšel leta 1999 v treh knjigah 
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(na skupno 1664 straneh) ter je dostopen tudi v obliki 
CD-ja in na spletni strani Arhiva RS kot register 
fondov in zbirk. Gre za prvi samostojni prikaz gradi
va tega arhiva po letu 1960 (publikacija Zveze arhiv
skih delavcev Jugoslavije Arhivski fondi in zbirke v 
arhivih in arhivskih oddelkih v SR Sloveniji, izdana 
leta 1984, prinaša le pregled fondov in zbirk z 
najosnovnejšimi podatki) in za prvi popis na nivoju 
fonda oz. zbirke za vse arhivsko gradivo, nastalo po 
2. svetovni vojni. Za vodnik, ki je Iuona strokovnega 
dela vseh generacij arhivistov Arhiva RS od leta 1945 
dalje, je Žumer pripravil načrt in strokovne osnove, 
potem pa )}iz ozadja« potiskal ves projekt do uspeš
nega konca. 

Več pozornosti kot vsi njegovi predhodniki je 
posvečal različnim oblikam popularizacije arhivov in 
arhivskega dela. V )>njegovem obdobju« je arhiv moč
no izboljšal raven svojih razstav, zlasti v tehničnem 
pogledu. Število publikacij, ki jih je založil in izdal 
arhiv, se je od nekaj na leto pov-.tpelo na 10, pa tudi 
15 na leto. Med njimi so bili tako popisi arhivskega 
gradiva (strukturni in tematski vodniki, inventarji), kot 
objave arhivskega gradiva, razstavni katalogi, strokov
ne arhivistične in zgodovinske razprave, populariza
cijske in predstavitvene publikacije. Žumer je vzpo
stavil tudi dobro sodelovanje z mediji in je v dokaj 
pogostih intervjujih javnosti predstavljal naloge, pro
bleme in njihove rešitve ter razvojne smernice arhiva 
in slovenske arhivistike nasploh. To je bil čas, ko sem 
na vprašanja znancev in prijateljev, kaj delamo v 
arhivih, lahko odgovoril z nasprotnim vprašanjem: Ali 
nikoli ne bereš časopisov? 

Sodeluje (ali je sodeloval) pa še v več drugih 
komisijah, odborih in delovnih telesih. Od leta 2000 
do 2004 je bil predsednik Arhivske komisije Vlade 
Republike Slovenije. Sodeluje v različnih strokovnih 
komisijah Arhiva Republike Slovenije (v Komisiji za 
presojo javnih simbolov, grbov, zastav, žigov, peča
tov in štampiljk, v Komisiji za potrditev navodil za 
odbiranje arhivskega gradiva, v Komisiji za presojo 
notranjih pravil za elektronsko hrambo gradiva v digi
talni obliki itd.). Že več mandatov je član ekspertne 
komisije pri Ministrstvu za kulturo za arhivsko pod
ročje. Od leta 1992 sodeluje pri pogajanjih za prido
bitev nasledstvenih pravic do skupnih arhivov nek
danje jugoslovanske države (sukcesijska pogajanja). 
Od leta 1993 do leta 2004 je vodil strokovne komisije 
ekspertov za vračanje ter izmenjavo arhivskega 
gradiva iz Italije, Avs ttije in Hrvaške, v letih od 1999 
do 2001 pa izmenjavo arhivskega gradiva med Ko
roškim deželnim arhivom v Celovcu in Arhivom Re
publike Slovenije ter izročitev kopij arhivskega gra
diva iz Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu. Na 
podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije je po 
sklepu Vlade Republike Slovenije od leta 2002 do 

2004 vodil Odbor za arhive in evidentiranje arhiv
skega gradiva v nekdanjih jugoslovanskih zveznih 
arhivih ter si močno prizadeval za vrnitev arhivskega 
gradiva ter za dostop do skupne arhivske kulturne 
dediščine, ki je ostala v Beogradu. 

Žumer aktivno sodeluje tudi v Arhivskem društvu 
Slovenije. Kot direktor najpomembnejše arhivske in
stitucije v državi mu je vedno dajal moralno in ma
terialno oporo. Med drugim je bil od leta 1988 do leta 
1993 glavni in odgovorni urednik glasila Arhivskega 
društva in arhivov Slovenije Arhivi. Več let je so
deloval v Komisiji za znanstveno-raziskovalno delo 
pri nekdanji Zvezi arhivskih delavcev Jugoslavije. Pri 
nekdanji Področni raziskovalni skupnosti za hwnani
stične in zgodovinske vede (pORS-l0) oziroma pri 
Znanstveno-raziskovalnem centru Filozofske fakulte
te v Ljubljani je od leta 1988 do leta 1996 vodil raz
iskovalne projekte s področja arhivistike; pri nekaterih 
je že od leta 1979 sodeloval tudi kot raziskovalec. Od 
1988. do 1993. je vodil koordinacijski odbor direktor
jev slovenskih arhivov, potem pa od leta 2001 do leta 
2004 Svet direktoric in direktorjev slovenskih držav
nih arhivov. 

Ob tem je našel tudi čas za strokovno obdelavo 
arhivskega gradiva in pripravil ter objavil arhivski in
ventar obsežnega zasebnega arhivskega fonda sloven
skega skladatelja, dirigenta in glasbenega pedagoga 
Zvonimirja Cigliča. 

Odločilno vlogo je imel pri več reorganizacijah, s 
katerimi se je Arhiv RS prilagajal novim družbenim 
razmeram in novim strokovnim nalogam, pri pripravi 
internih aktov arhiva, uvajanju računalniške strojne in 
programske opreme za delo v arhivu, kreiranju splet
ne strani arhiva, objavah internega glasila »Obvestila«, 
pri izboljšanju materialnih razmer za varstvo sloven
skega filmskega arhivskega gradiva in popularizaciji 
tega arhiva. V dveh Žurnrovih mandatih je arhiv 
organiziral več mednarodnih simpozijev tako z ožjega 
arhivskega področja kot rudi s področja varovanja 
filmskega gradiva in področja konservacije in restav
racije arhivskega gradiva na papirju in pergamentu. V 
veliki meri je plod njegovih prizadevanj tudi vključitev 
Arhiva v Mednarodni arhivski svet (ICA), Medna
rodno zvezo filmskih arhivov (FIAF) in druge med
narodne zveze. Od leta 2000 do leta 2004 je bil član 
EBNE - Evropskega biroja direktorjev nacionalnih 
arhivov držav EU in pridruženih članic. 

Čeprav je sam velikokrat poudaril, da brez odlič
nih sodelavcev ne bi mogel kot direktor ustvariti niče
sar, je po drugi stran s tem, da jih je nenehno spod
bujal, zelo pripomogel k številnim rezultatom njiho
vega dela. Dosledno je podpiral tudi sodelovanje arhi
vistov v vseh med.institucionalnih, tudi v medna
rodnih projektih, če so le bili povezani z arhivsko oz. 
zgodovinsko vedo. To je bilo večkrat v nasprotju Z 

željami financerjev arhiva, ki niso želeli podpirati 
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izvajanja })sekundarnih« arhivskih nalog, čeprav so 
bile zapisane v arhivskih zakonih. Tudi evidentiranje 
arhivskega gradiva, pomembnega za zgodovino Slo
venije in Slovencev, je pod njegovo )>vladavino( do
življalo najboljše čase, saj je v nekaterih letih potekalo 
kar v desetih državah. V tem času je Arhiv Republike 
Slovenije na osnovi mednarodnih arhivskih in kul
turnih sporazumov sodeloval s kar 25 državami; 
najbolj skromna oblika sodelovanja je bila izmenjava 
strokovnih publikacij, rezultati višje oblike sodelova
nja pa so bile tudi izmenjave oz. skupne priprave 
arhivskih razstav in izdaja nekaterih sJ...-upnih publi
kacij. Za izvajanje vseh teh nalog si jc uspešno pri
zadeval za finančna sredstva, vseskozi pa tudi za 
reševanje prostorske stiske. V obdobju od leta 1992 
do konca direktorskega mandata se je dobesedno bo
jeval za lokacijo in potem adaptacijo nekdanje vojaš
nice na Roški cesti v Ljubljani za potrebe novih ar
hivskih skladišč in delovnih prostorov. 

Tako lahko rečemo, da je Zwner s svojim delom 
pripomogel k napredku na vseh področjih arhivske 
vede, in to v vseh treh obdobjih: preden je postal 
direktor Arhiva RS, med opravljanjem te funkcije in v 
zadnjem petletnem obdobju. Z nekaterimi vprašanji 
se ul-varja tako rekoč vse življenje, z drugimi spet 
takrat, ko se pokaže potreba. S strokovnimi referati, 
razpravami, diskusijami in drugimi prispevki se vse od 
leta 1975 redno udeležuje skoraj vseh strokovnih po
svetovanj, zborovanj, simpozijev, seminarjev in dru
gih srečanj v Sloveniji ter najpomembnejših v organi
zaciji nekaterih za Slovence »arh.ivsko« zanimivih 
evropskih držav in mednarodnih teles. Pri številnih je 
sodeloval tudi kot soorganizator. Velika večina nje
govih s trokovnih prispevkov je bila kasneje tudi ob
javljena v različnih domačih (predvsem v ArhiviIl) in 
tujiIl strokovnih glasilih ali samostojnih publikacijah. 

Za svoj izjemni prispevek k razvoju slovenske ar
hivistike na področju varovanja in ohranjanja arhivske 
dediščine ter posredovanja le-te javnosti, strokovnega 
izobraževanja in arhivske zakonodaje, mednarodnega 
sodelovanja in za večletno zaslužno delo v Arhivskem 
društvu Slovenije je dr. Vladimir Žumer leta 2004 
prejel najvišje slovensko odličje, kar jih podeljuje ar
hivska stroka - Aške.rčevo nagrado. Zgovoren je po
datek, da je doslej edini, ki je prejel to nagrado sredi 
svojega najdejavnejšega obdobja in ne šele po upoko
jitvi. Po nagradi je, kot je vidno tudi iz tega skrom
nega pregleda, naredil še marsikaj pozornosti vred
nega. Prepričan sem, da tudi ob svoji 60-1etnici še ni 
rekel svoje zadnje besede. Zato mu skupaj zaželimo 
še veliko zdravja in ustvarjalne energije, da nam bo 
lahko še naprej vzor kot strokovnjak in človek. 
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Elektronsko arhiviranje in novi arhivski predpisi. 
V: INPRO 2006, Informatika in pravo, Zbornik 
vabljenih predavanj druge konference, Maribor, 13. in 
14. junij 2006, str. 13-32. 

Notranja pravila za hrambo elektronskega gradiva 
v digitalrll obliki. v: Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja, VI. zbornik, 
Pokrajinski arhiv Maribor, 2007, str. 7-19. 

Strokovna obdelava arhivskega gradiva, izdelava 
informacijskih pripomočkov, evidence: 

Evidence službe varstva arhivskega gradiva pred 
prevzemom v arhiv. V: Arhivi, III, 1980, št. 1-2, str. 
21-23. 

Osnutek splošnih mednarodnih standardov za ar
hivsko popisovanje. V: Arhivi, XV, 1992, št. 1-2, str. 
162-173. 

Vsebinsko razvrščanje arhivskega gradiva gospo
darskih podjetij na podlagi poslovnih in procesnih 
funkcij. V: A[hivi, XVII, 1994, št. 1-2, str. 39-42. 

Elementi popisovanja arhivskega gradiva. V: Ar
hivi, XX, 1997, št. 1-2, str. 137-159. 

Standardizacija popisovanja in evidenc arhivskega 
gradiva. V: Arhivi in računalništvo, 18. posvetovanje 
Arhivskega društva Slovenije. Gozd Martuljek, Arhiv
sko društvo Slovenije, 1998, str. 24-38. 

Navodila za uporabo vodnika. v: Vodnik po 
fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije. I. koj. 
Ljubljana, 1999, str. 55-71. 

Pogledi na strokovno zasnovo INFOARH-a. - V: 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektron
skega arhiviranja, 2. zbornik, Pokrajinski arhiv Ma
ribor, 2003, str. 241-256. 

Arhivski zapisi o življenju in ustvarjahlOsti profe
sorja Zvonimirja Cigliča (1921-2006), slovenskega 
skladatelja, dirigenta, glasbenega pedagoga in kultur
nika /vodnik po fondu/. V: Franc Križnar, Zvonimir 
Ciglič - biti ustvarjalec. Ljubljana 2006, str. 13-46. 

Pogoji dostopnosri in uporaba arhivskega gradiva: 
Dostop do javnih podatkov, informacij, doku

mentov in arhivskega gradiva. V: Arhivi, XXVI, 2003, 
št. 1, str. 13-21. 

Acces to public data, information, documents and 
archive material in the Republic of Slovenia. V: Ar
chives in the Society, ICA pre-congres meering - Vi
enna 2004, Papers of the International Conference EI
blag, May 22-24, 2003, Warszawa 2003, str. 225-239. 

Pristup javnim podacima, informacijama, doku
menrima i arhivskaj gradi uRepublici Sloveniji. V: 
Arhiv, časopis Arhiva Srbije i Cme Gore, Beograd 
2004,1. V, št. 1, str. 34-50. 

Predpisi o arhivski dejavnosti: 
Varstvo arhivskega gradiva v Sloveniji v luči 

novega })Zakona o arhivskem gradivu in arhivih« s 
posebnim oziroma na Arhiv Republike Slovenije. V: 
Arhivi, XX, 1997, št. 1-2, str. 17-28. 

Novi arhivski podzakonski akti. V: Evidentiranje 
virov za zgodovino Slovencev v tujini, Novosti v 
slovenski arhivski zakonodaji, Arhivski informacijski 
sistem, 18. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. 
Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, Arhiv Repub
like Slovenije, 1999, str. 73-85. 

Elektronsko arhiviranje in novi arhivski predpisi. 
V: INPRO 2006, Informatika in pravo, Zbornik 
vabljenih predavanj dmge konference, Maribor 13. in 
14. junij 2006, str. 13-32. 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih. V: Arhivski predpisi v Republiki 
Sloveniji, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2007, 
str. 29-43. 

Zakon o zaštiti dokwnentamoga i arhivskoga gra
diva i arhiviraa. V: Arhivski vjesnik 51 (2008), Zagreb 
2008, str. 149-160. 

Drugi pomembnejši članIci: 
Razvoj občine Ribnica kot družbenopolitične 10 

samoupravne skupnosti od osvoboditve do ustave 
leta 1974. V: Kronika, 30, 1982, št. 2, str. 170-180. 

Voklo v narodnoosvobodilrll borbi. v: Kranjski 
zbornik 1990. Kranj, Skupščina občine Kranj, 1990, 
str. 275-279. 

Vladimir Kolola 

Jubilej LJUBE DORNIK ŠUBELJ 

Letos pozimi je praznovala šestdesedetnico Ljuba 
Dornik Šubelj, sodelavka Arhiva Republike Slovenije, 
magistra zgodovine, ki je tik pred zagovorom dok
torskega dela. V arhivske vode je zašla pravzaprav po 
naključju. Do vzpostavitve samostojne drlave Repub
like Slovenije je arhivska zakonodaja omogočala neka
terim institucijam, da so samostojno opravljale v 
Sloveniji službo varstva arhivskega gradiva, med njimi 
tudi Republiški sekretariat za notranje zadeve. Ljuba 
Dornik Šubelj je bila zaposlena na sekretariatu kot sa
mostojni analitik v raziskovalni skupini za preuče

vanje zgodovine organov za notranje zadeve. Tam se 
je z.posWa leta 1983. Prej je deset let učila zgodovino 
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in sociologijo v Izobraževalnem centru organov za 
notranje zadeve v Tacnu na kadetski šoli za miličnike. 
Ljuba se je namreč po gimnaziji (obiskovala je Gim
nazijo Ivana Cankarja v $ubičevi ulici v Ljubljani) od
ločila za šrudij zgodovine in sociologije na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je leta 1973. Že med 
šrud.ijem si jc nabirala delovne izkušnje s poučeva
njem zgodovine na svoji nekdanji gimnaziji, imeno
vani )}Šubička«. Nadomeščala je zaradi bolezni dalj 
časa odsotne profesorica. 

Odraščala je v novinarski družini, tako da pogovo
rov o dogajanjih v družbi, pa rudi o polpreteklem 
času ni manjkalo. Oče Petcr Dornik je bil novinar 
I/udske pravia oziroma Delavske enojnosti tcr urednik 
Občana, mama Marija, rojena Pirtovšek, je bila najprej 
novinarka, kasneje pa je nadaljevala študij in di
plomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter delala do 
upokojitve kot sodnica na okrajnem sodišču v Ljub
ljani. 

Po diplomi se je Ljuba zaposWa, kot sem že 
omenila, na kadetski šoli. Medtem se je tudi poročila z 
danes, žal, že pokojnim Karlom Šubljem, ki ji je bil 
vsa leta v veliko oporo in pomoč. Rodila jc dve 
hčerki, Vesno in Biserko, in je danes ponosna babica 
dveh vnukinj in enega vnuka. 

Čeprav je rada učila, pa sta bila to delo ter vzgoja 
dveh otrok naporna, zato se je leta 1983 odločila, da 
se zaposli na Republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve, ker je našla delo, ki ji je bilo ))pisano na kožo«. 
Sodelovala je pri pripravi tematskih razstav v Muzeju 
organov za notranje zadeve s temo zgodovine, pred
vsem narodne zaščite med drugo svetovno vojno, in 
pri zbiranju spominskih prispevkov za objavo v in
temih glasilih in radijskih oddajah. Prvo pravo razis
kovalno delo je bila priprava in objava strokovnega 
članka )Ustanovitev in delovanje Odseka za notranje 
zadeve pri predsedstvu SNOS« leta 1986. V razisko
valni skupini je imela možnost preučevati arhivsko 
gradivo, ki ga je hranil Republiški sekretariat za no
tranje zadeve. Zlasti jo je zanimalo delo organov dr
žavne varnosti ter obveščevalnih služb tako med 

drugo svetovno vojno kot tudi po njej. Kmalu je 
spoznala, da je pridobila toliko znanja o tej pro
blematiki, da je vpisala magistrski študij na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Mentor, prof. dr. Tone Ferenc je 
bil sicer zelo zahteven, toda izpiti in diskusije pri njem 
so poglobile njeno znanje in razširile razmišljanje o tej 
problematiki. Decembra leta 1994 je zagovarjala 
magisterij, nalogo pa nato leta 1999 objavila v zbirki 
publikacij Arhiva Republike Slovenije z naslovom 
))Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo«. 

