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članki in razprave 

PREDPISI, Kl UREJAJO ARHIVSKO DEJAVNOST 

Jože Zon t ar 

SkupSčina SR Slovenije je na sejah svojih zborov dne 
29.12.1980 in na seji skupščine Kulturne skupnosti Slo- 
venije dne 26.12.1980 sprejela zakon o naravni in kul- 
turni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81). Z dnem, koje 
začel veljati ta zakon, je prenehal veljati tudi zakon o ar- 
hivskem gradivu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 34/73). 
S tem je postal zakon o naravni in kulturni dediščini tudi 
osnovni predpis, ki ureja arhivsko dejavnost. Ko obrav- 
navamo v tem prispevku ta zakon, ga obravnavamo prav s 
tega vidika. Pred očmi imamo le arhivsko gradivo, torej 
samo enega izmed delov naravne in kulturne dediščine. 
V letu 1981 so bili sprejeti na podlagi zakona o naravni in 
kulturni dediščini še trije akti, ki urejajo arhivsko dejav- 
nost in ki v marsičem šele omogočajo v polni meri iz- 
vajati sam zakon. Ti so: 
pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva ar- 
hivu, 

pravilnik o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva, 

ter 
pravilnik o pogojih za uporabo arhivskega gradiva. 

(Vsi pravilniki so objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 
34/81 ; popravki: Uradni list SRS, št. 2/82). 
V tem prispevku si sledijo ti akti po navedenem logičnem 
vrstnem redu ne glede na to. da so objavljeni v Uradnem 
listu SRS v drugačnem zaporedju. 
Obravnavano materijo dopolnjujejo tudi določbe 166., 
169., 178. in 179. člena kazenskega zakona SRS (Uradni 
list SRS, št. 12/77), ki se nanašajo na kazenskopravno 
varstvo glede tatvine, zatajitve, poškodovanja ali uničenja 
in nedovoljenega izvoza kulturnih in zgodovinskih spome- 
nikov, to je tudi arhivskega gradiva.1 Uničenje kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov med vojno ali oboroženim 
spopadom pa sankcionira 51. člen kazenskega zakona 
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76), ker gre za kaznivo 
dejanje zoper mednarodno pravo (v skladu z mednarodno 
konvencijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboro- 
ženega spopada). 
Poudariti je treba, da so arhivi tvorno sodelovali pri pri- 
pravi obravnavanih predpisov. Glede zakona o naravni in 
kulturni dediščini je bilo ob njegovem sprejemu v Skup- 
ščini SR Slovenije to tudi posebej naglašeno. Kljub priza- 
devanjem scstavljalcev pa ni mogoče trditi, da so predpisi 
dosegli zgornjo mejo možnega. Pri uresničevanju njihovih 
določb bo ustvarjalna praksa bogatila ne le nje same, mar- 
več tudi našo pravno ureditev varstva naravne in kulturne 
dediščine sploh ter arhivske dejavnosti še posebej. 
Komentarji k obravnavanim predpisom niso namenjeni le 
delavcem v arhivih marveč vsem, ki imajo kakorkoli 
opravka z arhivsko dejavnostjo, to je od ustvarjalcev ar- 
hivskega gradiva, do uporabnikov in upravnih organov. 
Želimo pa, da bi ta prispevek obogatil tudi našo arhi- 
vistiko, za katero je bil sprejem sistemskega zakona vedno 
priložnost za njen napredek. 
Komentar v zvezi z zakonom o naravni in kulturni de- 

diščini je nastal na podlagi gradiv, pripravljenih ob spreje- 
manju zakona ter na podlagi zapisa več pogovorov s tov. 
Jožetom llumrom, namestnikom predsednika Republi- 
škega komiteja za kulturo. Tov. Humer je prispeval tudi 
več pojasnil k podzakonskim aktom na splošno, tov. Janez 
Strojanšek, vodja upravne inšpekcije Republiškega sekre- 
tariata za piavosodje in upravo pa v zvezi z 10. do 
12. členom pravilnika o pogojih za uporabo arhivskega 
gradiva. Obema se za sodelovanje najlepše zahvaljujem. 

I. 