Leta 1991 je bil na Ministrstvu za notranje zadeve 
ustanovljen kot posebna organizacijska enota Arhiv 
MNZ; v delo se je vključila rudi Ljuba. V skladu z 
novo zakonodajo in sprejetim Zakonom o arhivskem 
gradivu in arhivih iz leta 1997 je bil s sklepom vlade 
Republike Slovenije z dne 4. 6. 1998 zgodovinski del 
Armva MNZ izločen in kot Oddelek za dislocirano 
armvsko gradivo III priključen Arhivu Republike Slo
venije. Skupaj z gradivom je v Armv Republike Slo
venije prišla tudi Ljuba Dornik Šubelj. Takrat je po
stala vodja tega oddelka. Žal se je število zaposlenih v 
oddelku stalno zmanjševalo, ker so kolegice odhajale 
v pokoj. Z nekoliko grenkobe se spominja leta 2004, 
ko se je ta oddelek priključil Oddelku za dislocirano 
armvsko gradivo 1, ki je nastal s priključitvijo nekda
njega Zgodovinskega armva CK ZKS. Zaradi organi
zacijskih sprememb se je Ljuba bolj posvetila pisanju 
strokovnih prispevkov in se poglobila v raziskovalno 
delo. Postala je nepogrešljiva svetovalka raziskoval
cem in drugim strankam, saj se iz dneva v dan po
večuje zanimanje za preučevanje gradiva RSNZ IZ 

socialističnega obdobja. 
Po vključitvi v Armv Republike Slovenije se Je 

morala takoj spoprijeti tudi z reševanjem številnih 
vlog posameznikov, ki so se nanašale na popravo 
medvojnih in povojnih krivic, obnovitve sodnih 
procesov, ugotavljanje državljanstva in podobno. 
Gradivo je takrat že zelo dobro poznala in številni so 
lahko dobili pozitiven odgovor prav zaradi tega nje
nega znanja. 

S tem je številnim omogočila, da so si povrnili 
ugled in človeško dostojanstvo. Neprecenljive infor
macije je posredovala (in jih še bo) rudi obiskovalcem 
v čitalnici Sektorja za varstvo arhivskega gradiva 
MNZ in gradiva nekdanjega ZA. CK ZKS, pa tudi 
številnim novinarjem pri njihovi pripravi oddaj in 
člankov. Nemalokrat so jo prosili tudi za izvedensko 
mnenje v zvezi z delom OZNE in Uprave driavne 
varnosti (največkrat imenovane UDBE). 

Seveda pa je v Armvu Slovenije nadaljevala razis
kovalno delo - posveča se organiziranosti in vlogi ob
veščevalnih služb na Slovenskem med drugo sve
tovno vojno, med njo in po njej pa tudi usodi 
posameznikov in njihovi pravici do poprave krivic ter 
pravici do vpogleda v dokumente, ki jih je o njih 
zbirala nekdanja politična policija. S temo doktorske 
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naloge »Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu ob
lasti 1944--1946« je bila v letih od 2003. do 2007. 
vključena v raziskovalni projekt »Usoda liberalcev na 
Slovenskem v prvi polovici dvajsetega stole~a«. Sicer 
pa sodeluje na številnih domačih in mednarodnih 
posvetovanjih, ki se ukvarjajo z arhivi nekdanjih po
litičnih policij ter obveščevalnih služb, vprašanjem 
osebnih dosjejev političnih policij, varnostnih služb 
ter usod posameznikov v tcm okviru. Objavlja v re
vijah Arhivi, Kronika in Prispevki za novejšo zgo
dovino. Leta 2003 je skupaj z dr. Lovrom Šturmom, 
ki je tudi član komisije za njen zagovor doktorskega 
dela, in mag. Pavlom Čelikom v zbirki VIRI objavila 
»Navodila za delo varnostnih organov v SR Sloveniji«. 

Njena bibliografija obsega 53 bibliografskih enot. 

Izvirni znanstveni članki: 
1. Ustanovitev oddelka za zaščito naroda za Slo

venijo. Prispevki novejšo zgodovino, 1995, 35, št. 
1/2, str. 103-115. 

2. Podarki o dr. Vitu Kraigherju so bili državna 
tajnost. Arhivi, 2005, letno 28, št. 1, str. 77-85. 

3. Fieldingova misija v zapisih OZ NE. Prispevki 
za novejšo zgod., 2006, letno 46, št. 2, str. 81-92. 

Pregledni znanstveni članki: 
4. Osebni fond Jožeta Lampreta (1903--1969). Ar

hivi, 2003, letn. 26, št. 1, str. 153-160. 

Strokovni članki: 
5. Ustanovitev in delovanje odseka za notranje 

zadeve pti predsedstvu SNOS. Varnost, Strok. bilt., 
1986, letno 6, 3/4. 

6. Podelitev domicila borcem narodne zaščite me
sta Ljubljane: zgodovina organov za notranje zadeve. 
Varnost (Ljub!.), jan./feb. 1988, letno 36, št. 1/2, str. 
3-4, ilustr. 

7. Narodna zaščita med NOB na Primorskem. 
Varnost (Ljubi.), okt. 1988, letno 36, št. 10, str. 6-7. 

8. Razstava ob 45. obletnici OZNE za Slovenijo. 
Varnost (Ljub!.), maj/jun. 1989, letno 37, št. 5/6, str. 
7, ilustr. Skupaj z Biserko Debeljak. 

9. Ustanovitev narodne zaščite v Ljubljani v letu 
194. Iz zgodovine ONZ. Varnost (Ljub!.), okt./nov. 
1989, letno 37, št. 10/11, str. 7, ilustr. 

10. Nastanek in razvoj organov za notranje zadeve 
republike Slovenije v obdobju 1945 do 1963. Arhivi, 
16, št. 1/2 (1993), str. 78-81. 

11 . OZNA med vojno in njeno arhivsko gradivo. 
Arhivi, 1996, 19, št. 1/2, str. 147-148, ilustr. 

12. Poročilo OZNE o agenturah na območju Slo
venije. Prispevki za novejšo zgodovino, 1998, let. 38, 
št. 1-2, str. 178-197. 

13. Vloga žensk v obveščevalnih in varnostnih 
službah: v Sloveniji pred drugo svetovno vojno, med 

njo in po njej. Svobodna misel, 12. nov. 2004, 42, št. 
21, str. 15-18, 16. nov. 2004,42, št. 22, str. 15-18. 

14. Varstvo osebnih podatkov pri vpogledu v 
osebne dosjeje nekdanje SDV. Arhivi, 2007, letno 30, 
št. 1, str. 83-87. 

15. Televizijsko nacionalno vprašanje. Ampak 
(Ljub!.), 2008, letno 9, št. 11, str. 16-17. 

16. Kronika Poltnikovega posestva na Sv. Primo
žu nad Muto: življenje na kmetiji na Sv. Primožu in v 
trgu Dravograd v prvi polovici 20. stoletja. Kronika 
(Ljublj.), 2008, letno 56, št. 2, str. 397-414. 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah 
(vabljeno predavanje): 

17. OZNA - vojaška protiobveščevalna ali zlo
činsko--genocidna organizacija? Mitsko in stereotipno 
v slovenskem pogledu na zgodovino: zbornik 33. 
zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 
Kranj, 19.- 21. oktober 2006, (Zbirka Zgodovinskega 
časopisa, 32) . Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2006, str. 337-345. 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah: 
18. The data about condemned persons in the 

connection with Korninform. Arcruves of former 
international organizations of the states of Central 
and Eastern Europe : papers of the international 
conferences [on archives of the states of Central and 
Eastern Europe], Warszaw, October 13-14, 2000, 
Moscow, May 21-22, 2001, (Colloquia Jerzy 
Skowronek dedicata). Warszawa: Naczelna Dyrekcja 
Arcruw6w Panstwowych, 2001, str. 136-140. 

19. Vloga žensk v obveščevalnih in varnostnih 
službah na Slovenskem pred, med in po drugi sve
tovni vojni. 32. Zborovanje slovenskih z&,odovinarjev, 
Celje, 30. september - 2. oktober 2004. Zenske skozi 
zgodovino: zbornik referatov 32. zborovanja sloven
skih zgodovinarjev, Celje, 30. september - 2. oktober 
2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slove
nije, 2004, str. 159-168. 

20. Aleš Kermauner, sin Dušana Kennavnerja, v 
dokumentih Arhiva Republike Slovenije. Med politiko 
in zgodovino: življenje in delo dr. Dušana Kermav
nerja (1903-1975). Ljubljana: Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2005, str. 81-87. 

Objavljeni strokovni prispevki na konferencah: 
21. Arhiv RSNZ (AS 1931) in njegova uporaba. 

Arhivi i.n uporabniki. Arhivi in zgodovinopisje. [Ljub
ljana] : Arhivsko društvo Slovenije, 2001, str. 89-93. 

22. Arhiv ~strstva za notranje zadeve Repub
like Slovenije. Arhivi in arhivsko gradivo v času tran
zicijskih sprememb. InfoArh. Ljubljana: Arhivsko 
društvo Slovenije, 2003, str. 76-79. 

23. Varstvo osebnill podatkov pri vpogledu v 
osebne dosjeje SOv. Zbornik radov •. Sarajevo: Arhiv 
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Bosne i Hercegovine: Arhivističko udruženje Bosne i 
Hercegovine, 2006, str. 417-425. 

24. Podatki o kršitvah človekovih pravic v času 
druge svetovne vojne v fondu Dravskih elektrarn. 
Razmere v arhivskih depojih. (Ne)znano v arhivskih 
fondih in zbirkah. Medarhivsko sodelovanje: zbornik 
referatov. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 
2007, str. 186-189. 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci: 

25. Zaštita ličnih poda taka u pogledu pristupa 
ličnim dosijeima bivše SDV = Protection of the per
sonal data regarding the access to the personal files of 
the formet SDV. V: Prvi kongres arruvista Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo, [2.-4.11.]2006. [Sarajevo]: Ar
hiv Bosne i Hercegovine: Arhivističko udruženje Bos
ne i Hercegovine, 2006, str. 37. 

26. Vliv NKVD na založeni tajne služby ve Slo
vinsku a Jugoslavii. v: Aktivity NKVD/KGB a jej! 
spoluprace s tajnymi službami stiedni a vychodni 
Evropy 1945-1989,II : mezin:irodni konference, 19.-
21. listoJ'adu 2008, Praha, jednaci s:il Sen~tu Parla
mentu Ceske Republiky. Praha = Prague: Vstav pro 
studiuro totalitnich režimu: :;;:; Institute for the study 
oftotalitarian regirnes, 2008, str. 27- 29. 

Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slo
va!Ju. 

27. Varnostno--obvcščevalna služba. Enciklope
dija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1987- 2002,2000,1: V-We, str. 141. 

Recenzije, prikazi knjig, kntike: 
28. Sebastian Ritchie. Our man in Yugoslavia. The 

story of a Secret Service operative. Frank Cass: Lon
don, 2004. The journal of intelligence history, 2006, 
vo!. 6, no. 1, str. 122-125. 

29. Sebastian Ritchie, Our man in Yugoslavia: the 
story of a secret service operative .... Zgod. čas., 2006, 
letno 60, št. 1/2, str. 243- 248. 

Drugi članki ali sestavki: 
30. Podelitev domicila NZ za Dolenjsko in Belo 

krajino. Varnost (Ljub!.), jan./feb./mar. 1987, letno 
35, št. 1/3, str. 6- 7. 

31. Odkritje spominske plošče in podelitev domi
cila. Varnost (Ljub!.), okt./nov. 1987, letno 35, št. 101 
11, str. 5. 

32. 6. mednarodna konferenca arhivov, posvečena 
Jerzyiu Skowroneku, »Arhivi nekdanjih mednarodnih 
organizacij držav srednje in vzhodne Evrope«, 
Varšava, 13. do 14. oktober 2000. Arhivi, 2000, letno 
23, št. 2, str. 195-197. 

33. 10. letno srečanje UHA - mednarodne agen
cije za zgodovino obveščrvalnih služb: Gradec, 4.--6. 

junij 2004. Zgod. čas., 2004, 58, št3/4, str. 524-528. 
34. Konferenca o nemško-nizozemskih odnosih v 

20. stoletju in mednarodnih obveščevalnih vidikih 
Amsterdam, 17.-19. junija 2005. Zgod. čas., 2005, 
letno 59, št 3/4(132), str. 519-523. 

35. New research in German intelligence history: 
fifty years of Bundesnachrichtendienst 1956- 2006: 
the BND in historical context. Zgod. čas., 2006, letno 
60, št. 3/4, str. 473-476. 

36. Konflikte zwischen den Nachrichtendienst im 
kalten Krieg = Intelligence clash: East vs. West 
during the Cold War. Zgod. čas., 2007, letno 61, št 
3/4, str. 526-529. 

37. Arhivi in slovensko predsedovanje EU. Arhivi, 
2008, letno 31, št. 2, str. 377- 382. Skupaj zNatalijo 
Glažar in Matevžem Koširjem. 

38. Vojni spomini na rudarsko Brezo. Četrta stran 
trikotnika: znameniti Slovenci in slovenska društva v 
Bosni in Hercegovini : 1878-2000. 1. izd. Ljubljana: 
Mladinska krijiga, 2008, str. 24-25. 

39. Karlu v spomin: razmišljanje ob dobrodeliii 
akciji »Stopimo skupaj za bolnike z rakom«. Okno 
(Ljub!.), 2008, letno 22, št. 2, str. 19-20. 

40. 14. letna konferenca IIHA »Intelligence and 
dictatorships«, Reinbek, 17. - 19. oktober 2008. 
Zgod. čas., 2008, letno 62, št 3/4, str. 471-473. 

Znanstvene monografije: 
41. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo : ma

gistrsko delo. Ljubljana: [Ljuba Dornik Šubelj], 1994. 
235 f. 

42. Oddelek za zaščito naroda za Sloveriijo. Ljub
ljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999. 250 str. 

Strokovna monografija: 
43. AS 1931 Republiški sekretariat za notranje za

deve, Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike 
Slovenije. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999. 
3 zv. 

Magistrsko delo: 
44. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo: magt

strsko delo. Ljubljana: [L. Dornik-Šubelj], 1994. 235 
f. 

Prispevki na konferencah brez natisa: 
45. Intelligence and counter-intclligence in former 

Yugoslavia 1941-1946. Graz, 2004. 
46. The role of Naujocks in Venlo and after. Am

sterdam, 2005. 
47. The archives of the secret service in Slovenia 

as part of the Archives of the Republic of Slovenia: a 
source of historical knowledge: [predavanje na med
narodni konferenci The ftles of secret services - a 
source of historical knowledge, Apni 8, 2009, Sofia]. 
Sofia, 2009. 
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Vabljena predavanja na konferencah brez natisa: 
48. The influence of NKVD on foundation [o~ 

the intelligenec and counter-intelligence organisation 
in Slovenia and in Yugoslavia : fpredavanje na med
narodni konferenci z naslovom NKVD /KGB acti
vities and its cooperation with other secret services in 
Central and Eastern Europe 1945-1989, II, No
vember 19-21, 2008, Prague, Senate of the Padia
ment of the Czech Republic]. Prague, 2008. 

49. Kaj se še skriva v arhivskem gradivu Arhiva 
Republike Slovenije? : [predavanje na mednarodnem 
Znanstvenem sestanku »Vloga in interesi obvešče
valnih služb v Julijski krajini v obdobju 1918-1941«, 
Koper, 29. maj 2008]. Koper, 2008. 

50. Odpiranje ali zapiranje arhivov v Sloveniji: 
fpredavanje na Srečanju direktorjev arhivov mini
strstev za zunanje zadeve ddav članic EU in EU in
stitucij, Brdo, Slovenija, 29. junij-1. julij 2008]. Brdo, 
2008. 

51. Opcning the arcruves of the fonner Nacional 
Security Service in Slovenia : [predavanje na medna
rodni konferenci One yeat of operation of the Re
cords Commission : public expectations, attitudes and 
problems, Sofia, Central Military Club, April 7, 2008]. 
Sofia, 2008. 

Avtorica dodatnega besedila: 
52. Navodila za delo varnostnih organov v SR 

Sloveniji, (Viti, št. 21). Ljubljana: Arhivsko društvo 
Slovenije, 2003. 210 str. 

Diskutantka: 
53. Slovenska osamosvojitev 1991: pričevanja .ll1 

analize: simpozij, Brežice, 21. in 22. junij 2001 
zbornik, (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike 
Slovenije). Ljubljana: DrLavni zbor Republike Slove
nije: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2002, str. 
357-373. 

Darinka Drnovšek 

Dr. Emi Umek ob življenjskem jubileju 

Dr. Ema Umek, letošnja jubilantka, je dobitnica 
najvišjega priznanja v arhivski stroki. Aškerčevega pri
znanja za leto 2006. S svojim delom je gorovo dala 
pečat naši arhivski stroki Veliko je sledi njenega dela. 
saj je kot }~zadnja splošna specialistka« ustvarjala na 
najrazličnejših področjih arhivskega dela. 

O tem je napisanih že nekaj jubilejnih ptispevkov, 
zato naj mi bo dovoljeno, da se tokrat pomudim pri 
njenem delu v komisiji za izpolnitev arhivskega spora
zuma z Avstrijo, saj menim, da je bilo najzahtevnejše 
in ga je odlično opravila. 

Kot izvedenka za dunajske arruve v komisiji 
ekspertov za izvedbo Arhivskega sporazuma iz leta 
1923 in Protokola iz leta 1958 med Jugoslavijo in 
Avstrijo je te arhive raziskala ter pripravila podlage za 
meddržavna pogajanja o izročitvi arhivskega gradiva 
Jugoslaviji. Ko je republika Avstrija leta 1975 privo
Wa, da bo nadaljevala pogajanja, prekinjena poldrugo 
desetletje prej, je bilo potrebno naše terjatve, po
stavljene takrat. podrobno opredeliti. Spomnim se se
stanka komisije ekspertov. na katerem je bilo obrav
navano to vprašanje. Bilo je ugotovljeno, da bi to delo 
lahko opravil le strokovnjak, ki pozna staro avstrijsko 
upravo, njeno poslovanje in sedanjo ureditev arhivske 
službe v Avstriji. Prof. dr Sergij Vilfan, član komisije, 
ki je za pogajanja, ki so bila leta 1961 prekinjena, 
pripravil sumarnc zahteve za izročitev gradiva iz du
najskih arhivov, je predvideval, da bi priprava po
drobnega seznama zahtevala vsaj dve leti dela. To 
zahtevno nalogo je sprejela dr. Ema Umek. Preštu
di.rala je doma dosegljivo literaturo in odšla na Dunaj. 
Tam je obiskala arhive, zbrala osnovne informacije o 
gradivu. ki ga hranijo, in o pripomočkih za uporabo, 
ki so bili na voljo obiskovalcem. Že po prvem obisku 
je s poročilom o delu, ki ga je opravila, popolnoma 
prepričala vodjo komisije prof. dr. Frana Zwittra. Sle
dil so tedni in meseci popisovanja gradiva po [andih 
posameznih ministrstev in uradov ter raznih zbirk, 
kot so zbirke kart, načrtov, patentov idr. Za jugo
slovansko področje je kot vodja ekspertov dr. Ema 
Umek pokrivala Splošni upravni in Prometni arhiv, 
Vojni arhiv so pokrivali hrvaški eksperti, delo v Hiš
nem, dvornem in državnem arhivu pa so si eksperti 
delili. Popisovati so ji pomagali tudi drugi arhivisti. 
Dr. Ema Umek je popisovanje vodila, popisovala je 
tudi sama in pripravljala sezname gradiva, ki bi prišlo 
v poštev za izročitev. Te je nato preverjala z avs
trijskimi arhivisti, preden so bili predloženi kot osno
va za pogajanja v prvi skupini ekspertov (I. skupina 
ekspertov - dunajski arhivi). Kolikor so bili seznami 
naših zahtev tu sprejeti. je o njih razpravljala na svojih 
zasedanjih še mešana jugoslovansko-avstrijska komi
sija. Sprejete sezname so eksperti v mešani komisiji 
predložili v potrditev svojima vladama. Na podlagi 
potrjenih seznamov so bile opravljene primopredaje 
gradiva. 

Znanje in strokovno doslednost dr. Eme Umek 
pri tem delu so cenili tudi avstrijski kolegi. Njeno 
mnenje je bilo splošno upoštevano. Generalni direk
tor jo je celo povabil za sodelavko v avstrijskem ar
hivu. Očitno ji je s tem želel dati priznanje kot izjemni 
strokovnjakinji. 

Gradivo, ki smo ga dobili z Dunaja, je dr. Ume
kova uredila in poskrbela za popise. Marsikaj od tega 
gradiva, kar zadeva izključno naše ozemlje, za Avstri
jo ni imelo vrednosti in je bilo že namenjeno za izlo
čitev in uničenje. Arhiv Republike Slovenije pa je z 
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Dr. Ema Umek Z nekdanjimi sodelavci, 15. april2009 

njim pridobil dragocene vire o dogajanjih v centralnih 
uradih na Dunaju, povezanih z našim ozemljem. 
Velika škoda pri tem je, da so v avstrijskih arhivih 
ostali primorski arhivi; Avstrija jih je zadržala z ute
meljitvijo, da Primorska leta 1923 ob podpisu spo
razuma ni bila del Države SHS. 

Ekspertno delo v komisiji za izvedbo arhivskega 
sporazuma z Avstrijo pa ni bilo pomembno le za 
izpolnitev sporazuma, ampak je bilo dragoceno tudi 
za evidentiranje gradiva, pomembnega za Slovenijo in 
Slovence. 

Izkušnje, pridobljene pri pripravah za izročanje 

gradiva iz Avstrije, je dr. Ema Umek uporabila tudi 
pri pripravi naših terjatev v zvezi z arhivskim gradi
vom iz Italije po Osimskih sporazumih. Sodelovala pa 
je tudi - že kot upokojenka - ko smo leta 1992 pri
pravljali podlage za pogajanja o sukcesiji arhivov nek
danje SFRJ. 

Dr. Ema Umek je ves svoj delovni vek posvetila 
arhivom. Svoj visoki jubilej je dočakala sveža, polna 
spominov in še vedno na tekočem z dogajanji v zvezi 
z arhivi. V zadnjem času ji je sicer močno opešal vid, 

a z občudovanja vredno voljo in iznajdljivostjo pre
maguje to svojo težavo. Udeležuje se še vedno raznih 
p.t;edstav in druženj z nekdanjimi sodelavci in prija
telji. 

Srečah smo se za njen rojstni dan. Zadovoljna je 
pripovedovala, da je v Arhivu Republike Slovenije 
izšel drugi zvezek Vodnika po urbarjih, za katerega 
sta z Janezorn Kosom pred leti začela popisovanje 
urbarjev v arhivu. Delo se torej nadaljuje, je živo 
ugotavljala. In že je bila vsa v načrtih: "Sedaj bi bilo 
treba nadaljevati oijavlJa/lje popisov IIrbar;'ev za naje oZem!Je, 
ki so na DlInqju, v Gradcu, Munchnu in drugje, ;ger so Ž! 
delali kolegi iZ ljubljanskega Zgodovinskega arhiva ter arhivov 
na Ptt yu in v Mariboru. Potem pa bi morali nadaljevati Z 
iZdajo zemljiške knjige. Treba bi bilo pripraviti projekt za 
celotno slovensko nacionalno ozemlje, pri katerem bi sodelovali 
vsi arhivi, kakor je bilo nekoč za matične kf!iige ... «. 

Ob jubileju dr. Emi Umek iskreno čestitamo. Želi
mo ji dobrega počutja in njej in nam še dosti takih 
srečanj. 

Marija Oblak Cami 
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Nove pridobitve arhivov v letu 2008 
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

Davčna uprava RS, 1965-1970, b.d., 1 š,O,1 trn 
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 36 š, 4,0 trn 

Društvo slovenskih pisateljev, 1939-1995, 104 š, 11,5 
trn 

Državni sekretariat za pravosodno upravo, 1945-
1983,185 š, 19,3 trn 

Filatelistično društvo PTI Slovenije, 1962-2008, 5 š, 
0,5 trn 

Glavna bratovska skladnica v Ljubljani, b.d., 2 š, 0,2 
trn 

Gospodarska zbornica Slovenije, 1962-2006,480 š, 78 
ks, 53,0 trn; 1975-2006, 281 š, 30,0 trn 

Grad Snežnik, 1951-1986, 3 f, 0,3 trn 
Hidrometeorološki zavod RS, podfond Hidrologija, 

1974-1990, 189 š,21,0 trn 
Inštitut za narodnostna vprašanja, 1960-1985, 617 š, 

62,0 trn 
J avna agencija za raziskovalno dejavnost RS, 1986--

2005,666 š, 74,0 trn 
Javno tožilstvo RS, 1944-1999, 1414 š, 141,4 trn 
Klinični center (Ginekološka klinika), 1950-1965, 370 

š, 44 k, 41,5 trn 
Komisija Izvršnega sveta SRS za jedrsko energijo, b.d., 

41 š, 4,6 trn 
KOlnisija za obravnavo vojne škode, 1993-1993, 1 š, 

0,1 trn 
Komisija za oceno investicij Izvršnega sveta SRS, b.d., 

6 š, 0,6 trn 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj RS, 1994-

2002,249 š, 27,7 trn 
Ministrstvo za finance RS (zaključni računi, sklad 

skupnill rezerv), 1956-1991, 19 š, 2,1 trn 
Ministrstvo za finance RS, 1977-1991, 28 š, 3,1 trn 
Ministrstvo za šolstvo in šport SRS, 1982-1996, 202 š, 

22,4 trn 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS. 1993-

2004,11 š, 1,2 trn 
Nerazvrščeno graelivo (finance, obča uprava), 1955-

1978,130 š, 14,4 trn 
Nerazvrščeno gradivo, b.d., 10 Š, 1,1 trn 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
b.d, 10š, 1,0 trn 

Pokojninski zavod za nameščence v Ljubljani, 1919-
1945, 118š, 15,0 trn 

Protokol Izvršnega sveta SRS, b.d., 219 š, 24,3 trn 
Računsko sodišče RS, 1995-2000, 117 š, 13,0 trn 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano SRS (gozdnogospodarski načrti), 1990-2002, 
14 š, 1,4 trn 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter te
lesno kulturo SRS, 1974-1990, 617 š, 68,6 trn 

Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slove
nije, 1990-2000, 6 š, 0,6 trn 

Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, 1918-
2004, 528 š, okrog 100 magnetofonskih trakov, 3498 
mikrofilmskih žep kov, 1051 mikrofišev, 2 CD nosil
ca, 60,2 trn 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo 
LRS, 1962-1973,353 š, 39,0 trn 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in prora
čunSRS, 1974-1977, 210 š, 23,3 trn 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo SRS, 
1962-1973,471 š, 52,3 trn 

Republiški upravni organi in zavodi za izvrševanje ka
zenskih sankcij, podfond Zapori Maribor, 1960-1979, 
330 š, 36,6 trn 

Republiški upravni organi in zavodi za izvrševanje ka
zenskih sankcij, p0dfond Zapori Rogoza, 1962-1979, 
127 š, 14,1 trn 

Sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo in prora
čun, b.d., 35 f, 3,5 trn 

Sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo, b.d., 102 f, 
10,0 trn 

Sklad Prešernovih nagrad, 2004-2008, 4 š, 0,4 trn 
Sklad za negospodarske investicije, 1950-1966, 43 š, 

4,8 trn 
Skupščina SRS, podfond De/ovna smljJnost Sekretariata 

SklljJščine SRS, 1965-1990, 18 š, 2,0 trn 
Skupščina SRS, podfond Zve'<!'a smljJščina - stenografiki 

Zapiski, 1942-1973, 19 š, 2,1 trn 
Služba vlade RS za zakonodajo, 1995-2000, 18 š, 2,0 

trn 
Stanovanjska komisija Izvršnega sveta, b.d., 14 Š, 1,6 

trn 
Svet za zdravstvo in socialno politiko, b.d., 14 f, 2,5 trn 
Uprava zgradb SRS, b.d., 237 š, 26,3 trn 
Urad za manjšinska vprašanja Izvršnega sveta SRS, 

b.d.,1 š, 0,1 trn 
Urad za narodnosti, b.d., 50 š, 5,6 trn 
Uradni listi EU v mikrofilmski obliki, 1952-1999, 9,2 

trn 
Vlada Republike Slovenije, gradivo I<JffŠnega sveta Vlade 

SRS, b.d., 166 š, 16 f, 20,2 trn 
Vojaški geografski inštitut iz Beograda (VTK VGI), 

vojaške topografske karte, ki pokrivajo območje da
našnje Republike Slovenije in del bivše Jugoslavije, 
1970-1980,444 ks 

Zavod za gluhe in naglušne, 1900-1970, 81 š, 8,2 trn 
Zbirka graeliva o inštitutih in zavodih, b.d., 46 reg, 5,0 

trn 
Zbirka Potnih listov, b.d., 27 š, 3,0 trn 
Zveza društev pravnikov Slovenije, 1941-1976, 16 š, 

1,7 trn 
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Zasebno arhivsko gradivo 
Bučar France, 1943-2006, 10 š, 1,0 trn 
Ciglič Zvonimir, 1921-1996, 23 š, 2,3 trn 
Mlakar Pia in Pino, 1890-2006, 133 š, 14,0 trn 
Povh Dušan, b.d., 1 š, 0,1 trn 
Pučnik, Jože, b.d., 3 š, 0,3 trn 
Rugelj Janez, 1954-2008, 955 š, 97,5 trn 
Stibilj Milan, 1945-2008, 5 š, 2 rn, 0,6 trn 
Šeligo Rudi, 1987-2001, 3 š, 0,3 trn 
Zlobec Ciril, 1959- 2008, 5 š, 0,5 trn 

Prevzemanje zasebnega arhivskega gradiva v Slo
venskem filmskem arhivu na podlagi izročitve 
po zakonu, z odkupi, darili ali kot depozit 

Film / število naslovov 805 / število kolutov 1058 
Video / število naslovov / število kosov 331 
Nosilci zvoka / število kosov 115 

Zbirka filmov 
PodalJ,no alipresneto jilmsko arhivsko gradivo (175 DVD, 4 

CD): 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 11 

dvd 
Arhiv Republike Slovenije, 37 dvd 
Arsmedia, 4 dvd, 3 cd 
Artrebel, 1 dvd 
Borko Radešček, 2 dvd 
Casablanca, 6 dvd 
Cebrarn, 8 dvd 
Cinefilmes Brazilija, 2 dvd 
Cinemateque France, 10 dvd 
Cinemateque Luxemburg, 1 dvd 
Cineteca del F riuh, 2 dvd 
CNC Pariz, 2 dvd 
Dušica Kunaver, 1 dvd 
Filmski sklad RS, 9 dvd 
Fluks in decibel, 2 dvd 
Fundacija Pot miru v Posočju, 1 dvd 
Grega Tozon, 3 dvd 
Gustav film, 1 dvd 
Info TV, 1 cd 
Infofilm, 3 dvd 
Ingrid Kovač Brus, 1 cd 
Ivo Belec, 1 dvd 
Jugoslovanska kinoteka, 7 dvd 
Kinoatelje Gorica, 4 dvd 
Koni Steinbacher, 1 dvd 
Korean film archive, 4 dvd 
Lojz Tršan, 1 dvd 
Lokalna turistična organizacija Bovec, 1 dvd 
Marta Frelih, 1 dvd 
Marta Rau Selič, 4 dvd 
Miha Mazzini, 1 dvd 
l\1inistrstvo za zunanje zadeve Republike Češke, 1 dvd 
Naško Križnar, 3 dvd 
Občina Tolmin, 1 dvd 

Pegaz film, 1 dvd 
Pietro Merku, 1 dvd 
Pomorski muzej Sergeja Mašera Piran, 2 dvd 
Restart, 2 dvd 
Roman Marioko, 3 dvd 
Sandi Blaznik, 1 dvd 
Sandi Lavrenčič, 1 dvd 
Slovenska Kinoteka, 1 dvd 
Slovenski šolski muzej, 1 dvd 
Srednja elektro šola Ljubljana, 3 dvd 
Staragara, 4 dvd 
Studio Meg, 1 dvd 
Studio Vrtinec, 3 dvd 
Televizija Medvode, 1 dvd 
Televizija Slovenija, 7 dvd 
Tinček Ivanuša, 1 dvd 
Vihra, 1 dvd 
Zveza kulturnih društev Grosuplje, 4 dvd 
Župnija Piran, 1 dvd 

Filmsko arhil'sko gradivo i""čeno po zakonu (51 DVD): 
Casablanca, 1 dvd 
CV Concept, 1 dvd 
Emotionfilm / Vertigo, 1 dvd 
Maya art, 1 dvd 
Ministrstvo za kulturo, 45 dvd 
Pegaz film, 1 dvd 
Staragara, 1 dvd 

P"flleto jilmsko arhivsko gradivo pri '(fInanjih i,(?ajalcih (42 
DVD) 

Kud Cineast, 28 dvd 
Meglič Gregor, 14 dvd 

Filmsko arhivsko gradivo na filmskem traku iiJVčcno po za-
konu (1 jilmov, 100 kolutov): 

Arhiv Republike Slovenije, 1 film, 1 kolut 
Arkadena, 1 film, 4 koluti 
ATAproduction, 1 film, 33 kolutov 
Emotion / Vertigo, 2 filma 37 kolutov 
Pegaz film, 1 film, 23 kolutov 
Staragara, 1 film, 2 koluta 

Filmsko arhivsko gradivo na filmskem traku ii(Ol"-eno v dar 
(85 jilmov, 85 kolutov): 

Osnovna šola Mengeš, 8S ftlmov, 85 kolutov 

Filmsko arhivsko gradivo na jilmskem traku (depozit) (420 
jilmov, 565 kolutov, 1 harddisk): 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 170 
filmov, 374 kolutov 

Casablanca, 1 harddisk 
Emotion/ Vertigo, 1 film, 16 kolutov 
Fabula, 1 film, 5 kolutov 
Jure Mežek, 12 filmov, 19 kolutov 
Pietro Merku, 18 filmov, 18 kolutov 
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Slovenska Kinoteka, 106 kolutov (število naslovov ni 
znano) 

Slovenski šolski muzej, 312 filmov, 312 kolutov 
Turizem Kras Postojna, 1 ftim, 6 kolutov 
Uprava za obrambo Kranj, 3 filmi, 3 koluti 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2 ftlma, 3 koluti 

Kupljeno jilmsko arhivsko gradivo na jilmskem Ira)", (20 
jilmov, 35 koll110V): 

Andrej Mlakar, 8 ftlmov, 8 kolutov 
Doba Epis, 1 ftIm,6 kolutov 
Emotion / Vertigo, 1 film, 2 koluta 
Gregor Tozon, 7 ftimov, 11 kolutov 
Hinko Kavčič, 1 f!lm, 1 kolut 
Jadran ftIm, 1 ftIm,6 kolutov 
Staragara, 1 f!lm, 1 kolut 

Zbirka videokaset 
Iz.ročeno po zakonu, kIlP!JetJO, presnelo in podarjena arhivsko 

gradivo (331 kosov): 
beta videokaset, 151 kosov 
vhs videokaset, 180 kosov 

Zbirka zvočnih zapisov (115 kosov): 
Arhiv Republike Slovenije (iz fondov PEN in Gos

podarska zbornica), 111 kolutov 
Kras Turizem Postojna, 4 koluti 

NADŠKOFIJSKI ARHIV LJUBLJANA 

Aljažev klub, 1 knjiga 
Baragov odbor, 10,0 trn 

Beatiftkacije, J. F. Gnidovec, 0,5 trn 

Beatiftkacije, L. Grozde, 0,8 trn 

Bogoslovna semenišče v Ljubljani, 1 kos 
Marijine družbe, 1,0 trn 

Miscellanea,4 kosi 
Načrti. 0,1 trn 

Odbor za papežev obisk, 0,5 trn 

Računska pisarna, 1,0 trn 

ŠAL V - ordinariat, 1 kos 
Škofijski listi, 0,2 trn 

Škofijski pastoralni svet, 2,5 trn 

Zapuščina A. Bajt, 0,3 trn 

Zapuščina A. Smerkolja, 0,5 trn 

Zapuščina C. J. Mejac, 0,1 trn 

Zapuščina C. Lavriča, 1 dokument 
Zapuščina I. Lovše, 0,1 trn 

Zapuščina škofa G. Rožmana, 1 dokument 
ZbiIka fotografij, 12 kosov 
Zbirka videokaset, 1 kos 
~A Bevke, 1 knji(ia , 
ZA Bukovščica, ZA Javorje nad Skofjo Loko, 2 kiljigi 
ZA Domžale, 0,1 trn 