Arhivska zakonodaja od osvoboditve leta 1945 dalje 

V Sloveniji je bilo načelno zavarovanje arhivskega gradiva 
določeno že z odlokom predsedstva Slovenskega narod- 
noosvobodilnega sveta o zaščiti knjižnic, arhivov in kul- 
turnih spomenikov (Slovenski poročevalec, 27. 1. 1945), 
Narodna vlada Slovenije paje z uredbo z dne 31.10.1945 
ustanovila Osrednji državni arhiv Slovenije in arhivski svet 
(Uradni list SNOS in NVS, št. 50/45). V okviru zvezne 
zakonodaje je bilo načelno zavarovanje arhivskega gradiva 
določeno z odlokom Nacionalnega komiteja osvoboditve 
Jugoslavije o zaščiti in čuvanju kulturnih spomenikov in 
starin z dne 20.2.1945 (Uradni list DFJ. št. 10/45). 
Uredba o začasnem zavarovanju arhivov z dne 12.3.1948 
(Uradni list FLRJ, št, 25/48) pa je imela namen prepre- 
čiti, da bi se pri imetnikih uničevalo arhivsko gradivo biv- 
ših državnih in samoupravnih ustanov, društev, združenj 
in drugih pravnih oseb kot tudi posameznikov. 
Splošni zakon o državnih arhivih z dne 23.1.1950 (Urad- 
ni list FLRJ, št. 12/50) je predstavljal prvi zakon, ki je 
urejal organizacijo in dejavnost arhivov.2 V istem letuje 
izšla na njegovi osnovi tudi uredba o Glavnem arhivskem 
svetu (Uradni list FLRJ, št. 54/50). Na podlagi splošnega 
zakona Slovenija ni izdala republiškega zakona o državnih 
arhivih, marveč se je v republiki direktno uporabljal 
splošni zakon; izdana je bila le odločba o postavitvi 
Arhivskega sveta LRS (Uradni list LRS, št. 23/50). 
Splošni zakon ni predstavljal sistemskega zakona o varst- 
vu arhivskega gradiva, zato je ostala vrsta vprašanj v zvezi 
z arhivskim gradivom neurejenih, predvsem glede razmerij 
do organov in organizacij, ki izročajo arhivsko gradivo 
arhivu. To je bilo toliko bolj pereče, ker se je pri imet- 
nikih obsežno nekontrolirano uničevanje arhivskega gra- 
diva nadaljevalo. Pomanjkljivosti naj bi uredila dva 
predpisa: odločba o hrambi arhivskega materiala z dne 
11.1.1952 (Uradni list FLRJ, št. 8/52) in navodilo o 
zbiranju, hrambi in periodičnem izločanju arhivskega ma- 
teriala z dne 5.2.1952 (Uradni list FLRJ, št. 8/52; objav- 
ljeno tudi v Uradnem listu LRS. št. 12/52). Kot „arhivski 
material" je treba razumeti dokumentarno gradivo, ki 
nastaja pri delu oziroma poslovanju organov in organi- 
zacij. S tema predpisoma so bile na arhive prenesene tudi 
določene upravne naloge. 
Osnovna načela splošnega zakona so hitro zastarela. 
Vzporedno z razvojem decentralizacije oblasti so se začeli 
iz mestnih arhivov,.ki jih je predvideval splošni zakon. 



razvijati okrajni arhivi. V skladu z razvojem komunalnega 
sistema po letu 1955 pa sc je začela tudi organizacija 
arhivov za posamezna območja naslanjati na občine.3Zato 
so se začele že leta 1953 priprave na novi zvezni zakon o 
arhivih. Vzporedno so pripravljali tudi novo navodilo o 
izločevanju in uničevanju dokumentarnega gradiva, ki 
nastaja pri delu oziroma poslovanju. S sprejemom novega 
zakona pa so močno odlašali. Nazadnje je prevladalo 
stališče, da bi pravno ureditev materije o arhivskem gra- 
divu in o arhivih prepustili republikam, s tem da bi 
zvezna skupščina sprejela priporočilo, v katerem bi bila 
podana načelna stališča kot osnovna orientacija za re- 
publiške zakone.4 Na tej podlagi so Bosna in Hercegovina 
ter Hrvatska v letu 1962, Črna Gora pa v letu 1963 spre- 
jele arhivske zakone, v katerih je prvič prišlo do urejanja 
celotnega področja varstva arhivskega gradiva (hrvatski in 
črnogorski zakon se imenujeta zakon o varstvu arhivskega 
gradiva in o arhivih; Narodne novine, št. 41/62, oziroma 
Službeni'Jist NR Crne Core, št. 13/63).5 

Po sprejemu Ustave leta 1963 in ob splošnem usklaje- 
vanju zakonodaje z njenimi normami so bili dani pogoji, 
da se sprejme tudi zvezna arhivska zakonodaja. Novembra 
1964 je bil sprejet splošni zakon o arhivskem gradivu 
(Uradni list SFRJ, št. 48/64), na njegovi podlagi pa so 
izšla še načela o odbiranju arhivskega gradiva iz registra- 
turnega materiala z dne 15.3.1968 (Uradni list SFRJ, št. 
12/68) in načela o enotnem evidentiranju arhivskega 
gradiva in registra t ur nega materiala z dne 16.4.1 $7(1 
(Uradni list SFRJ, št. 38/70).6 Pojem „registraturni ma- 
le rial", ki so ga pričeli uporabljati že republiški zakoni, 
sprejeti leta 1962 in 1963, je pomenil dokumentarno 
gradivo, ki nastaja pri delu oziroma poslovanju organov in 
organizacij. 
Splošni zakon in na njegovi osnovi izdana predpisa so 
določali le splošna načela in se direktno niso uporabljali. 
Urejali so le vprašanja varstva arhivskega gradiva, ne pa 
vprašanj organizacije arhivov. Namen splošnih zakonov je 
bil namreč zagotoviti temeljno enotnost na nekem pod- 
ročju v okviru vse države, medtem ko so bila vprašanja 
organizacije na temelju nove ustave v celoti v pristojnosti 
republik. 
V skladu s splošnim zakonom je bil tudi v Sloveniji 
sprejet zakon o arhivskem gradivu in o arhivih z dne 
16.2.1966 (Uradni list SRS, št.4/66). Zakon je predvidel 
naslednje podzakonske akte oziroma izvršilne predpise: o 
evidentiranju arhivskega in registraturnega gradiva (zakon 
o arhivskem gradivu in o arhivih iz leta 1973 ga imenuje 
navodilo o popisovanju /evidentiranju, inventarizaciji in 
izdelavi pripomočkov za uporabo/ arhivskega in registra- 
turnega gradiva), o odbiranju arhivskega gradiva iz re- 
gistraturnega gradiva, o načinu urejanja arhivskega gra- 
diva v arhivih ter o načinu izvajanja materialnega varstva 
arhivskega in registraturnega gradiva. Izšli sta le navodilo o 
načinu izvajanja materialnega varstva arhivskega in re-, 
gistraturnega gradiva z dne 20.2.1969 (Uradni list SRS, 
št. 10/69) ter navodilo o odbiranju arhivskega gradiva iz 
registraturnega gradiva z dne 24.2.1970 (Uradni list SRS, 
št. 9/70). 
Federacija je z zakonom o Arhivu Jugoslavije, sprejetim 
novembra 1964, uredila varstvo arhivskega gradiva, ki 
nastaja pri njenih organih in ustanovah (Uradni list SFRJ, 
št. 48/64). Zakon je bil leta 1969 dopolnjen (Uradni list 
SFRJ, št. 42/69). Državni sekretar za zunanje zadeve 
pa je predpisal pravilnik o pogojih za uporabo registra- 
turnega   materiala   in   arhivskega   gradiva   državnega 

sekretariata za zunanje zadeve ter diplomatskih in konzu- 
larnih predstavništev v tujini (Uradni list SFRJ, št. 
23/69). Organizacijske norme, ki jih je predpisala fede- 
racija, se torej nanašajo izključno na njeno gradivo. Iz 
svoje pristojnosti je določila federacija še, katero arhivsko 
gradivo je družbena lastnina (7. člen splošnega zakona o 
arhivskem gradivu, ki je imel značaj določila popolnega 
zakona) ter ustanovila Arhivski svet Jugoslavije z zako- 
nom o Arhivskem svetu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 
48/64). 
Amandmajsko izpopolnjevanje ustavnega sistema se je 
odrazilo tudi na zakonodaji, ki je urejala varstvo arhiv- 
skega gradiva. Na podlagi 14. in 15. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX. do XL1. 
(Uradni list SFRJ, št. 29/71), ki je bil sprejet junija 1971,, 
so s prenosom določenih pristojnosti od federacije na 
republike prenehali veljati splošni zakoni, tako tudi splošni 
zakon o arhivskem gradivu ter zakon o Arhivskem svetu 
Jugoslavije, s tem pa tudi načela o odbiranju arhivskega 
gradiva iz registraturnega materiala in načela o enotnem 
evidentiranju arhivskega gradiva in registraturnega ma- 
teriala. Sedaj so morale republike urediti varstvo arhiv- 
skega gradiva v celoti samostojno.7 Zato je bil oktobra 
1973 spremenjen in dopolnjen tudi zakon o arhivskem 
gradivu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 34/73). Fede- 
racija je uredila varstvo arhivskega gradiva, ki nastaja pri 
njenih organih in ustanovah, z novim zakonom o Arhivu 
Jugoslavije, sprejetim januarja 1973 (Uradni list SFRJ, št. 
6/73). 
V času po osvoboditvi leta 1945 je bila sprejeta in 
objavljena tudi obsežna zakonodaja s področja varstva 
kulturnih spomenikov (v dosedanjem pomenu te besede), 
in sicer zvezna; zakon o zaščiti kulturnih spomenikov in- 
prirodnih znamenitosti (Uradni list DI'J, št. 54/45), 
splošni zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
redkosti (Uradni list FLRJ, št. 81/46; 4/51), splošni 
zakon o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list FLRJ. 
št. 17/59), temeljni zakon o varstvu kulturnih spome- 
nikov (Uradni list SFRJ, št. 12/65), ter republiška: 
zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, 
št. 23/48), zakon o varstvu kulturnih spomenikov in 
naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22/58), 
zakon o varstvu kulturnih spomenikov v LR Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 26/61; SRS, št. 11/65). Čeprav je 
bilo v strokovnem pogledu in v najširšem smislu ves čas 
arhivsko gradivo poj movano kot kulturni spomenik in je 
to vsaj v načelni dikciji povzemala tudi arhivska zako- 
nodaja, pa je šla zakonodaja v podrobnosti to pot, da je 
vprašanja arhivov in arhivskega gradiva urejala posebej, 
kot je denimo, urejala posebej muzejska vprašanja.8 Ko sta 
šli v podrobni zakonodaji po letu 1950 spomeniško in 
arhivsko varstvo vsak svojo pot, spomeniška dejavnost tudi 
ni več posegalo na področje varstva arhivskega gradiva. 
Kot stroki pa sta se konzerva tors t vo in arhivistika razvili 
iz popolnoma drugačnih izdhodišč, kajti stroki imata za 
osnovo stvari, to je objekte varstva, ki so bistveno različni. 