ZA Draga, 1 knjiga 
ZA Goriče, 0,1 trn 

ZA Ihan, ZA Moravče, ZA Peče, ZA Rova, ZA Zlato 
Polje, 0,1 trn 

ZA Jesenice, 1 knjiga 
ZA Jezersko, 0,1 trn 

ZA Kamna Gorica, 0,1 trn 

ZA Kamnik, 1 knjiga 
ZA Kočevje, ZA Stara Cerkev, 2 knjigi 
ZA Kovor, ZA Križe, ZA Tcžič, 4 knjige 
ZA Krško, 0,2 trn 

ZA Leše, 1 kos 
ZA Ljubljana-Trnovo, 1 knjiga 
ZA Podzemelj, 1 knjiga 
ZA Prečna, 5,6 trn 

ZA Predoslje, 1 knjiga 
ZA Sostro, ZA Lipoglav, ZA Ljubljana-Sv. Peter, 3 

knjige 
ZA Stari trg pri Ložu, ZA SV. Trojica nad Cerknico, 2 

knjigi 
ZA Struge, 5 knjig 
ZA SV. Gregor, 0,1 trn 

ZA SV. Križ-Podbočje, 1 knjiga 
ZA Šentjanž, 2 knjigi 
ZA Šentjurij-Podkum, 2,5 trn 

ZA Šentrupert, 1,1 trn 

ZA Šmarje--Sap, 1 knjiga 
ZA Št. Jurij pri Grosupljem, 0,2 trn 

ZA Vinica, 0,1 trn 

ZA Zelimlje, ZA Golo, 0,5 trn 

NADŠKOFIJSKI ARHIV MARIBOR 

Originalne matične knjige starejše od 100 let 
ZA Bizeljsko, RMK 1888--1903 
ZA Brestanica, RMK 1895--1905 
ZA Brežice, RMK 1886-1903 
ZA Celje-Sv. Danijel, RMK 1897-1902, 1902-1907; 

PMK 1897-1906;MMK 1899-1906 
ZA Čadram-Oplocnica, MMK 1853-1903 
ZA Črna na Koroškem, RMK 1900-1907 
ZA Črneče, RMK 1865-1907 
ZA Dobova, RMK 1889-1903 
ZA Dravograd, RMK 1880-1905 
ZA Gornja Radgona, RMK 1901-1907 
ZA Gornji Grad, RMK 1892-1906 
ZA Gotovlje, MMK 1860-1900 
ZA Griže pri Cclju, RMK 1896-1907 
ZA Hajdina, RMK 1889-1907 
ZA Kalobje, RMK 1871-1901; PMK 1865-1905; 

MMK 1867-1906 
ZA Koprivna, MMK 1861-1906 
ZA Kostrivnica, RMK 1884-1907 
ZA Kozje, RMK 1881-1905 
ZA Križevci pri Ljutomeru, RMK 1892-1907; MMK 

1863-1907 
ZA Lenart v Slovenskih goricah, MMK 1852-1904 
ZA Luče ob Savinji, PMK 1875--1906 
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ZA Mežica, RMK 1895-1904 
ZA Muta, MMK 1874--1907 
ZA Nova Štifta, RMK 1886-1907 
ZA Polenšak, PMK 1874--1907 
ZA Polje ob Sotli, PMK 1841- 1906; MMK 1832-

1906; indeks 1832-1906 
ZA Prevorje, RMK 1870-1907 
ZA Radlje ob Dravi, PMK 1878-1906 
ZA Ravne na Koroškem, MMK 1872-1902 
ZA Razbor pod Lisco, PMK (prepis) 1850-1900; 

MMK(prepis) 1850-1900 
ZA Ribnica na Pohorju, MMK 1865-1906 
ZA Rogatec, MMK 1859- 1904 
ZA Sele, RMK 1842-1903 
ZA Slivnica pri Celju, MMK 1849-1904 
ZA Slovenj Gradec, MMK 1863-1905 
ZA Središče ob Dravi, MMK 1856-1902 
ZA Stari trg, RMK 1887- 1904 
ZA Stoperce, MMK 1844--1907 
ZA Sv. Barbara v Slovenskih goricah, MMK 1856-

1902 
ZA Sv. Benedikt v Slovenskih goricah, RMK 1865-

1886 
ZA Sv. Duh na Ostrem vrhu, RMK 1883-1907 
ZA Sv. Ema, MMK 1876- 1903 
ZA Sv. Florijan ob Boču, PMK 1870-1905 
ZA Sv. Ili v Slovenskih goricah, MMK 1868-1906 
ZA Sv. Jakob v Slovenskih goricah, MMK 1878-1906 
ZA Sv. Jedert nad Laškim, RMK 1883-1900 
ZA Sv. Jernej pri Ločah, RMK 1886-1899 
ZA Sv. Marjeta ob Pesnici, RMK 1876-1907; PMK 

1848-1907;MMK 1868-1907 
ZA Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, PMK 1860-

1904 
ZA Sv. Peter na Kristan vrhu, RMK 1862-1906 
ZA Sv. Peter pod Sv. Gorami, MMK 1847-1906 
ZA Sv. Štefan pri Zusmu, PMK 1850-1905 
ZA Sv. Tomaž pri Ormožu, PMK 1888-1907 
ZA Sv. Urban - Destrnik, RMK (prepis) 1873-1892, 

1893-1902 
ZA Sv. Vid na Planini, PMK 1875-1905 
ZA Sv. Vid pri Ptuju, RMK 1888-1902 
ZA Šempeter v Savinjski dolini, RMK 1877-1907 
ZA Šmarje prijelšah, RMK 1892-1905 
ZA Šmartno ob Dreti, RMK 1871- 1905 
ZA Šmartno pri Slovenj Gradcu, RMK 1880-1904; 

PMK 1878-1905 
ZA Šmartno v Rožni dolini, RMK 1886-1902 
ZA Šmihel nad Mozirjem, RMK 1862-1905 
ZA Šoštanj, MMK 1878-1905 
ZA Špitalič, PMK 1865-1906 
ZA Št. Ili pri Velenju, PMK 1838-1907 
ZA Št. Janž na Dravskem polju, PMK 1866-1907 
ZA Št. Janž pri Dravogradu, MMK 1854--1907 
ZA Teharje,RMK 1898--1907 
ZA Trbonje,RMK 1851- 1907 

ZA Trbovlje - Sv. Martin, RMK 1900-1904; MMK 
1892-1904 

ZA Velenje-Sv. Martin, PMK 1850-1904 
ZA Vitanje, RMK 1875-1892 
ZA Vojnik, PMK 1893-1907; MMK 1896-1907 
ZA Vurberk, MMK 1862-1904 
ZA Zdole, PMK 1850-1905 
ZA Zgornji Leskovec, RMK 1886-1905 
ZA Zibika, RMK 1881-1905; PMK 1881-1907 
ZA Zalec, MMK 1862- 1901 
Prepisi Il1<1tičnih knjig, 20./21. st., 0,7 trn 
Škofijska pisarna, 20. st, 0,2 trn 

POKRAJINSKI ARHIV KOPER 

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, 
1911-1950,150 š, 63 k, 20,7 trn 

Delovno sodišče v Kopru, Sodišče združenega dela v 
Postojni, 1975-1994, 95 š, 24 k, 10,0 trn 

Notar Vittorio Miglioretri Postojna, 1927-1947, 12 k, 
1,0 trn 

Občina Sežana, 1927-1984,347 š, 216 k, 35,0 trn 
Okrajno sodišče Postojna, 1945-1992, prevladuje gra-

divo 1955-1978,665 š, 245 k, 70,0 trn 
0l'rema Izola, 1961-2007,6 š, 0,6 trn 
OS Šmarje pri Kopru, 1946-2000, 22 š, 2,2 trn 
Splošna bolnica Koper (oddelek ginekologije in po-

rodništva), 1978-1981, 2 f, 0,2 trn 
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, 1955-

2003, 148š, 14,8 trn 

UE Koper, Referat za žrtve vojnega nasilja, vojne 
veterane in vojne invalide, 1947-2007, 303 š, 30,5 trn 

UE Piran, Skupščina občine Piran s predhodniki, 
1992,1 š, 0,1 trn 

Zbirka dokumentov prekomorskih brigad, 1967-
1995,3 š, 0,3 trn 

Zbirka fotografij in razglednic, 85 razglednic krajev z 
območja PAK 

Zasebno arhivsko gradivo 
Heraldična zbirka, 1 CD (96 fotografij grbov) 
Osebni fond Miro Kocjan, 1944--2007, 3 š, 15 k, 0,4 

trn 

Osebni fond prof. Eda Mihevca, 1953- 1981, 3 š, 0,3 
trn 

Planinsko društvo Alpemar, 1985-2003, 1,2 trn 

Zbirka fotografij in razglednic, 1964, 250 fotografij 
Izole (digitalizacija) 

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 

Agencija RS za plačilni promet - podružnica Maribor, 
1995-1997,11,9 trn 

Center za socialno delo Radgona, 1981-1995, 8,9 trn 

Cestno podjetje Maribor, 1930-1999, 16,0 trn 
Euro judo 2002: društvo za razvoj juda, 2000, 0,1 trn 
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Jezovšek Vladimir, notar v Murski Soboti, 1934--1941, 
0,5 trn 

Kazensko poboljševalni zavod Rogoza, 1975-2005, 
0,5 trn 

KLO Črešnjevec,1947-1950,O,1 trn 
KLODolič,1945-1947,O,1 trn 
KLO Poljčane, 1945-1950, 0,1 trn 
KLO Šentovec, 1945-1950, 0,1 trn 
KLO Šmartno na Pohorju, 1945-1952, 0,1 trn 
KLO Zgornja Ložnica, 1948-1950,0,1 trn 
KLO Žabljek, 1948-1950, 0,1 trn 
Koder Anton, notar v Murski Soboti, 1920-1937, 2,0 

trn 
Križan Ferdo, notar v Murski Soboti, 1921-1932, 0,8 

trn 
Občina Kamnica (domovinska kartoteka), 19. st.-

1945,0,1 trn 
Občina Ljutomer, 1850-1945, 6,0 trn 
Občina Rošpoh (domovinska kartoteka), 19. st.-1933, 

0,1 trn 
Občina Zrkovci (domovinska kartoteka), 19. st.-1933, 

0,1 trn 
Okrajni odbor sindikata uslužbencev državnih usta

nov Maribor, 1956-1961, 0,5 trn 
Okrajno sodišče Murska Sobota, 1969-1978, 33,8 trn 
Okrožno sodišče Murska Sobota, 185S-1978, 1966-

1978, 15,8 trn 
Okrožno sodišče Murska Sobota, 1955-1978, 24,9 trn 
OLa Slovenska Bistrica, 1945-1948, 0,8 trn 
Osnovna šola Ivan Cankar Maribor, 1950-2008, 1,9 trn 
Pinter Miklos, notar v Murski Soboti, 1879-1888, 0,1 

trn; 1941-1945, 0,4 trn 
Podnebšek Janko, notar v Murski Soboti, 1937-1941, 

0,6 trn 
Rajonski ljudski odbor Kamnica, 1950-1952, 0,1 trn 
Skupnost za cene Občine Maribor, 1981-1983, 2,2 trn 
Skupščina občine Maribor, Oddelek za komunalne in 

gradbene zadeve, 1979-1982, 51,1 trn 
Skupščina občine Radlje ob Dravi, 1961-1982, 12,8 

trn 
Skupščina občine Slovenj Gradec, 1945, 1,5 trn 
Srednja šola za gostinstvo in turizem, 1955-1982, 4,9 

trn 
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor, 1967-

1993,7,0 trn 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ma-

ribor, 1964--2000, 1,3 trn; 1975-1995, 3,8 trn 
Svila d.d. Maribor, 2002-2008, 0,5 trn 
Šolski center pri TAM, 1945-1985, 7,0 trn 
Temeljno sodišče Murska Sobota, 1979-1982, 9,8 trn 
Torok Emo, notar v Murski Soboti, 188S-1901, 0,6 trn 
Turistično društvo Hoče, 1996-2003, 0,3 trn 
TVT Boris Kidrič Maribor, 1950-1992, 7,7 trn; 1860-

199,12,Otrn 
UE Maribor, Oddelek za civilno obrambo in varo

vanje tajnib podatkov, 1979-2002, 0,3 trn 

Zbirka gradiva uprave, 1850,0,1 trn 

Zasebno arhivsko gradivo 
Bajde Otoo, 1945-1992, 0,1 trn 
Sandor Varga, Lendava, b.d., 1,0 trn 
Vrišer Sergej, 1901-2000, 1,1 trn 
Zbirka albumov fotografij in razglednic, 19.-21. st. 

(910 fotografij, 684 razglednic), 1,3 trn 

Zbirka fotografij in razglednic, 19.-21. st. (116 raz
glednic Maribora in okoliških krajev) 

Zbirka gradiva Branka Ravnjaka, 19.-20. st. (701 do
kument različne provenience) 

Zbirka gradiva Ivana Leskoška, 20. st. (75 fotografij, 
različni dokumenti), 0,1 trn 

Zbirka varia, 19.-20. st. (57 dokumentov; 1883-1914) 
Zgonik Mavricij, 1904--1996, 2,6 trn 

POKRAJINSKI ARHIV NOVA GORICA 

Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin, 
1956-2003, 6 š, 0,6 trn 

Center za usposabljanje invalidnih otrok "Janka Pre
mrla Vojka" Vipava, 1966--1998, 6 š, 0,6 trn 

Društvo upokojencev Nova Gorica, 1964--2004, 8 š, 
0,8 trn 

Fructal Ajdovščina, 1953-1996, 27 š, 2,7 trn 
Gasilska zveza Gornje Posočje, 1954--2001, 50 š, 5 trn 
Grafika Soča Nova Gorica, 1953-2001, 5 š, 0,5 trn 

Katastrski urad Ajdovščina, 1869-1950, 1 š, 17 m, 8 o, 
1,5 trn 

Katastrski urad Tolmin, 1925-1960, 7 Š, 1 m, 11 ks, 
0,7 trn 

KLO Brje, 1951-1951, 1 k 
KLO Col, 1951-1951,1 k 
KLO Črniče, 1951-1951, 1 k 
KLO Dobravlje, 1951-1951, 1 k 
KLO Dol-Predmeja, 1951-1951, 1 k 
KLO Gaberje, 1951-1951,1 k 
KLO Kamnje, 1951-1951, 1 k 
KLO Lokavec, 1951-1951, 1 k 
KLO Otlica, 1951-1951, 1 k 
KLO Planina, 1951-1951, 1 k 
KLO Stomaž, 1951-1951, 1 k 
KLO Sv. Križ, Vipavski Križ, 1951-1951, 1 k 
KLO Šmarje,1951-1951,1 k 
KLO Št. Vid, Podnanos, 1951-1952, 1 m 
KLO Ustje, 1951-1951, 1 k 
KLO Velike Žablje, 1951-1951,1 k 
KLOVrtovin,1951-1951,1 k 
Komisija za raziskavo povojnih množičnih pobojev, 

pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti 
občine Vipava, 1995-2008, 2 Š, 0,2 trn 

Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Kostanjevica na Krasu, 1955-1989, 1 Š, 0,1 
trn 

Krajevna skupnost Kobarid, 1 ks 
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Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu, 1975-
1996,4 š, 0,4 trn 

Krajevna skupnost Kromberk, 1977-1988, 1 š, 0,1 trn 
Krajevna skupnost Levpa, 1969-1991, 1 š,O,1 trn 
Krajevna skupnost Osek-Vitovlje, 1971-1991,4 š, 0,4 

trn 
Krajevna skupnost Sela na Krasu, 1965--1999, 2 š, 0,2 

trn 
Krajevna skupnost Vipava, 1955-1960, 1 k 
Krajevni ljudski odbor Podkraj, 1951-1951, 1 k 
Mladinski dom Simona Kosa Tolmin, 1956-1964, 1 š, 

0,1 trn 
MLOAjdovščina, 1951- 1951, 1 k 
Odbojkarski klub Salonit-Anhovo Kanal, 1960-2006, 

49 š,4,9 trn 
Okrajno sodišče Ajdovščina, 1878-1977, 183 š, 25,7 

trn 
Okrajno sodišče Nova Gorica, 1946-1961, 12 š, 1,2 

trn 
Okrožno sodišče Nova Gorica, 1957-1965,79 š, 7,9 

trn 
OLO Col, 1952-1955, 9 k 
OLO Črniče, 1952- 1955, 10 k, 1 m 
OLO Gorica, 1954-1957,2 š, 0,2 trn 
OLO Tolmin, 1948-1952, 12 ks 
OLO Vipava, 1952- 1958,2 š, 38 k, 0,6 trn 
Osnovna šola Bovec, 1945-2004, 17 š, 1,7 trn 
Osnovna šola Čepovan, 1971-2005, 3 š, 1 m, 0,3 trn 
Osnovna šola Tolmin, 1928-1984, 1 š; 1 m,O,1 trn 
Osnovna šola Vipava, 1976--1989, 1 š, 0,1 trn 
Projekt Nova Gorica, 1971-1994, 27 š, 2,7 trn 
Skupščina občine Ajdovščina, 1952- 1967, 12 š, 206 k, 

1 m,3,6 trn 
Skupščina občine Tolmin, 1956--1975,7 ks 
Služba družbenega knjigovodstva - Podružnica Nova 

Gorica, 1993--2001, 275 š, 27,5 trn 
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, 1954-1994, 26 š, 

2,6 trn 
Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica. 