11 

Priprava zakona o naravni in kulturni dediščini ter nje- 
gova osnovna načela 

Potek priprave zakona o naravni in kulturni dediščini sta 
nekako vštrie krojila dva tokova. Prvi tok je bil čisto za- 



ko no dajn e narave. V Skupščini SR Slovenije so namreč 
pod težo Števila kulturniških zakonov, ki jih je bilo treba 
sprejeti oziroma uskladiti z novo Ustavo in drugimi zakon- 
skimi akti, prišli na misel, da bi namesto vseh teh zakonov 
pripravili in sprejeli nekakšen kulturni kodeks, torej zakon, 
ki bi urejal vse, kar je treba urediti na področju kul- 
ture. Čeprav se ta zamisel kasneje ni tako uveljavila, pa 
ji je vendar na obravnavanem področju kulture nadaljnje 
zakonodajno prizadevanje šlo na roko, saj je široko zajet 
zakon o naravni in kulturni dediščini pokril področja kar 
štirih prejšnjih republiških zakonov: zakona o varstvu nara- 
ve (Uradni Ust SRS, št. 7/70), zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov (Uradni list LRS, št. 26/61; 
SRS, št. 11 /65), zakona o muzejih (Uradni list LRS, 
št. 32/59; SRS, št. I 1/65) in zakona o arhivskem gra- 
divu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 34/73). Drugi lok 
je bil bolj strokovne, torej vsebinske narave. Slo je za 
uveljavljanje ustavne dikcije in misli, da gre namreč za re- 
lativno enovit, čeprav po vsebini sestavljen pojem kul- 
turne in naravne dediščine. Omenjeno načelo se je v za- 
konu uveljavilo na več načinov. Prvič s tem, da zakon 
vsebinsko zajetna vsa ta področja, drugič pa s tem, da 
uvaja enovit pojem naravne in kulturne dediščine, skoraj 
v celoti pa tudi enovito obravnava kulturne spomenike in 
naravne znamenitosti. 
Pojem naravna in kulturna dediščina izvira iz Ustave, 
čeprav je v njej še nekoliko različno zastavljen. 
Pojem so utrjevali strokovnjaki, ki so sodelovali pri 
oblikovanju Ustave, po drugi strani paje bil v precejšnji 
meri deležen ludi podpore naravovarstvenega področja. 
Tako je pravzaprav že od prvih osnutkov zakona leta 
1978 naprej potekal poskus, da se ta pojem v neposredni 
področni zakonodaji uveljavi in udomači. Pojem kulturna 
dediščina predstavlja novo kategorijo, ki ni istovetna s 
kategorijo spomenik, saj ne vključuje le kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov, marveč dosti več, namreč 
dediščino v nekem dovolj širokem pomenu te besede. 
Tako štejejo po zakonu za naravno in kulturno dediščino 
nepremičnine, premičnine in njihove skupine, območja 
in posamezni deli narave, ki imajo za SR Slovenijo ali za 
njeno območje kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali 
estetsko vrednost. Za kulturne in zgodovinske spomenike 
in naravne znamenitosti — za katere velja ludi strožji 
varstveni red — pa štejejo tisti deli naravne in kulturne 
dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodo- 
vinsko ali estetsko vrednost. Taka opredelitev spomenika 
se razlikuje t^udi od dosedanjega pojmovanja, ker zvišuje 
njegov pomen. 
V pojmovanje kulturne dediščine je ves čas sodilo tudi 
arhivsko gradivo. Le v zadnjem poteku postopka nasta- 
janja in sprejemanja zakona se je arhivska vsebina vklju- 
čila nekoliko z zamudo. Ta zaostanek ni bil načelne 
narave, temveč čisto praktične. Ob pospešenem delu je 
bil predlagatelj sposoben pripraviti vgraditev arhivske 
vsebine v zakon šele v fazi od osnutka k predlogu zakona, 
potem ko se je pri obravnavi osnutka zakona v Skupščini 
SR Slovenije julija 1980 zavezal — in tak je bil tudi 
skupščinski sklep —, da mora zakon v celoti vsebovati 
tudi arhivsko področje. 
Izmed ostalih republik je edino SR Srbija sprejela zakon, 
ki ureja skupno vsa področja varstva kulturne dediščine 
(Službeni glasnik SR Srbije, št. 28/77), medtem ko imajo 
druge republike posebne zakone o arhivskem gradivu in o 
arhivih.9 Federacija je z zakonom, sprejetim aprila 1976, 
spremenila   in   dopolnila   zakon   o   Arhivu  Jugoslavije 

(Uradni list SFRJ, št. 18/76). V obravnavi paje osnutek 
novega zakona. 
Ustavna podlaga za izdaje zakona o naravni in kulturni 
dediščini je 5. točka prvega odstavka 321. člena Ustave 
SR'Slovenije, po kateri ureja Skupščina SR Slovenije v 
okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi 
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in 
občane na področju varstva kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, pokrajine in naravnih znamenitosti. Zato so 
predmet zakona vsa vprašanja varstva arhivskega gradiva 
na območju SR Slovenije z izjemo arhivskega gradiva, ki 
je nastalo pri delu organov federacije in zavodov, ustanov- 
ljenih za opravljanje zadev, pomembnih za uresničevanje 
funkcije organov federacije, kakor tudi centralnih orga- 
nov družbenopolitičnih in drugih organizacij in društev 
na ravni federacije (I. člen zakona o Arhivu Jugoslavije, 
Uradni list SFRJ, št. 6/73). Med arhivsko gradivo, za 
katero ureja vprašanja varstva federacija, šteje zato tudi 
arhivsko gradivo, ki izvira od Jugoslovanske ljudske ar- 
made. 
Zakon izhaja iz naslednjih določb Ustave SR'Slovenije: 

- da je varstvo objektov in območij, posebno pomemb- 
nih za narodnostni značaj Slovenije in za njeno zgodo- 
vino, ter varstvo naravnih znamenitosti in redkosti 
posebna skrb socialistične družbene skupnosti (te- 
meljna načela, Vil), 

— da delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti odlo- 
čajo o uresničevanju svojih skupnih interesov in o 
opravljanju nalog ter o solidarnem zadovoljevanju 
skupnih potreb, med drugim tudi na področju varstva 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov (73. člen), 

- da se sme lastninska pravica na stvareh, ki so poseb- 
nega kulturnega pomena, na podlagi zakona omejili, 
če to zahteva splošni interes (101. člen), 

- da se z zakonom določajo pogoji in način uporabe 
nepremičnin in drugih stvari posebnega kulturnega in 
zgodovinskega pomena kot dobrin splošnega pomena, 
ki so pod posebnim družbenim varstvom (102. člen), 

— da so naravne in • delom pridobljene vrednote člove- 
kovega okolja (posamezna krajinska območja, pred- 
meti narave, rastlinski in živalski svet, območja, na- 
menjena za rekreacijo) pod posebnim družbenim varst- 
vom (104. člen), 

— da delovni ljudje in občani v občini skrbijo za varstvo 
in vzdrževanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
1er spominskih obeležij (186. člen); 

— da je vsakdo dolžan varovati naravo in njene dobrine, 
naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spome- 
nike (241. člen), 

- da v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in 
dolžnosti Socialistična republika Slovenija po republi- 
ških organih skrbi za varstvo kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov (314. člen). 

Nepremičnine in premičnine, ki tvorijo naravno in kul- 
turno dediščino, uvršča 102. člen Ustave med dobrine 
splošnega pomena. Skupno tem dobrinam je, da so sred- 
stvo posebne vrste, posebnega namena, da so pod poseb- 
nim zakonskim varstvom in da se uporabljajo pod pogoji 
in na način, kol lo določa •••••. Ustavno varstvo dobrin 
splošnega pomena je poznala že Ustava izleta 1963. Nova 
Ustava je ta pojem še razšLih tako, da se nanaša tudi na 
nepremičnine in druge stvari posebnega kulturnega in 
zgodovinskega pomena. 

S področja mednarodnega varstva kulturne dediščine pa 



je naša država ratificirala naslednje mednarodne konven- 
cije: 
— o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spo- 

pada (tim. Haaška konvencija: Uradni list SFRJ, St. 
4/65 — dodatek: Mednarodne pogodbe in drugi spora- 
zumi), 

— o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega 
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastnin- 
ske pravice na njih (Uradni list SFRJ, št. 50/73 - do- 
datek: mednarodne pogodbe in drugi sporazumi), 

— o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 
(Uradni list SFRJ, št. 56/74 - dodatek: mednarodne 
pogodbe in drugi sporazumi). 