Šempeter pri Gorici, 1955-2007, 17 š, 1,7 trn 
Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina, 

1948-2001,59 š, 5,9 trn 
Srednja lesarska šola Nova Gorica, 1948-1992, 18 š, 

1,8 trn 
Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina, 1977-

1991,3 Š, 0,3 trn 
Tovarna pohištva Lipa Ajdovščina, 1938-1992, 10 š, 

13 k, 1,3 trn 
Varia - uprava po 1943, 2 k 
Va ria - zbirke, 1940-2008,4 m 
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin, 

1952-2007, 20 š, 6 k, 2,2 trn 
Zavod za kulturo Ajdovščina, 1968-1991, 1 š, 0,1 trn 

Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, 
1991- 1996, 1 m 

Zbirka načrtov, zemljevidov in skic, 1876-1878,2 ks 

Zbirka plakatov, letakov in raznih tiskov, 1937-1950, 
5 ks 

Zbirka zgoščenk, 1916- 2008, 24 ks 

Zasebno arhivsko gradivo 
Bergant Hubert, 1964-1990, 1 m 
GarlattiMiJjutin, 1902-1957, 1 m 
Hrepevnik Zora, 1945-2007, 1 š,O,1 trn 
Krajevni ljudski odbor Šempeter pri Gorici, 1927-

1950,1 k 
Krivecjožko, 1945- 1984, 1 m 
Lušina Branko, 1944-2006, 1 m 
Lušina Gabrijel in Mihaela, 1940--1993, 1 m 
Marušič Branko, dr., 1956-2008, 9 š, 1 m, 0,9 trn 

Marušič Tomaž, 1967-2007, 3 š, 0,3 trn 
Nemec Rafael, 1918- 2005, 9 š, 1 m, 0,9 trn 
Nemec Rozina, 1945- 1945, 1 zv 
PelIovičJožef, 1929- 1977, 1 š,O,1 trn 

Spinčič Nemec Judita (polonca), 1935-2002, 1 š, 1 m, 
0,1 trn 

Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina, b.d., 
5 š,0,5 trn 

SlIes Peter, 1989-2007, 1 Š, 0,1 trn 
Ternovec Aleksander, 1898-1898, 15 zv 
TernovecAleksander, 1913- 1945, 1 m 
Zbirka fotografij, 1930-1963,893 ks 
Zbirka razglednic krajev, 1920--2007, 14 ks 

ŠKOFIJSKI ARHIV KOPER 

Gospodarska uprava, 0,25 trn 
Osebni arhiv Franca Koritnika, 15 Š 

Osebni arhiv Groznik Rafko, 2 š 
Osebni arhiv Jožefa Miliča, 1 š 
Prepisi matičnih knjig (piran, Izola, Korte, Bertoki, Sv. 

Anton, Krkavče, Koštabona), 7 CD 
Prepisi matičnih knjig 2007, 0,38 trn 

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE 

Agencija RS za plačilni promet, podružnica Trbovlje, 
2000-2001,0,9 trn 

Agencija za plačilni promet, podružnica Krško, 1992-
2001,5,9 trn 

Delavski dom Trbovlje, 1976--1992, 1,0 trn 

Društvo mobilizirancev v nemško vojsko, 1991-2004, 
0,3 trn 

Društvo paraplegikov celjske regije, 1991-2004, 1,8 trn 
Društvo prijateljev mladine Celje, 1989-2007, 4,4 trn 
Elkroj Nazarje, 1956--1991, 3,5trn 
Fototeka Šentjurske novice (karikature), 2000-2006, 

20 ks, 0,1 trn 
Gimnazija Trbovlje, 1945--1957, 0,7 trn 
GLIN Nazarje, 1951- 1996, 1,8 trn 
Gospo~arska zbornica Slovenije, Območna zbornica 

ZasavJe, 1976-2006, 5,6 trn 
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Jugoslovanska matica, podružnica Zagorje ob Savi, 
1921-1927,0,1 trn 

Knjižnica Sevnica, 1964-1992, 0,1 trn 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 1956-1991, 0,7 
trn 

Knjižnica Velenje, 1964-2004,4,8 trn 

Krajevna skupnost Medlog, 1974-1993, 0,1 trn 

Krajevni ljudski odbor Žiče, 1946, 0,1 trn 
Meščanska šola Trbovlje, 1926-1944, 0,6 trn 
Meščanska šola Zagorje ob Savi, 1936-1940, 0,9 trn 
MislejAnton, 1941-1967,0,1 trn 

Nižja gimnazija Cerklje ob Krki, 1950-1954,0,2 trn 
Nižja gimnazija Zagorje ob Savi, 1948-1958,0,8 trn 

Občinski odbor Združenja zveze borcev NOV Vele-
nje, 1956-1990, 5,6 trn 

Občinski odbor Zveze združenj zveze borcev NOV 
Celje, 1949-1987, 13,0 trn 

Okrajno sodišče Brežice, 1945-1949,20,6 trn 
Okrajno sodišče Celje, Su zadeve, 1945-1961, 0,4 trn 
Okrajno sodišče Sevnica, 1951-1978,47,0 trn 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 1945-1948, 5,5 trn 
Okrajno sodišče Žalec, 1953-1978, 27,0 trn 

Okrožno državno tožilstvo Celje - zunanji oddelek v 
Velenju, 1976-1994, 8,8 trn 

Okrožno državno tožilstvo Ljubljana - zunanji od-
delek v Trbovljah, 1976-1994, 23,8 trn 

Osnovna šola Brežice, 1938-1944, 0,1 trn 

Osnovna šola Bušeča vas, 1931-1977,0,4 trn 
Osnovna šola Cerklje ob Krki, 1909-1990, 2,2 trn 
Osnovna šola Čatež, 1938-1944,0,1 trn 

Osnovna šola Dobova, 1938-1944,0,1 trn 
Osnovna šola Globoko, 1938-1944, 0,1 trn 

Osnovna šola Skopice, 1938-1944, 0,1 trn 
Osnovna šola Toplice, Zagorje ob Savi, 1860-1961, 

3,2 trn 

Osnovna šola Vransko, 1945-1993, 1,9 trn 
Pšeničnik Miloš, 1911-2000, 0,2 trn 
Rojec Anton-odvetnik, 1932-1938, 0,1 trn 

Siporex Kisovec, 1973-1992, 0,9 trn 
Skupščina občine Slovenske Konjice, 1974-1985, na-

črti, 4,2 trn 

Skupščina občine Šentjur pri Celju, 1973-1994, 0,5 trn 
Skupščina občine Trbovlje, 1963-1964,11,1 trn 

Skupščina občine Zagorje ob Savi, 1962-1990, 4,5 trn 
Slovensko ljudsko gledališče Celje, 1961-2000, 1,0 trn 
Smučarski klub Braslovče, 1976-1992,0,1 trn 

Strašek Milenko, Celje, 19. st.-2007, O, 5 trn 

Strelsko društvo Braslovče, 1959-1975, 0,1 trn 
Šolski center Šen~ur, 1954-1970,0,8 trn 
Športno društvo Rudar Trbovlje, 1945-2003, 1,6 trn 
Telovadno društvo Partizan Braslovče, 1946-1959, 

0,1 trn 

Telovadno društvo Sokol Braslovče, 1906-1940,0,1 
trn 

Trgovska šola Trbovlje, 1945-1953,0,1 trn 

Vino Brežice, 1965-1990, 2,6 trn 

Vinska klet Virštanj, 1957,0,1 trn 

Vrtec Cerklje ob Krki, 1977-1990,0,2 trn 
Vrtec Toplice Zagorje ob Savi, 1931-1941,0,5 trn 

Westen-EMO Celje (fotografije), 1965,86 ks, 0,1 trn 
Zbirka načrtov, 15 ks, 0,1 trn 

Zasebno arhivsko gradivo 
Osebni fond Alenka Kolšek, 1956-2000,0,2 trn 
Osebni fond Olga Vrabič, 1946-1990,0,2 trn 
Zbirka grafik krajev (grafii'na mapa "Hm! grafen VOn Cilli 

lind nimmennehr«, 1 les), 1 m,O,l trn 

Zbirka razglednic (razglednice, voščilnice, grafike), 95 
ks, 0,1 trn 

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA 

Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 1935-1988, 24 
š,10f,3,4trn 

Center za socialno delo Ribnica, 1974-2000, 99 š, 9,9 
trn 

Commerce Ljubljana 1952-1997, 39 Š, 3,9 trn 
Davčni urad Kranj, 1973-1998, 46 š, 5 f, 5,1 trn 
Dom starejših občanov Center Poljane - Tabor, 

1965-2001, 35 Š, 3,5 trn 
Dom starejših občanov Kočevje, 1986-2005, 22 Š, 2,2 

trn 

Eta Kamnik 1961-1990, 39 Š, 3,9 trn 
Gimnazija Jesenice, 1945-1977, 24 Š, 2,4 trn 
Industrija bombažnih izdelkov Kranj, 1946-2004, 129 

š,l m, 2 filma, 12,9 trn 

Inex Adria Aviopromet Ljubljana, 1973-1996, 39 š, 
3,9 trn 

Javno tožilstvo za okraj Grosuplje, 1947-1952, 1 š,O,1 
trn 

Javno tožilstvo za okraj Kamnik, 1952, 1 Š, 0,1 trn 
Javno tožilstvo za okraj Kočevje, 1946-1994,218 Š, 

21,8 trn 
Javno tožilstvo za okraj Kočevje, 1955-1978, 1 š,O,1 

trn 

KLI Logatec 1953-1997, 118 Š, 11,8 trn 
Krajevna organizacija Zveze rezervnih vojaških stare

šin Kranj center, 1980-1990, 1 f,O,1 trn 

Krajevna skupnost Kranj - center, 1992-2002, 13 Š, 2 
f, 1 video kaseta, 1,5 trn 

Krajevni odbor Zveze združenj borcev NOV Kranj 
center, 1970-1984, 2 f, 0,2 trn 

Ljubljanska banka, Ljubljana 1955-1992, 794 Š, 79,4 
trn 

Loška komunala Škofja Loka, 1976-1994, 7 š,O,7 trn 

Meščanska šola Jesenice, 1920-1941, 8 Š, 0,8 trn 
Nižja gimnazija Tržič, 1950-1961, 3 Š, 0,3 trn 
Notariat Kočevje, 1927-1933, \3 Š, 1,3 trn 

Notariat Mokronog, 1915-1942, 15 f, 3,0 trn 
Notariat Trebnje, 1923-1944, 8 f, 2,0 trn 
Novoles lesna industrija Straža Novo mesto, 1976-

2002,55 reg, 4,0 trn 
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Občinsko sodišče II v Ljubljani, 1964--1978, 273 Š, 19 
f,19k,31,7trn 

Okrajno sodišče Črnomelj, 1856- 1943, 142 k, 3,6 trn 
Okrajno sodišče Domžale, 1960-1981,216 Š, 21,6 trn 
Okrajno sodišče Domžale, 1974--1978, 1 Š, 0,1 trn 
Okrajno sodišče Grosuplje, 1976-1978, 1 š,O,1 trn 
Okrajno sodišče Jesenice, 1873-1978,243 Š, 25 f,34,0 

trn 
Okrajno sodišče Kamnik, 1945-1978, 43 Š, 4,3 trn 
Okrajno sodišče Kamnik, 1976-1978, 1 Š, 0,1 trn 

Okrajno sodišče Kočevje, 1927-1986, 342 Š, 2 f, 34,4 
trn 

Okrajno sodišče Kočevje, 1976-1978, 1 š,O,1 trn 

Okrajno sodišče Kranj, 1971-1978, 201 Š, 8 f, 22,0 trn 
Okrajno sodišče Litija, 1850-1945, 147 Š, 11 k, 15,9 trn 
Okrajno sodišče Ljubljana, 1898-1978, 853 Š, 52 f, 40 

k, 97 trn 
Okrajno sodišče Mokronog, 1901-1943, 99 k, 13,0 trn 
Okrajno sodišče Radovljica, 1951-1983, 528 Š, 6 f, 

53,6 trn 
Okrajno sodišče Rakek, 1966-1978, 1 š,O,1 trn 

Okrajno sodišče Trebnje, 1898-1945, 19 k, 15 f,7,0 
trn 

Okrajno sodišče Vrhnika, 1898-1978, 12 Š, 2 k, 1,5 trn 
Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani, 1919-1979, 

65 Š, 14f, 8,1 trn 
Okrožno javno tožilstvo v Ljubljani, 1947-1981, 112 

Š. 11,2 trn 

Okrožno sodišče Kranj, 1961-1978, 672 Š, 10 f,70,7 
trn 

Okrožno sodišče Ljubljana, 1913- 1978, 1453 š, 48 f, 
18 k, 153,1 trn 

Osnovna šola Bistrica pri Tržiču, 1950-2003,31 š,3,1 
trn 

Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, 1910-
1987 (1998), 53 Š, 5,3 trn 

Osnovna šola Frana Albrehta, Kamnik, 1916- 1982, 33 
Š, 3,3 trn 

Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka, 1954--2000, 5 
Š, 0,5 trn 

Osnovna šola Kovor, 1982-2003, 1 Š, 0,1 trn 
Osnovna šola Leše, 1941-1999, 1 Š, 0,1 trn 
Planinsko društvo Ljubljana Matica, 1963-2001, 2 Š, 

2,0 trn 
Predilnica Litija 1945- 1996, 124 Š, 12,4 trn 
Rudnik živega srebra Idrija, 1976- 1986,4 Š, 0,4 trn 
Sava Kranj, 1950-1997,367 Š, 36,7 trn 
SDK Ljubljana, serija 9, poslovna poročila 1994--2001, 

190 Š, 19,0 trn 
Skupščina občine Škofja Loka, 1990, 16 Š, 1,6 trn 
Sodišče slovenske narodne časti, 1945, i 4 Š, 4 f, 1,5 trn 
Sodnik za prekrške Kočevje, 1955- 1996, 50 Š, 2 f, 5,3 

trn 
Sodnik za prekrške Ribnica, 1955-1996, 50 Š, 5,3 trn 
Sodnik za prekrške Trebnje, 1999-2002, 11 f, 2,0 trn 

Splošna bolnišnica Jesenice, 1898-1992, 170 Š, 17,0 trn 

Splošno gradbeno podjetje Gradbinec Kranj, 1947-
1999,7 Š, 1 m, 0,7 trn 

Šola za medicinske sestre-babice, 1933-1984, 8 Š, 2 k, 
0,9 trn 

Tekstilindus Kranj, 1919-1992,2 Š, 0,2 trn 
Temeljno javno rožilstvo v Ljubljani, 1978-2001, 640 

Š, 64,0 trn 
Titan Kamnik 1950-1990, 10 Š, 1,0 trn 
Tožilstvo na Vrhniki, 1965-1998, 197š, 19,7 trn 

Tožilstvo v Domžalah, 1979-1999, 197 Š, 19,7 trn 
Vajenska šola Jesenice, 1950-1951, 1 Š,O,1 trn 
Vajenska šola Tržič, 1882-1961, 1 Š, 0,1 trn 
Vojaško sodišče ljubljanskega vojnega področja v 

Ljubljani, 1944--1979,32 Š, 3,2 trn 
Zveza lovskih družin Kočevje, 1931-2008,58 Š, 5,8 

trn 
Zupan Franci Koncilija, 1990-2007, 3,0 trn 

Zasebno arhivsko gradivo 
Družina Heinrihar, Skofja Loka, 1931-1989, 1 š,O,1 

trn 
Fotografije in razglednice, 1960-1985, 19 ks 
Fototeka, razglednice, 1900-0.1955, 32 ks 
Kolesarsko društvo Rog-Franek Ljubljana, 1976-

2007, 3 Š, 0,3 trn 

Košarkarski klub Škofja Loka, 1958-1975,2 Š, 0,2 trn 
Lokalno časopisje in drobni tiski, 1981-1986, 1 š,O,1 

trn; 1994--2008, 54 ks, 0,1 trn 
Okrajna bolniška blagajna Škofja Loka, 1902, 1 Š, 0,1 

trn 
Plakati, 2005-2007, 5 ks 
Podobice, 2. poL 20. stoL, 220 ks 
Varia, 1868-1900, 3 ks 
Zbirni fond Kranj: Ina Slapar, 1930-1964, 1 m (170 

ks) 
Zbirni fond Radovljica: Združeno gozdno in lesno 

gospodarstvo GLG Bled, 1981- 1990, 1 m 

ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ 

Davčna urad Ptuj, 1983-1996, 11 Š, 6,0 trn 
Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj, 1983-1992, 

117š,12,Otrn 
Krajevna skupnost Trnovska vas, 1978-1990, 8 Š, 0,8 

trn 
Opekama OPJE Ptuj, 1988-2001 ,7 Š, 0,7 trn 

Zasebno arhivsko gradivo 
Hiše, ulice in trgi Ptuja - Zbirka, 1785-1965, 1 Š, 0,1 

trn 
Komenda Velika Nedelja, 1807-1847, 7 Š, 0,7 trn 
Magistrat Ormož, 1790-1850,7 Š, 0,7 trn 
Opekama Opte Ptuj (rudarski načrti in projekti ope

karne ]'tuj), 1988-2001, 5 k, 0,2 trn 
Veleposest Ravno polje, 1773- 1941 , 10 Š, 5,0 trn 
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Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2008 

Sonja ANŽIČ 

68. jugozahodno nemško arhivsko zborovanje v Ul
mu. Arhivi 31 (2008), št 2, str. 391-393. 

Der Archivar 2007. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 411-
414. 

Poročilo o opravljenem evidentiranju arhivskega gra
diva freisinškega gospostva na Slovenskem v Ba
varskem glavnem državnem arhivu (Baycrisches 
Hauptstaatsarchiv) v letu 2007. Obvestila 24, št 1, 
Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008, str. 
113-115 (soavtoria Mira Hodnik in Judita Šega). 

Potek in izvedba štetja prebivalstva leta 1857 s pri
merom Ljubljane. Mednarodna znanstvena kon
ferenca »150 let od prvega modernega habsburfkega po
pisa prebivalstva((, [tudi] študijsko posvetovanje o 
prebivalstvu Istre in sosednjih dežel, Pulj, 31. 
oktober 2007. 

Blanka AVGUŠTIN FLORJANOVIČ 

Centralna pravosodna knjižnica 1918-2008. Ljub
ljana: Vrhovno sodišče, 2008 (soavtorici Marjeta 
Oven in Maja Vavtar). 