Načela varstva naravne in kulturne dediščine so v zakonu 
precizno opredeljena. Zakonodajna ureditev sega tako da- 
leč v podrobnosti, kolikor sega tudi na drugih področ- 
jih dejavnosti posebnega družbenega pomena, in tako 
daleč, da vsaj praviloma podzakonski akti niso drugega 
kot konkretizacija, pojasnjevanje, napotila oziroma navo- 
dila, nimajo pa naloge, da bi nase prevzemali lastnosti, ki 
gredo samo zakonskemu tekstu, namreč pomena ukazu- 
joče norme. Ne trdimo, da je bil pri tem zakonodajalec 
čisto in v celoti dosleden. Pri pripravljanju zakona se je 
namreč kazalo, da pomaga pri oblikovanju zakonske 
materije, če skušamo hkrati govoriti o treh oziroma štirih 
vejah dejavnosti, po drugi strani pa sc je kazalo, kako se 
seveda s tem nujno odmikamo od nekaterih konkretnosti, 
ki bi jih sicer najbrž zakon urejal, ko bi imeli namesto 
enega štiri zakone. Če je zakon dovolj preudaren, se nam 
ta nekoliko večja stopnja splošnosti njegovih norm ne 
sme maščevati, saj bomo morali ob njem seveda vedno 
uporabljati po eni strani še druge predpise kot npr. zakon 
o združenem delu, zakon o družbenem planiranju, zakon 
o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 
nosti, po drugi strani pa tudi samoupravno prakso in 
načela samoupravljanja pa tudi splošne politične akte. 
Zakoni, ki skušajo vse do kraja urediti, pa pogosto urede 
le malo. 
Osnovno načelo zakona je široko pojmovanje varstva 
naravne in kulturne dediščine. Varstvo je zelo širok 
pojem in se ne omejuje samo na tisto, kar naj opravlja 
stroka npr. 7. arhivskim gradivom, torej se ne giblje samo 
na relaciji strokovnjaki in stvari, temveč zajema širše in 
mnogotere relacije. Varstvo ni namenjeno samo ohranje- 
vanju stvari, temveč je namenjeno zlasti temu, kar nam te 
stvari lahko danes pomeniji ali nudijo, kako lahko boga- 
tijo našo vednost, naše kulturno življenje, kulturnost 
našega okolja itd. Varstvo je torej tudi sodelovanje v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, varstvo je tudi dajanje 
nasvetov posameznikom, varstvo je tudi publiciranje, ne 
samo za strokovne kroge oziroma strokovne potrebe, 
ampak tudi za Širše, bolj popularne potrebe. Drugo 
načelo, na katerem temelji zakon in ki je prvemu načelu 
vzporedno, pa je pojmovanje, da varstvo ni le zadeva 
nekih specialnih za to ustanovljenih in zadolženih subjek- 
tov, recimo strokovnih organizacij, to je organizacij za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, muzejev in arhi- 
vov, marveč je varstvo pravica in dolžnost vseh v 
družbi, od posameznika do družbenopolitičnih skup- 
nosti, vključno s Socialistično republiko Slovenije. 
Poseben družben pomen varstva naravne in kulturne 
dediščine pa terja tudi podružbljanje dejavnosti. Podružb- 
Ijanje gre v primeru dejavnosti, o kateri govorimo, celo v 
več smereh: po eni strani gre za podružbljanje delovanja, 
upravnega poslovanja in vodenja strokovnih organizacij, 

po drugi strani za prenašanje pomembnih odločitev v 
krog najrazličnejših subjektov, ki imajo na tem področju 
kakšen interes, in po tretji s.trani za uveljavljanje skrbi za 
varstvo tüdi kot skrbi družbenopolitičnih skupnosti v 
celoti in to ne samo pri razglašanju spomenikov ali 
določanju družbenih pravnih oseb in društev, katerih 
arhivsko gradivo bo prevzemal arhiv, temveč tudi pri 
zagotavljanju strokovne dejavnosti. Zagotavljanje stro- 
kovne dejavnosti pa pomeni zagotavljanje dejavnikov in 
pogojev, da lahko ti dejavniki delujejo. 
Eden od logičnih nasledkov načela podružbljanja je tudi 
ta, da zakon, osvobaja strokovne organizacije upravnih 
nalog. Ima pa to osvobajanje v sebi tudi perspektivo. 
da omogoča strokovnim organizacijam postati vedno bolj 
sodelavec, nekdo, na kogar si navezan pri dolžnostih do 
kulturne dediščine ali pa z interesom za dediščino. To 
prihaja na arhivskem področju zelo do izraza. Organiza- 
cija, pri kateri nastaja arhivsko gradivo, naj ne bi čutila 
arhiva kot nekoga, ki ima nekaj zoper njo, ki ji z nečim 
preti, ampak naj ga čuti kot tistega, s katerim si prav- 
zaprav podaja roko v nekem skupnem poslanstvu. 
Morda bi bilo prav opozoriti tudi na to: izrecno je vsaj za 
rabo našega zakonskega sistema vsa dejavnost varstva na- 
ravne in kulturne dediščine proglašena za kulturno dejav- 
nost. Tu smo tudi po pravni poti šli v širše pojmovanje 
kulturnih dejavnosti, s tem pa tudi kulture, čeprav je 
jasno, da se v vsej tej sferi prepletajo komponente kul- 
turne, raziskovalne, upravne, izobraževalne in kajpak v 
marsičem tudi gospodarske narave, pa tudi drugih de- 
javnosti v družbi. 
Še bolj kot ob pripravi zakona se nam sedaj na ustrezen 
način retrogradno ponuja vprašanje strokovnopolitičnega 
zaobjetja dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine 
v Sloveniji, pa ne v obliki matične službe, zlasti ne v 
obliki, ki bi dišala po upravnem komandiranju strokovnih 
organizacij; najbrž bi bil to prehud korak nazaj. Vedno 
znova se postavljajo strokovno-politična vprašanja, 
vprašanja globalnejših strokovnih odločitev na tem pod 
ročju. In če jim ne bo moč v celoti ustreči v novih orga 
nizacijskih in delegatskih oblikah Kulturne skupnosti Slo- 
venije, bomo morali pač storiti vse, da se po poti, ki je 
pravno že začrtana, z dopolnitvijo zakona počasi in po 
pameti oblikuje nekaj, kar bi bilo strokovnemu svetu za 
področje naravne in kulturne dediščine podobno. 
Zakonu, ki je na novo zaobjel naravno in kulturno de- 
diščino, smemo pripisovati ne samo težnjo po enotnem 
pojmovanju dediščine, temveč moramo najbrž priča- 
kovati, da bo njegovo uresničevanje samo po sebi spet 
združevalo, bližalo in povezovalo dejavnosti s tega pod- 
ročja. Za sodelovanje med vsemi strokovnimi organiza- 
cijami s področja varstva naravne in kulturne dediščine 
pa je družbeni prostor že organiziran v novi Kulturni 
skupnosti Slovenije. 

Posebna načela zakona o naravni in kulturni dediščini na 
področju varstva arhivskega gradiva 

Preden bomo govorili o načelih zakona, ki se posebej 
nanašajo na varstvo arhivskega gradiva, je potrebno obraz- 
ložiti dva zakonska pojma: pojem „arhivsko gradivo" in 
pojem „arhiv". Arhivsko gradivo po dikciji zakona o 
naravni in kulturni dediščini mora imeti najprej trajen 
pomen za znanost ali za kulturo, razen tega pa mora 
nastati na predpisan način. Največkrat pride v poštev tak 
način, da ga imetnik, to je družbena pravna oseba ali 
društvo po navodilih arhiva odbere iz dokumentarnega 