Restavriranje fotografskega albuma Dornava. Dornau: 
fotografski album Domava. Ljubljana: Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, 2008, str. 55-57. 

Restavriranje urbarja gospostva Brdo pri Kranju 
1705-1718. Konservator-restavrator, 2008, str. 12 
(soavtorice Marjana Cjuha, Nataša Petelin in Je
dert Vodopivec) . 

Jožica BAJGOT 

Problematika ustreznosti arhivskih skladišč v Polcra
jinskem arhivu Maribor. Tehnični in vsebinski pro
blemi kla.riČ11ega in ekktronskega arhiviranja 7 (2008), 
str. 263-274 (soavtorica Nina Gostenčnik). 

Borut BATAGELJ 

Alkohol in šport v slovenski družbi prve polovice 20. 
Stoletja. Zgodovina za vse, vse '?f1 '<l.odovino XV (2008), 
št. 2, str. 129-142. 

Eza Semec Maire (1913-1990). NePozabljena polovica: 
portreti žensk 19. in 20. stoktja na Smvenskem, ro
kovnik, 1. izdaja, Ljubljana: Založba Tuma, 2008, 
str. 60. 

Fanny Susan Copeland (1872-1970). NePozabljena po
lovica: po,.treti ŽetJsk 19. in 20. Slo/elja na Slovenskem, 
rokovnik, 1. izdaja, Ljubljana Založba Tuma, 
2008, str. 90. 

Joža Trdina (1892-1991). NePozaby,na polovica: portreti 
žensk 19. in 20. slo/elja na Slovenskem, rokovnik, 1. 
izdaja, Ljubljana: Založba Tuma, 2008, str. 104. 

Lidija Rupnik Šifrer (1915-2003). NePozabljena pomvica: 
porlrell' žensk 19. in 20. Slolega na S Iovensktm, rokov
nik, 1. izdaja, Ljubljana: Založba Tuma, 2008, str. 
104. 

Marta Pustišek (1917-1966). NePozabljena pomvica : 
portreti žensk 19. in 20. stoktja na Smvenskem, ro
kovnik, 1. izdaja, Ljubljana: Založba Tuma, 2008, 
str. 74. 

Mira Marko Debelak-Deržaj (1904-1948). NePozab
Ijena polovica: portreli ifensk 19. in 20. stoktja na S m
venskem, rokovnik, 1. izdaja, Ljubljana : Založba 
Tuma, 2008, str. 116. 

Nada Lampret Souvan (1914-1996). NePozabljena po
mvica: portreti ifensk 19. in 20. stoktja na Smvenskem, 
rokovnik, 1. izdaja, Ljubljana : Založba Tuma, 
2008, str.50. 

Pavla Jesih (1901-1976). NePo'?f1bljena pomvica: portreli 
ifenJk 19. in 20. Jtoktja na Smvenskem, rokovnik, 1. 
izdaja, Ljubljana: Založba Tuma, 2008, str. 112. 

Socialna zgodovina smučanja, doktorska disertacija, 
Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2008, 496 strani. 

)}Škodovan ne smemo ne posameznicam ne narodu!«: 
Božo Škerlj, antropometrija in ženski šport v 30-
letih 20. Stoletja. Zgodovinski časopis 62 (2008), št. 
1-2, str. 177-185. 

Vrednotenje materialnega varstva arhivskega gradiva 
v Zgodovinskem arhivu Celje : skladišče za po
sebno gradivo, foto teka in skladišče v prvem nad
stropju. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja 7 (2008), str. 275-290 (so
avtorica Sonja Jazbec). 

Women's sport as a domographical problem. Sport, 
narod, nacionalizem - Sport, nafion, na/iona/ism. Ljub
ljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ekvilib, 
2008, str. 127-\35. 

Žarko BIZJAK 

ISlAH - Mednarodni standard za opis organizacij, ki 
hranijo arhivsko gradivo. Tehnilni in vsebinski pro
blemi klasičnega in ekktronskega arhiviranja 7 (2008), 
str. 61--66. 
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Zdenka BONIN 

Mirjana Kontestabilc Rovis, Danijela Doblanovic, Iva 
GrdUllc, Isus~ vodovod - Rižanshl vodovod / 
Istars~ vodovod - Rižans~ vodovod / Acque
dotto istriano - Acquedotto del Risano [1895-
1928] 1929-1945 [1946-1 964]. -Koper - Capo
disuia : Pokrajins~ arhiv, 2008, 175 suani. Arhivi 
31 (2008), št. 2, su. 406--407. 

Statut dubrovniške bratovščine kovačev in kotlarjev. 
Arhivi31 (2008), št. 2, su. 241-250. 

Metka BUKOŠEK 

Fond Okraj nega sodišča Celje 1850--1941. Arhivi 31 
(2008), št. 2, su. 337-348. 

Marjana CJUHA 

Restavriranje uxbarja gospostva Brdo pri Kranju 
1705-1718. Konservator-restavrator, 2008, su. 12 (so
avtorice Blanka Avguštin Flor;anovič, Nataša Pe
telin in Jedert Vodopivec). 

Bojan CVELFAR 

Gradec, Avstrija : Evidentiranje arhivskega gradiva, ki 
je izven države ter zadeva Slovenijo in Slovencc v 
letu 2007. Obvestila 24, št. 1, Ljubljana: Arhiv Re
publike Slovenije, 2008, su. 92. 

Javne stavbe. Načrti okrožnih inf!niiev in mestnih iJdar
skih mojsIrov na s"'venskim Slqjerskem.- (1786-1849).
[Zgodovinski arhiv eeye, Pokrajinski arhiv Maribor, 
2.10.2008-3 1.3.2009]. Celje: Zgodovins~ arhiv; 
Maribor: Pokrajins~ arhiv, 2008, su. 28-55 (50-
avtorici Metoda Kemperl in Zdenka Semlič Rajh). 

Uvod k razstavnemu katalogu. Načrti okrožnih ini!
»ifiev in mestnih i!aarJkih mojsIrov na slovenskem Šta
jerskem .- (1786-1849) .- (Zgodovinski arhiv Celje, Po
krajinski arhiv Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: 
Zgodovins~ arhiv; Maribor: Pokrajins~ arhiv, 
2008, su. 5 (soavtorica Slavica Tovšak). 

Vodne gradnje. Nat'Tti okrotpih inŽ!nifjev in mejtnih iJ
darskih mojsIrov na slovenskem Stqjerskem .- (1786-
1849) .- (Zgodovinski arhiv Celje, Pokrqjinski arhiv 
Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovins~ 
arhiv; Maribor: Pokrajins~ arhiv, 2008, su. 126-
139 (soavtorica Zdenka Semlič Rajh). 

Zasebne stavbe. Nalni okrožnih inŽ!nifjev in mestnih 
:;jdarskih mojsIrov na slovenskem Slqjerskem .- (1786-
1849).- (Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Ma
ribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovins~ ar
hiv; Maribor: Pokrajins~ arhiv, 2008, su. 78-101 
(soavtorica Zdenka Semlič Rajh). 

Nada ČIBEJ 

Postojna in njena zgodovina v Pokrajinskem arhivu 
Koper - 1 del: listamo po arhivih. Kras, št. 90/91 
(november 2008), su. 56-59. 

Sežana skozi fonde Pokrajinskega arhiva Koper - II 
del: listamo vodnik po fondih . Kras, št. 86/87 (ma
rec 2008), su. 46--47. 

Marija ČIPIC REHAR 

Tolminski proces. Senfien· di memoria e riconciliat!·one, 
Gorizia, Concordia et pax, 2008. 

France Marrin DOUNAR 

Alojzij Šuštar (1920--2007). »Boijo voljo spolnjevali«. tit'
genjska pni dr. Aloj<fja Sušlarja (Katalog razstave). 
Trebnje 2008, su. 3-16. 

Il dr. Alojzij Šuštar, Areivescovo Meuopolita di Lu
biana. NilOva iniiJafiva iron/ina, Nr. 48. Gorizia 
2008, su. 44--47. 

Ljubljans~ škofje v času zidave nove ljubljanske stol
nice. Slolnica sv. Nikolaja v ljubljani 1707. Ljubljana 
2008, su. 18-27. 

Nagovor ob podelitvi Aškerčevih nagrad in priznanj. 
Arhivi 31 (2008), su. 364-366. 

Odnos med lavantinskim škofom Ivanom J. Toma
žičem in ljubljanshlm škofom Gregorijem Rožma
nom. Tomafjčcv simpoz!j v Rimu (Simpoziji v Rimu 
25). Celje 2008, su. 293-299. 

Protirefonnacija v notranjeavstrijskih deželah in uso
da protestantov. Slati inil obJla/i, oktober 2008, št. 
7/8, su. 138-146. 

Spremna beseda. PavJe Celik, naše vamos/ne sile 1850-
2008, lemeljni pravni predpisi (Viri 27). Ljubljana 
2008, su. 9. 

Sveti sedež in Slovenci. Evropski vplivi na slovensko 
dmžbo (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 35). Ljub
ljana 2008, su. 29-35. 

Zgodovinsko ozadje Trubarjevega časa. Dnevi evropski 
kJlltllme dediščine 2008. 

Župnija sv. Helene v Lo~ pri Zidanem mostu. Ob
savska Slolega: zbornik o Loki pri Zidanem mOJlJI ob 
BOO-letnici Ž}lpnijske cerkve sv. I-lelene. Loka pri Zi
danem mostu 2008, su. 121- 130. 

Ljuba DORNIK ŠUBELJ 

14. letna konferenca UHA »Intclligence and dicta
torship<<, Reinbek, 17.-19. oktober 2008. Zgo
dovinski časopis 62 (2008), št. 3/4, su. 471--473. 

Arhivi in slovensko predsedovanje EU. Arhivi 31 
(2008), št. 2, su. 377-382 (soavtorja Natalija Gla
žar in Matevž Košir). 
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Kronika Poltnikovega posestva na Sv. Primožu nad 
Muto življenje na kmetiji na Sv. Primožu in v 
trgu Dravograd v prvi polovici 20. stoletja. IVvnika 
56 (2008), št. 2, str. 397-414. 

Opcning the arcruves of the fonner National Security 
Service in Slovenia : [predavanje na mednarodni 
konferenci One year of operation of the Records Com
milsion : public expec/alion!, alli/udes and problem!, 
Sofia, Central Military Club, April 7, 2008] 

Televizijsko nacionalno vprašanje. Ampak 9 (2008), 
št. 11, str. 16--17. 

The influence of NKVD on foundation of the In
telligcnce and Counter-Intelligence organisation in 
Slovenia and in Yugoslavia. NKVD/ KBG activilies 
and ils cooperation with other seml services in Central and 
Eastern Europe 1945-1989. Prague : Institute for 
the study of totalitatian regimes, 2008, str. 27-29. 

Vojni spomini na rudarsko Brezo. Cetrla stran tri
kotnika: znameniti Slovenci in slovenska dmšlva v Bosni 
in Hercegovini: 1878-2000, str. 24--25. 

Darinka DRNOVŠEK 

Arhivski vjesnik 50 (2007). Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
187-191. 

Marijan GERDEJ 

Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva na 
klasičnih in digitalnih nosilcih informacij pri 
ustvarja1cih. Tehnični in vsebinski problemi kJaJičnega in 
e/ektronshga arhiviranja 7 (2008), str. 309- 314. 

Natalija GLAŽAR 

Archival events duting the Slovene EU presidency. 
P"blic service review. European Union 15 (2008), str. 
525. 

Arhivi in slovensko predsedovanje EU. Arhivi 31 
(2008), št. 2, str. 377- 382 (soavtorja Ljuba Dornik 
Subelj in Matevž Košir). 

Listine o kulturni dediščini ter obletnica UNESCA. 
Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 31-51. 

Metka GOMBAČ 

Als mcin Vater starb : Zeichnungen und Zeugnisse 
von Kindcrn aus Konzentrationslagern der ita
lienischen Ostgrenze (1942-1943). Klagenfurt : 
Wieser Verlag, 2008 (soavtorja Boris M. Gombač 
in Dario Mattiussi). 

1 barnbini sloveni nei campi di concentramento ita
liani : 1942-1943. StradaIta : risvista dell Associa'(jon, 
Storica Gonam, 1 (2008), n. 1, str. 67- 83. 

Il Comitato rcgionale di liberazione nazionale per il 
Litorale e Trieste (1944--1947). Qual,storia (2007) , 
št. 1, str. 73-101. 

Internacijsko taborišče Zdravščina 1942-1943. De
pOrlacije slovenskih in hroa!kih civilistov v italijanska 
taboriiča 1942-1943 : taboriICa na italijanski vzhodni 
m~p' Gorica : Sklad Dorče Sardoč; Grarusca 
d'lsonzo : Centra Isoncino di Ricerca e Do
cumentazione Storica e Sociale »Lcopoldo Gas
parini«, 2008, str. 133-142. 

Prispevek k rekonstrukciji upravnega delovanja po
krajinskega NOa za Slovensko Primorje in Trst 
(1945-47). Dopog","a di confin, = Povojni čas ob meji. 
Trieste : Istituto regionale per la stona del movi
mento di liberazione nel friuli Venczia Giulia, 
2007, str. 211-231. 

Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Zna
meniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in 
Hercegovini 1878--2000, Mladinska knjiga, Ljub
ljana 2008, 465 str. Dve domovini (2008), št. 28, str. 
193- 195. 

Nina GOSTENČNIK 

Jure Maček, Metalna Maribor : sledovi mariborskega 
gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega 
arhiva Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Kata
logi XXV, 76 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
182- 183. 

Poročilo o delu strokovne skupine za [onde 10 

ustvarjalce s področja gospodarstva. Arhivi 31 
(2008), št. 1, str. 59. 

Problematika ustreznosti arhivskih skladišč v Pokra
jinskem arhivu Maribor. Tehnični in vsebinski pro
bI,mi klasičnega in elektronskega arhiviranja 7 (2008), 
str. 263-274 (soavtorica Jožica Bajgot). 

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elek
tronskega arhiviranja: 7. zbornik referatov dopol
nilnega izobraževanja s področij arhivistike. doku
mentalistike in informatike v Radencih od 2. do 4. 
aprila 2008. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008. 1 
optični disk (CD-ROM) (urednica). 

Marija GRABNAR 

Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za 
preučevanje vprašanj s področja zdravstva in so
cialnega zdravstva. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 59-
60. 

Tatjana HAJTNIK 

Kje smo dve leti po sprejemu ZVDAGA. Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 
7 (2008), str. 33-40. 
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Marija HERNJA MASTEN 

Časovna zgodovinska preglednica Ptuja. Ptllj, staro
davno mesto ob Dravi. Maribor, 2008. 

Letošnji princ karnevala Vegan Turniški, plemeniti 
Thurn Valsassina. Ptujfan 11 ( 2008) (28. novem
ber), str. 17. 

Zgodovinski oris vinogradništva Haloz. Halo" pokra
jina, IjlldJe in vino. Ptuj 2008, str. 75-1 11. 

Bojan HIMMELREICH 

Pike, špekulanti in Trumanava jajca preskrba pre
bivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v 
letih 1945-1953. Zgodovinski arhiv Celje, Celje 
2008,367 strani. 

Preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke po
trošnje v letih 1945-1953, doktorska diserracija, 
Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2008, 481 strani. 

Mira HODNIK 

Poročilo o opravljenem evidentiranju arhivskega gra
diva freisinškega gospostva na Slovenskem v Ba
varskem glavnem državnem arhivu (Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv) v letu 2007. Obvestila 24, št. 1, 
Ljubljana Arhiv Republike Slovenije, 2008, str. 
113-115 (soavtorici Sonja Anžič in Judita Šega). 

Mojca HORVAT 

Gospoščina Negova - izbor gradiva iz fonda za ob
dobje med leti 1543- 1941. Radenci, 2.-4. april 
2008. 

Jure Maček, Človek ne more mirno, ne da bi pustil 
sled, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXXIV, 
Maribor 2006, 48 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
179-180. 

Sonja JAZBEC 

Vrednotenje materialnega varstva arhivskega gradiva 
v Zgodovinskem arhivu Celje : skladišče za po
sebno gradivo, fototeka in skladišče v prvem nad
stropju. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronsmga arhiviranja 7 (2008), str. 275-290 (so
avtor Borut Batagelj). 

Mateja JERAJ 

Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi. Arhivi 31 
(2008), št. 1, str. 9-19. 

Pomen zasebnega arhivskega gradiva za osamosvo
jitev Slovenije. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 273-278. 

Daniela JURIČ IC ČARGO 

16. mednarodni arhivski kongres z naslovom Arhivi, 
upravljanje in razvoj (načrtovanje prihodnje druž
be), Kuala Lumpur, Malezija, 21.-27. julij 2008. 
Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 382-383. 

34. Pazinski memorial, strokovno-znanstveni posvet 
o zgodovini Istre. Pazin, 26. september 2008. Ar
hivi 31 (2008), št. 2, str. 401-402. 

Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri sloven
skih izscljencih v Nemčiji in državah BeneitLxa : 
2006-2008 (poročilo ciljnega raziskovalnega pro
jekta). Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljen
stvo ZRe SAZU, 2008 (soavtorji Marjan Drnov
šek, Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak, Jure 
Gombač, Daša Koprivec). 

Alenka KAČIČNIK GABRIČ 

Dragoceni original ni več izpostavljen obrabi : digi
talizacija gradiva franciscejskega katastra v Arhivu 
RS. Delo 50 (10. januar 2008), št. 7, str. 20. 

Kmečko življenje na visokogorskih kmetijah na pri
meru doline Tople v 19. stoletju. Kronika 56 
(2008), št. 2, str. 289-304. 

Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s pou
darkom na obdobju od srede 18. do srede 19. sto
letja (Gradivo in razprave, 31). Ljubljana: Zgo
dovinski arhiv, 2007, 364 strani. Arhivi 31 (2008), 
št. 2, str. 404-406. 

Jasmina KOGOVŠEK 

Selitev arhivskega gradiva Oddelka za gradivo uprave 
po letu 1945 v prenovljeno »vojašruco na Roški«. 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja 7 (2008), str. 213-220 (soavtorica Alen
ka Starman). 

Vladimir KOLOŠA 

Kranjski dcželni ptivilegiji 1338-1736. Razstava Arhi
va Republike Slovenije. Soorganizatorja razstave: 
Narodna galerija in Festival Ljubljana. Narodna 
galerija, razstavišče Narodni dom, 3. april-4. maj 
2008. Peterokomi stolp ljubljanskega gradu, 3.-29. 
april 2008. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 192-194. 

Slovenska mesta skozi čas: razstava Arhiva Republike 
Slovenije. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 
2008 (soavtor Andrej Nared). 

Slowenische Stadte durch die Zcit : eine Ausstellung 
des Archivs der Republik Slowenien Paroisse 
Fran~aise Le Cap, Bern, Marz 2008. Ljubljana 
Arhiv Republike Slovenije, 2008 (soavtor Andrej 
Nared). 



ARHIVI 32 (2009), št. 2 Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2008 437 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS 

1. mednarodno posvetovanje Okrogla miza arhivistov 
Slovenije in Hrvaške »Možnost črpanja evrop
skih sredstev za projekte na področju arhivske 
dejavnosti«. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 366--367. 

6. arhivsko posvetovanje Pisava in komunikacija 
(Scrittura e comunicazioni) : Pisma in religija. 
Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 371. 

Poročilo arhivske delovne skupine za šolstvo 2007-
2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 333-334. 

Žrninj - prometno i trgovačko srcdište. Lbn" žmi'!}ski, 
Katedra Čakavskog sabora Žrninj, 2008, str. 189 -
209 (soavtor Josip Orbani':). 

Janez KOPAČ 

Arhivska zakonodaja in centri za socialno delo. Teh
nični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja 7 (2008), str. 83-92. 

Upravnoteritorialna wnestitev vrhniškega območja 

med leti 1945-1994. Vrhniški ra!{j',/edi 8, Vrhnika 
2007, str. 70-87. 

Adrijan KOPITAR 

Mostovi prijateljstva : utrinki iz slovensko-francoskih 
odnosov od 18. stoletja do danes. Loka pri 
Mengšu : Center za evropsko prihodnost; Ljub
ljana Francoski inštitut, 2008 (sourednika/so
avto~a Andrej Nared in Vladimir Sunčič). 

Matevž KOŠIR 

Arhivi in slovensko predsedovanje EU. Arhivi 31 
(2008), št. 2, str. 377-382 (soavtorja Ljuba Dornik 
Subelj in Natalija Glažar). 

O prostozidarstvu in prostozidarjili na Slovenskem. 
S kn"vna dmžba : iJ!,odovina in simbolika pros/oi/da1jev. 
Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mo
horjeva družba, 2008, str. 265-285 (soavtor Peter 
Vodopivec). 

Predgovor. Poročila in 
Pierrmija. Ljubljana 
2008, str. 6--8. 

risbe IItrdb arhitekta 
: Arhiv Republike 

Giovann!ja 
Slovenije, 

Predgovor. Slovenska mesla skoiJ čas : razstava Arhiva 
Republike Slovenije. Ljubljana: Arhiv Republike Slo
venije, 2008, str. 2. 

Razstavna dejavnost Arhiva Republike Slovenije v le
tu 2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 415-417 (so
avtor Andrej Nared). 

Vorwort. S!owenische Stlidte durch die Zeit : eine Aus
sle/fung des Archivs der Republik Slowenien. Ljubljana: 
Arhiv Republike Slovenije, 2008, str. 3. 

Zasedanje Generalne skupščine Mednarodnega arhiv
skega sveta, 25.-26. julij 2008 (v okviru 16. kon-

gresa Mednarodnega arhivskega SVeta v Kuala 
Lumpurju). Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 383-386. 

Jernej KRIŽAJ 

Avtonomistično gibanjc Muslimanov v Bosni in Her
cegovini v času druge svetovne vojne in njegova 
vloga v načrtih nacistične Nemčije. Prispevki za 
novejIo !{j',odovino 48 (2008), št. 2, str. 71-94. 

Duška KRNEL-UMEK 

Pisno sttokovno navodilo za odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva notarja. Arhivi 
31 (2008), št. 2, str. 327-331 (soavtorica Nevenka 
Kovačič,). 

Sabina LEŠNIK 

Kako so gradili Titov most v Mariboru (Katalogi, zv. 
30). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008. 62 str. (so
avtorja Eva Pezdiček in Gorazd Ger!ič). 

Damjan UNDENTAL 

21. posvetovanje »AIhivska praksa 2008<<, Tuzla, 9. in 
10. oktober 2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 371-
373 (soavtorica Katja Zupanič). 

Jure MAČEK 

Borut Holcman, Mojca Horvat, Gospoščina Negova: 
izbor gradiva iz fonda za obdobje med letoma 
1543-1941, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi 
XXVII, Maribor 2007, 63 strani. Arhivi 31 (2008), 
št. 1, str. 162-165. 

Dr. Lavoslav Gregorec, Privatna korespondenca 
(Ogradi-Žužek), osebni dokumenti in službeni 
dopisi (Inventarji, 17). Maribor: Pokrajinski arhiv, 
2008. 268 str. 

Problematika arhivske grade društava na području 

Pokrajinskog arhiva Maribor. Arhivska praksa 11 
(2008), št. 1, str. 281-302. 

Nataša MAJERIČ KEKEC 

Pripravljanje sestavka za intervju na Radiu Tednik na 
temo Zgodovina šol na Ptuju. 

Je1kaMEUK 

Državni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi 
predhodniki. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 273-278. 

Nove poti arhivistike v 21. stoletju. Arhivi 31 (2008), 
št. 1, str. 21-30. 
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Leopold MIKEC AVBERŠEK 

Delovanje mariborske trgovske družbe Macun & Fa
biani (1921-1926). SI1Idia Hislorica Slovenica 8 
(2008), št. 2/3, str. 320-340. 

Sabina Lešnik, Praznilci na voščilnicah, Poluajinski 
arhiv Maribor, Katalogi XXVI, Maribor 2006, 24 
strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 170-171. 

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elek
tronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, 
Maribor 2008, 483 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, 
str. 153-159. 

Viri za gradbeno zgodovino Maribora po letu 1850, 
Poluajinski arhiv Maribor, Viri 2/18, Maribor 
2006, 331 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 169-
170. 

Zadravec Dejan, Obračun prihodkov in izdatkov 
Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru: 1. julij 
1699-9. januar 1700 kritična objava arhivskih 
dokumentov, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 7, 
Maribor 2007, 135 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, 
str. 165-166. 

Pavel MIKLIČ 

Milan Bizjak - šestdeset let. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 
433-434. 

Polona MLAKAR 

78. nemško arhivsko zborovanje. Arhivi 31 (2008), št. 
2, str. 369-370. 

La gazette des archives, št. 179. Arhivi 31 (2008), št. 1, 
str. 191. 

Ilaria MONTANAR 

A trent'anni dalla morte di papa Montin.i e del 
vescovo di Maribor mons. Držečnik: due figure 
simili per sensibilita umana ed ecclesiale. Bogoslovni 
vestnik 2008, št. 3. 

Andrej NARED 

Kranjska in njeni deželni stanovi. Krat!Jski de:f!ini pn'~ 

vilegiji.- 1338- 1136 [razstava Arhiva Republike Slo
venije: Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. 
april-4. maj 2008, Petero kotni stolp Ljubljanskega 
gradu, 3.-29. april 2008], str. 10- 33. 

Kranjski deželni privilegiji (ročini) : 1338-1736. Kranj
ski dei}lni privilegiji .- 1338- 1136 [razstava Arhiva 
Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija 
Narodni dom, 3. april-4. maj 2008, Peterokotni 
stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008], str. 
36--{'7. 

Kranjski deželni privilegiji: 1338-1736 [razstava Ar
hiva Republike Slovenije: Narodna galerija, Gale
rija Narodni dom, 3. april-4. maj 2008, Petero
kotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008]. 
Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008 (so
urednik Jure Volčjak). 

Mostovi prijateljstva: utrinki iz slovensko-francoskih 
odnosov od 18. stoletja do danes. Loka pri 
Mengšu : Cellter za evropsko prihodnost; Ljub
ljana: Francoski inštitut, 2008 (sourednika/so
avtorja Adrijan Kopitar in Vladimir Sunčič). 

Objava in prevod privilegijev luanjskega plemstva 
(1338) ter plemstva v Marki in Metliki (1365). 
Kranjski deželni privilegiji .- 1338- 1136 [razstava Ar
hiva Republike Slovenije: Narodna galerija, Gale
rija Narodni dom, 3. april-4. maj 2008, Petero
kotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008], 
str. 70-77. 

Razstavna dejavnost Arhiva Republike Sloven.ije v le
tu 2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 415-417 (so
avtor Matevž Košir). 

Slovenska mesta skozi čas: razstava Arhiva Republike 
Slovenije. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 
2008 (soavtor Vladimir Kološa). 

Slowenische Stadte durch die Zeit : cine Ausstellung 
des Archivs der Republik Slowenien : Paroisse 
Fran,ruse Le Cap, Bern, Marz 2008. Ljubljana : 
Arhiv Republike Slovenije, 2008 (soavtor VIadimir 
Kološa). 

Miroslav NOVAK 

Elementi oblikovanja ljutomerske kulturne poluajine 
do sredine 20. stoletja. Casopis za. Zgodovino in na
rodopisje 79 = n.v. 44, 2008, št. 1/2, str. 10-27. 

Oblikovanje postupaka, uloga istanja u procesima 
arhivskog stručnog rada. Arhivska praksa II , 2008, 
št. [1], str. 183- 193. 

Emica OGRIZEK 

Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu 
Oluožnega sodišča Maribor 1898-1941, (Inven
tarji, 18). Maribor: Poluajinski arhiv, 2008.195 str. 

Blaž OTRIN 

100 let župnije Domžale. Domžale 2008 (urednik 
zbornika). 

»Božjo voljo spolnjevati«. Življenjska pot dr. Alojzija 
Šuštarja (katalog) (urednik dokumentov in foto
grafij). Trebnje : Kulturno društvo Trebnje, 2008, 
56 strani. 

Duhovni poklici iz Domžal. 100 lel if!1;nije Domžale. 
Domžale 2008, str. 87-99. 
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Duhovniki in njihovi najožji sodelavci. 100 let i:Jtpnije 
Dom~/e. Domžale 2008, str. 101-107 (soavtorica 
Marjeta Cerar). 

Erzbischof Vovk - der Fels im kommunistischen 
Slowenien. Kirrhe hellte, Monats,<!itschtijt jiir die ka
tholische Kirche im delltschen Sprachrallm. Alt6tting, 
Marz 2008, str. 4--9 (soavtor Anton Štrukelj). 

La fidelidad del siervo de clios Anton Vovk. Commllnio: 
R.evista Calo/ica Internacional, Buenos Aires, št. 1, 
2008, str. 43-56 (soavtor Anton Štrukelj). 

La fidelidad del siervo de dias Anton Vovk. Commllnio: 
Revista Catolica Internacional, Madrid: Ciudad Nue
va, šc 8, 2008, str. 145--155 (soavtor Anton Štru
kelj). 

Nadškof Anton Vovk božji služabnik. Ljubljana: 
Družina, 2008, 20 strani (soavtor Anton Štrukelj). 

Ustanovitev župnije Domžale in njen razcvet do 
druge svetovne vojne. 100 let ff!tpnfje Domzale. 
Domžale 2008, str. 35--54. 

Župnija Domžale od okupacije do demokratičnih 
sprememb. 100 let ~pnije Domžale. Domžale 2008, 
str. 55--76. 

Barbara PEŠAK MIKEC 

Vzpenjača na grad: ideje - projekti - uresničitev. 
Kronika 56 (2008), št. 1, str. 99-101 (soavtorica 
Barbara Žabota). 

Nataša PETELIN 

Restavriranje urbarja gospostva Brdo pri Kranju 
1705-1718. Konservator-mtavrator, 2008, str. 12 
(soavtorice Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana 
Cjuha in Jedert Vodopivec). 

Janez PIRC 

V spomin Andrej Černilogar (10.11.1928--18.12008). 
Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 423. 

Lucija PLANINC 

Poročilo o šolanju, namenjeno spoznavanju konservi
ranja fotografij in fotografskih zbirk v srednj~ 

vzhodni in južni Evropi. Arhivi 31 (2008), št. 2, 
str. 397-399. 

Alberto PUCER 

o portoroškem grbu odličnosti v turizmu. Solni cvet : 
glasilo Ob"in, Piran, št. 6 (oktober 2008), str. 33. 

Odprtje razstave sv. Jurij v Starem vrtcu. SO/Ili cvet : 
glasilo Obeine Piran, št. 5 (april/maj 2008), str. 64. 

Sv. Jurij. zavetnik Pirana. So/ni cvet :glasilo Občine Piran. 
št. 5 (april/maj 2008), str. 64. 

Za vožnjo s kolesom do 10 fiorIDOV kazni. So/ni ~t: 
glasilo Občine Piran, št. 4 Ganuar 2008), str. 17. 

Marta RAU-SELIČ 

Na svoji zemlji - 60 let kasneje: katalog razstave ob 
60-letnici prvega slovenskega zvočnega igranega 
celovečernega filma. Tolmin Tolminski muzej, 
2008 (soavtorica Karla Kofol). 

Prestop meje starega alpinizma - Lhotse. južna stena 
leta 1981 in 1990. Tehnični in vsebinski problemi 
klasilnega in elektronskega arhiviranja 7 (2008), str. 
149-158 (soavtorica Dušica Kunaver). 

Tatjana REZEC-STIBILJ 

Četrdeset godina Slovenskog ftlmskog arhiva pri Ar
hivu Republike Slovenije. Hrvatski jilmski Ijelopis 14 
(2008), br. 56, str. 93-96. 

Slovenija : štit.ideset let Slovenskega filmskega arhiva 
pri Arhivu Republike Slovenije : 1968--2008. Ki
notečnik 9 (2008), št. 4, str. 16-17. 

Slovenski filmski arhiv - 40. L.e giornale del cinema muto: 
catalogo / 27th Pordenone Silent Film Festival. [S. 
1. : s. n.], 2008 (soavtor Lojz Tršan). 

Deborah ROGOZNICA 

Mednarodna Znanstvena konferenca »150 let od prve
sa modernega habsburškega popisa prebivalstva. 
Stuctijsko posvetovanje o prebivalstvu Istre in so
sednih dežel«. Pulj, Univerza »Juraja Dobril«<, 31. 
oktober 2007. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 146-147. 

La ncostruzione deIl'industria alberghiera e lo svilup
po del settore turistico neIl'area capodistriana 
(1945--1956). Qu.derni, Vol. XIX, Centro cli ri
cerche storiche Rovigno, 2008. 

Jurij ROSA 

Zgodba o luči - Soške elektrarne Nova Gorica, 60 let. 
Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 408-410. 

Matjan ROŽAC 

Znameniti figov top. Solni cvet : glasilo Občine Piran, št. 
4 Ganuar 2008), str. 16-17. 

Mirovna pogodba med Piranom in Rovinjem iz leta 
1209. Solni cvet: glasilo Občine Piran, št. 5 (april/maj 
2008), str. 64--66. 

MitjaSADEK 

Glej, zdaj bo pa glava proč. Park: ngiona/ni mesečnik 
12, št. 2, Novo mesto, oktober 2008. 
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Latinski napisi v Novem mestu (popravljen ponatis). 
RasI, revija za kujtlIro, Ji/era/uro in druzbena vpraJo,!ja 
XIX, december 2008, št. 6, str. 542-547. 

Latinščina na stavbah in spomenilcih Novega mesta. 
Rast, revija za ku/lllro, Ii/era/uro in dmžbena vpraJa'!ia 
XIX, oktober 2008, št. 5, str. str. 392-399. 

Pa naj pade stari fevdalec. Park.- regionalni mesečnik 12, 
št. 1, Novo mesto, september 2008. 

V mestecu, kjer ima Bakb obilo templjev. Park: re
gionalni mesečnik 12, št. 3, Novo mesto, december 
2008. 

Zdenka SEMLIČ RAJH 

Cestne gradnje. Načrti okrof!zih inž!ni,jev in mestnih rj
darskih mojstrov na skvenskem Štajerskem : (1786-
1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv 
Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovinski 
arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, str. 102-
125 (soavtorica Metoda Kemperl). 

Delovanje okrožnih uradov in ohranjenost gradiva. 
Nami okrof!rih int!niljev in mej/nih iJdarskih mojstrov 
na skvenskem Štajerskem: (1786-1849): [Zgodovinski 
arhiv Ce!;" Pokrajinski arhiv Maribor, 2.10.2008-
31.3.2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: po
krajinski arhiv, 2008, str. 8-15. 

Gradbeni predpisi v požarnih redib pred sprejetjem 
gradbenega reda za Štajersko leta 1857. Nalrti 
okrof!tih inženirjev in mestnih tJdarskih mojsIrov na 
skvenskem Štajerskem: (1786-1849) : [Zgodovinski 
arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10.2008-31. 
3.2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: po
krajinski arhiv, 2008, str. 16-18. 

Javne stavbe. Načrti okroŽf1ih in~ni,./ev in mestnih 
'{idarskih mojstrov na skvenskem Stajerskem : (1786-
1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv 
Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovinski 
arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, str. 28-55 
(soavtorja Bojan Cvelfar in Metoda Kemperl). 

Opis akrivnosti in funkcij korporarivnih teles s po
močjo novega mednarodnega standarda ISAF. 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja 7 (2008), str. 67-74. 

Vodne gradnje. Nalrti okroi:f1ih inženirjev in mestnih 
'{idorskih mojstrov na skvenskem Štajerskem: (1786-
1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv 
Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovinski 
arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, str. 126-
139 (soavtor Bojan Cvelfar). 

Zasebne stavbe. Nami okrožnih inženir/ev in mestnih 
zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem: (1786-
1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv 
Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodovinski 
arhiv; Maribor: Pokraji.nski arhiv, 2008, str. 78-
104 (soavtor Bojan Cvelfar). 

Aleksandra SERŠE 

Grb in zastava dežele Kranjske upoštevaje zlasti leto 
1916 : deželnostanovske, deželne in narodne ba.r
ve kranjskega grba in zastave. Arhivi 31 (2008), št. 
1, str. 137-144. 

Kolokvij o arhivskih skladiščih. Berlin, 21. in 22.1. 
2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 388-391. 

Zorka SKRABL 

Petdeset let avtoceste bratstva in enotnosti. Rast, revija 
za kulturo, literaturo in drožbena vpraJanja XIX, julij 
2008, št. 3-4, str. 269-273. 

Gorazd ST ARIHA 

The Church, the State and Society in Lower Styria in 
the Period of Neoabsolurism. The Role od the 
Church in the Modernisotion of Society in the Pannonian 
Region in the 18,11 and 19,11 Centlln'es, International 
Historico-Cultural Symposiwn Mogersdorf 2001, 
Szombathely, 2008, str. 87-93. 

Alenka STARMAN 

Selitev arhivskega gradiva Oddelka za gradivo uprave 
po letu 1945 v prenovljeno )Vojašnico na Roški«. 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja 7 (2008), str. 213- 220 (soavtorica Jas
mina Kogovšek). 

Vladimir SUNČIČ 

Mostovi prijateljstva: utrinki iz slovensko-francoskih 
odnosov od 18. stole~a do danes. Loka pri 
Mengšu : Center za evropsko prihodnost; Ljub
ljana: Francoski inšritut, 2008 (sourednika/so
avto~a Adrijan Kopitar in Andrej Nared). 

Judita ŠEGA 

Poročilo o opravljenem evidentiranju arhivskega gra
diva freisinškega gospostva na Slovenskem v Ba
varskem glavnem državnem arhivu (Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv) v letu 2007. Obvestila 24, št. 1, 
Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008, str. 
113-115 (soavtorici Sonja Anžič in Mira Hodnik). 

Protestantizem na Loškem: razstavni katalog. Škofja 
Loka: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2008, 72 str. 

Jože ŠKOFLJANEC 

Nazarje in bosanski frančiškani. NaZ01je : zgodovinska 
pričevanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2008, str. 47-
52. 
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Obscrvanti province sv. Križa in slovenske pokrajine 
od konca 1 S. do srede 18. stoletja : doktorska 
disertacija. Ljubljana: O. ŠkofJjanec], 2008. 

Gašper ŠMID 

Arhivski fondovi obosanskoj osnovnoškolskoj djeci 
uRepublici Sloveniji u periodu 1992-2000. Ar
I;ivska raksa 11 (2008), str. 253-264 (soavtor 
Zarko Strumbl). 

Ocena stanja skladišč Ministrstva Republike Slovenije 
za šolstvo in šport in Ministrstva za visoko šol
stvo, znanost in tehnologijo na Kotnikovi ulici in 
Masarykovi cesti v Ljubljani. Tehnični in vsebinski 
problemi klasičnega in eJektronskega arhiviranja 7 
(2008), str. 291-296 (soavtotja Vojko Brunček in 
Zarko Štrumbl). 

Predstavitev in ocena pogojev za hrambo arhivskega 
gradiva v dveh skladiščih Arhiva RS na Dunajski 
cesti 48 v Ljubljani - na Petrolu. Tehnični in vse
binski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 7 
(2008), str. 297-306. 

Gordana ŠOVEGEŠ LIPOVŠEK 

Anton Trstenjak, Slovenci na Ogrskem, Narodopisna 
in književna črtica, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 
S, Maribor 2006, 234 strani. Arhivi 31 (2008), št 1, 
str. 174-176. 

Družina Balkanyi v fondih Pokrajinskega arhiva Ma
ribor = A Balk:inyi csa1:id emJitese a Maribori 
Ten1leti Leveld.r fondjaiban. Meščanstvo, tiskarstvo 
in de~ika,.stvo Lendave: obrtništvo Lendave 1 : vodič po 
razstavi: Lendva ipartiirlinete1: kitillitasveif!tO, (Lynd
vamuseum, 2). Lendava: Galerija-Muzej = Lend
va: Galeria-Muzeum, 2008, str. 52--{;7. 

Letna konferenca društva madžarskih a.rhivistov, Za
laegerszeg, 26.-28. avgust 2008. Arhivi 31 (2008), 
št. 2, str. 368-369. 

Simona Velunšek, Osnovna šola Fram 1854-2000, 
Pokrajinski arhiv Maribor, Inventatji 14, Maribor 
2006,328 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 173-
174. 

XVIII. mednarodni arhivski raziskovalni tabor. Peti
šovci-Peteshaza in Mala Polana v Sloveniji ter 
Paka na Madžarskem, 23.-28. junija 2008. Arhivi 
31 (2008), št. 2, str. 393-397. 

Žarko ŠTRUMBL 

A.rhivski fondovi obosanskoj osnovnoškolskoj djeci 
uRepublici Sloveniji u periodu 1992-2000. Arhiv
ska praksa 11 (2008), str. 253-264 (soavtor Gašper 
Šmid) 

J avna agencija za .raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS) : 1986--2005 : arhivski popis 

signatura fonda AS 2033. Ljubljana : Arhiv Re
publike Slovenije, 2008. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in Šport RS. Urad za 
investicije: 1993-2004 : arhivski popis: signatura 
fonda AS 2003. Ljubljana : Arhiv Republike Slo
venije, 2008 (soavtor Vojko Brunček). 

Ocena stanja skladišč Ministrstva Republike Slovenije 
za šolstvo in šport in Ministrstva za visoko šol
stvo, znanost in tehnologijo na Kotnikovi ulici in 
Masa.rykovi cesti v Ljubljani. Tehnični in vsebinski 
problemi klasimega in elektronskega arhiviranja 7 
(2008), str. 291-296 (soavtorj. Vojko Brunček in 
Gašper Šmid). 

Razvoj državnih upravnih organov s področja šolstva, 
visokega šolstva in znanosti v RS med leci 1991 in 
2008. Tehnimi in vsebinski problemi klasimega in elek
tronskega arhiviranja 7 (2008), str. 133-138 (soavtor 
Vojko Brunček). 

Slavica TOVŠAK 

?vfiroslav Novak, Preslikave vsebin v arhivskih stro
kovnih postopkih, Pokrajinski arhiv Maribor, Ma
ribor 2007, 224 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
185-186. 

Uvod k razstavnemu katalogu. Načrti okrožnih in:{:
nitjev in mestnih ~darskih mqjstrov na slovenskem 51a
jmkem .. (1786-1849) .. [Zgodovinski arhiv Celje, Po
krajinski arhiv Maribor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: 
Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 
2008, str. S (soavtor Bojan Cvelfar). 

LojzTRŠAN 

Ljubljana, shranjena v filmskih kolurih. Etnologjja in 
regije. 41Ib!Jana. Prestolnica v medkullumem dialogu in 
filmskih podobah .. zbornik 'i!'anstvenih in strokovnih 
rai/irav. Ljubljana : Slovensko emološko društvo, 
2009, str. 117-123. 

Ob šriridesctlemici Slovenskega filmskega arhiva pri 
Arhivu Republike Slovenije v dvorani Slovenske 
kinoteke. Kinotemik 9 (2008), št. 8, str. 23. 

Slovenski film v kolektivnem spominu. Kinotemik 9 
(2008), št. 4, str. 18-19. 

Slovenski filmski arhiv - 40. Le giornate dej cinema muto: 
calalogo / 27th Pordenone Silent Film Festival. [S. 
1. : s. n.], 2008 (soavtorica Tatjana Rezec-Sribilj). 

Slovenski turistični film [Videoposnetek] Hej, čez 
bele poljane, Kam, Kmečki turizem, Piran, Skriv
nost, V sivi skali grad, Zakladi naše dežele. Ljub
ljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008 (urednik). 

Slovenski turistični film na dvd-ju. Kinolemik 9 
(2008), št. 10, str. 13. 

Slovenski turistični filmi na DVD. Arhivi 31 (2008), 
št. 2, str. 407-408. 
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Ivanka URŠIČ 

Arhivsko gradivo iz Goriškega muzeja v Pokrajin
skem arhivu v Novi Gorici. Arhivi 31 (2008), št. 1, 
str. 53-57. 

»Ljudski kapelnik« Jožef Petrovič. Koledar Goriške 
Mohorjeve dmžbe za leto 2009, Gorica 2008, str. 95-
98. 

Lilijana VIDRIH LAVRENČIČ 

Franc Premd, podraški župnik in fotograf: publika
cija in razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Go
rici. Vipavskiglas 84, 2008, str. 7-10. 

Julijana VISOČNIK 

Epigrafika včeraj, danes, jutri --- Epigraphy yesterday, 
today, tomorrow ---o Arh<o 2008, št. 25, str. 39-44. 

Marco Traverso: Esercito Romano e societa italica in 
eta impenale J. I documenti epigrafici, 2006. Ar
heološki vestnik 59 (2008), str. 381. 

Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak, Turjaška knjiga listin 1. 
Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in 
knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-
1400). Thesaurus momonae, fontes 6 Zgodo
vinski inštitut Milka Kosa ZRe SAZU, Ljubljana 
2008,447 strani. Arhivi 31 (2008).403-404. 

Vojaški napisi iz Celeje in njene okolice. Arheološki 
vestnik 59 (2008) 325-357. 

Jedert VODOPIVEC 

Knjiga mene briga: razstava na Trubarjevi domačiji 
na Rašici, 1. oktobra - 16. novembra 200B. 

Konserviranje in restavriranju fotografskih albumov. 
Domau,' jotografske album Dornava. Ljubljana : Mi
nistrstvo za kulturo RS, 2008, str. 51-54. 

Minimalni standardi za materialno varovanje gradiva, 
ki ima značaj arhivske dediščine. Tehnični in vse
binski problemi klasilnega in elektronskega arhivira,ya 7 
(2008), str. 173-178. 

Non--dcstructive characterization of paper as a 
support of a gouache collection. Program and book 
cif abstracls / 9th International Conference Art 
2008, Jerusalem, Israel, May 25-30, 2008. Jeru
salem: ISAS International Seminars, [2008], str. 
24 (soavtorica Marjeta Černič). 

Non--destructive characterization of paper as a sup
port of a gouache collection. Proceedings / 9th In
ternational Conference Art 2008. Jerusalem : ISAS 
International Seminars, [2008], str. 9 (soavtorica 
Marjeta Černič). 

O knjigi malo drugače. Studia [ustinopolitana 1 (2008), 
št. 1, str. 137-152. 

Pol stoletja Centra za konserviranje in restavriranje 
Arhiva Republike Slovenije [gostujoča razstava ob 
50. obletnici Centra za konserviranje in restav
riranje Arhiva Republike Slovenije, Tolininski 
muzej, 26. marec 2008]. 

Pol stoletja konserviranja pisne dediščine [gostujoča 
razstava ob 50. obletnici Centra za konserviranje 
in restavriranje Arhiva Republike Slovenije, žup
nišče na Repentabru, 23.12.2007 do 9.1.2008]. 

Preservation and risk assessment in archival depos. 
Atlanti 18 (2008), str. 181- 186. 

Preservation management and risk assessment in 
Slovenian archives. Cultural ben·tage meet practic·e / 
8th European conference on research for pro
tection, conservation and enhancment of cultural 
heritage, Ljubljana, November 10-14, 2008. Ljub
ljana Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008, 
str. 285-287. 

Restavriranje urbarja gospostva Brdo pri Kranju 
1705-1718. Konservator- restavrator, 2008, str. 12 
(soavtorice Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana 
Cjuha in Nataša Petelin). 

Select medieval bindings from public archives and 
libranes in Slovenia. Turnhout Brepols, 2008 
(separat). 

Select mcdieval bindings from public archives and 
libraries in Slovenia. LA reliure midievale / edites par 
Guy Lanoe avec la collaboration de Genevive 
Grand. Turnhout Brepols, cop. 2008, str. 75-
103. 

Tudi najmanjša poplava je lahko katastrofalna 
reševanje pisne in grafične dediščine. Delo 50 (19. 
junij 2008), št. 141, str. 24. 

Usnjen antependij sv. Margarete z gradu Snežnik 
preiskave in poseg / Katja Kavkler, Nadja Podboj. 
Konservator-restavrator (2008), str. 27 (somentorica). 

Jure VOLČJAK 

Das Dominikanerinnenkloster Velesovo/1V1ichel
stetten im Laufe seincs Bestehens. Betlelorden in 
Mitteleuropa / Heidemarie Specht und Ralph An
draschek-Holzer (Hgg.). St. Pblten : DASP, 2008, 
str. 211-232. 

Kirchliche Archive in Slowenien. Scrinium Bd. 61/62 
(2007/2008), str. 247- 254. 

Kranjski dcželni privilegiji: 133&-1736 : katalog raz
stave. Kran;ski deželni privilegjji " 1338- 1736 [razsta
va Arh.iva Republike Slovenije: Narodna galerija, 
Galerija Narodni dom, 3. april-4. maj 2008, Pe
terokomi stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 
2008], str. 80-157. 

Kranjski deželni privilegiji: 133&-1736 [razstava Ar
hiva Republike Slovenije: Narodna galerija, Gale
rija Narodni dom, 3. april-4. maj 2008, Petero
kotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008]. 
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Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008 (so
urednik Andrej Nared). 

O t. i. koroških listinah, izročenih Koroškemu dežel
nemu arhivu v Celovcu. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
97-136. 

\'Viirttemberška knjiga listin na svetovnem spletu. 
Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 145-146. 

Andrej ZADNIKAR 

Zbirka prospektov 20. stol. arhivski popis SIg
natura fonda AS 1442. Ljubljana: Arhiv Repub
like Slovenije, 2008. 

Ivanka ZAJC CIZELJ 

Celjsko in mariborsko okrožje (1748-1849) -
teritorialni obseg. Načrti okroff!tih in!f!niljev in mest
nih iJdarskih mojstrov na slovenskem Slqjerskem : 
(1786-1849) : [Zgodovillski arhiv Celje, Pokrajinski 
arhiv Marihor, 2.10.2008-31.3.2009]. Celje: Zgodo
vinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, str. 
6-7. 

Marica Strnad-Cizelj (1872-1953). Nel'o'i"fJbljena poln
viea : port~/i žensk 19. in 20. slo/ega na Slovenjkem, 
rokovnik, 1. izdaja, Ljubljana : Založba Tuma, 
2008, str. 86. 

Telovadno društvo Celjski Sokol 1890-1940. Arhivi 
31 (2008), št. 2, str. 349-362. 

Boštjan ZAJŠEK 

Jure Maček, Korespondenca dr. Lavoslava Gregoreca, 
Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 15, Maribor 
2007,213 strani. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 176-
177. 

Hedvika ZDOVC 

Gradec, Avstrija: Evidentiranje arhivskega gradiva, ki 
jc izven države ter zadeva Slovenijo in Slovence v 
letu 2007. Obveslila 24, št. 1, Ljubljana Arhiv 
Republike Slovenije, 2008, str. 93-112. 

Medarruvska delovna skupina za področje uprave -
vloga in pričakovanja. Arhivi 31 (2008), št. 1, str. 
61--{j2. 

Metoda Kemperl, Bojan Cvclfar, Zdenka Semlič Rajh. 
Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih 
mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849). 
Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 418-419. 

Katja ZUPANIČ 

100. obletnica septembrskih dogodkov na Ptuju. 
Pllljčan 14, št. 10 (24. oktober 2008), str. 4. 

21. posvetovanje »Arhivska praksa 2008«, Tuzla, 9. in 
10. oktober 2008. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 371-
373 (soavtor Damjan Lindental). 

Četn.ištvo na Štajerskem, Ljubljana 2008. 
Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908 : 

katalog razstave v Galeriji Magistrat ob stori ob
letnici septembrsk.ib dogodkov na Ptuju. Ptuj 
2008. 

Ocena stanja arhivskih sklad.išč v Zgodovinskem ar
hivu na Ptuju po metodi Michalskega, zbornik 
ADS. 

UpravnoteritoriaLni, gospodarski ter družbcni razvoj 
Vidma po letu 1945, Videmski zbornik. 

Barbara ŽABOTA 

Protestantizem na Loškem ob SOO-letnici rojstva 
Primoža Trubarja. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 417-
418. 

Vzpenjača na grad: ideje - projekti - urcsničitev. Kro
nika 56 (2008), št. 1, str. 99-101 (soavtorica Bar
bara Pešak Mikec). 

Aleksander ŽIŽEK 

Brez meja. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 419-420. 
Kdo je kdaj v cehu plačal ceho. Zgodovina za vse, vse za 

'Il,odovino XV (2008), št. 2, str. 7-16. 
Zbirka obrtnih listin: razstava in katalog. Zgodovin

ski arhiv Pančevo, maj 2008; Zgodovinski arhiv 
Celje, 19. september 2008-31. december 2008. 
Celje in Pančevo, 2008, 18 strani (soavtor Milan 
Jakšic). 

Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC 

Ali reformacija ali protirefonnacija' De/o 50 (5. )uru) 
2008), št. 129, str. 17. 

Die Protokolle der Kollegs-Vorstehung als QueUe 
und ilue Aufschlusse uber die Alurnnen der Dio
zese Laibach. Das Priesterkolleg SI. AJ(gJlJlin ))Frin
lanellm(( in Wien 1816 bis 1918 : kirrhli,h, Elite
Bildllnl, fiir den D0110u-AIpe11-Adria-Rallm. Wien, 
Koln, Weimar: Bohlau, cop. 2008, str. 83-104. 

Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija. 
Ljubljana : Arhiv Republike Slovenje, 2008. 343 
str. (odgovorni urednik). 

Spori zaradi Velike planine po sodnem zapisniku iz 
leta 1540. Komniški zbornik 19 (2008), str. 121-133. 

Stolni kapitelj v Ljubljani v letu posvetitve nove 
ljubljanske stolnice. Slolnica sv. Nikolaja v Ljllbljalli : 
1707. - Ljubljana Stolna župnija sv. Nikolaja 
Inštitut za zgodovino Cerl...-ve pri Teološki fakul
teti, Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2008, str. 
28-45. 
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Vladimir ŽUMER 

Mag. Vladimir Kološa - Miha, šestdesedetnik. Arhivi 
31 (2008), št. 2, str. 427-433. 

Makro valorizacija arhivskega gradiva v Sloveniji. Ar
hivi 31 (2008), št. 2, str. 307-326. 

Poslovanje z zapisi : upravljanje in hramba doku
mentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za raz
vrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska 
hramba gradiva v digitalni obliki. Ljubljana : Pla
net GV, 2008. 

Zakon ozaštiri dokurnentarnog i arhivskog gradiva i 
arhivima. Arhivski vjemik 51 (2008), str. 149-160. 
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