gradiva, ki je nastalo pri njegovem delu ali pri delu 
njegovih prednikov. Katere so te družbene pravne osebe 
in društva, pa določi za kulturo pristojni upravni organ 
občine (oziroma republike v primeru Arhiva SR Slo- 
venije). Ker sovpada odbiranje arhivskega gradiva pravi- 
loma z izročanjem gradiva arhivu in ker je poglaviten mo- 
ment pri nastanku premične dediščine izročitev stvari 
strokovni organizaciji, se ta določitev glasi na družbene 
pravne osebe in društva, ki izročajo arhivsko gradivo ar- 
hivu. Drugi način nastanka arhivskega gradiva po dikciji 
zakona pa prihaja v poštev v primeru dokumentarnega 
gradiva, ki ga hranijo občani ali civilne pravne osebe, ki 
niso društva,1 ' in ki ima lastnosti arhivskega gradiva. V 
tem primeru razglasi na predlog arhiva občinski upravni 
organ, pristojen za kulturo, to dokument aro gradivo za 
arhivsko gradivo. Kadar govorilno o zakonskem pojmu ar- 
hivsko gradivo, je treba ¡meti torej v mislih samo arhivsko 
gradivo določenih družbenih pravnih oseb in društev ozi- 
roma dokumentarno gradivo občanov in civilnih pravnih 
oseb, ki niso društva, in ki je bilo razglašeno za arhivsko 
gradivo. Posebej opozarjamo na to pri branju posebnih 
določb o varstvu arhivskega gradiva (57.-69. člen). 
Poleg tega, kar zakon razglaša za arhivsko gradivo, pa je 
še dosti dokumentov, ki nimajo v državnem smislu 
epiteta arhivsko gradivo, a imajo pomen kot kulturna 
dediščina, ker pač imajo v večji ali manjši meri vrednost 
za širši ali ožji krog, s tem pa tudi pomen v družbenem 
smislu, saj družba ni samo država, ampak tudi krajevna 
skupnost, kulturno društvo, gasilsko društvo in podobno. 
Naredili bi si pravzaprav zelo slabo uslugo, če bi v svoji 
zavesti, v svojih pojmovanjih in v svojih nalogah zredu- 
cirali varstveno delovanje na arhivsko gradivo določenih 
družbenih pravnih oseb in društev. S tem bi pravzaprav 
odtrgali arhivsko zgradbo od njene najširše podlage. Vse 
to pa bi bilo hočeš nočeš v nasprotju s temeljno naravna- 
nostjo zakona za celoto. V mislih imamo predvsem to, da 
ima tudi pri družbenih pravnih osebah in društvih, ki ne 
izročajo arhivskega gradiva arhivu, del dokumentarnega 
gradiva lastnosti arhivskega gradiva, le da ne s strogo for- 
malnega vidika. Na vse te imetnike apelira zakon v prvem 
poglavju, kjer govori o naravni in kulturni dediščini (ne 
pa o kulturnih in zgodovinskih spomenikih ter naravnih 
znamenitostih), naj se obnašajo v skrbi za to gradivo na 
podoben način kot tisti, za katere velja celoten zakon. Pri 
njih naj bo shranjevanje dokumentov torej nekakšna mo- 
ralna obveznost, interes, oziroma navada, da sa ini sebi 
poskrbe za svoje „arhivsko gradivo". Enako velja za ob- 
čane ter civilne pravne osebe, ki niso društva in njihovo 
dokumentarno gradivo ni bilo razglašeno za arhivsko. Gre 
torej za sestavino splošnega razumevanja, odnosa, druž- 
bene pri vaje, nekega organiziranega delovanja, zato da 
puščamo prihodnosti čim več in čim bolje odbranih do- 
kumentov o sedanjosti, in sicer odbranih tudi po nekih 
ožjih interesnih spoznanjih ali po nekem ožjem druž- 
benem interesu, ne samo po tistem, ki ga sicer zajema 
zakon. 

Drugi zakonski pojem je pojem „arhiv". Kadar uporablja 
zakon ali podzakonski akt besedo arhiv, misli na arhive in 
subjekte i/. 95., 98., 100. in 101. člena zakona, ne pa na 
subjekte iz 102. člena zakona, ki jim lahko arhiv s 
pogodbo prepusti določene vrste arhivskega gradiva in jim 
zaupa opravljanje posameznih nalog v zvezi z njim. V 
primeru, da subjekti iz 102. člena zakona ne opravljajo 
nalog v redu, zadene odgovornost za to arhiv, namreč 

odgovornost za slab izbor, in se arhiv ne more izgovarjati 
na pogodbo. 
Obrazložitev pojma arhivsko gradivo nas je pripeljala že 
do prvega načela, po katerem se ravna varstvo arhivskega 
gradiva. Gre namreč za načelo selektivnosti. Kateri deli 
dokumentarnega gradiva se odberejo kot arhivsko gra- 
divo, pa je strokovno vprašanje, ki pa ima tudi svoj 
strokovno-politični vidik. Velikanskih količin doku- 
mentarnega gradiva, ki nastajajo v novejšem času, ni 
mogoče hraniti, četudi bi imeli na voljo mnogo več 
arhivskih skladišč. Tolikšnih količin gradiva pa tudi ni 
mogoče pripraviti za uporabo, četudi bi imeli v arhivih 
mnogo več delavcev kot danes. Čeprav so ti razlogi 
neposreden povod za rigoroznejše odbiranje arhivskega 
gradiva iz novejšega časa, pa morajo usmerjati samo 
odbiranje predvsem potrebe raziskovanja. Toda če izha- 
jamo pri določanju kriterijev za odbiranje iz potreb 
raziskovanja, pridemo tudi do zaključka, daje treba pri 
odbiranju arhivskega gradiva iz novejšega časa postopati 
bolj rigorozno, kajti tudi pri preučevanju posameznih 
vprašanj ni mogoče pregledati neizmernih množin gra- 
diva. Izkušnje pa tudi kažejo, da pritegne raziskovalce k 
preučevanju samo dobro odbrano arhivsko gradivo. Vsi ti 
razlogi govorijo za to, da seje treba pri odbiranju omejiti 
na racionalno količino arhivskega gradiva, ki pa bo še 
vedno zagotavljala potrebne podatke. 
V zvezi z odbiranjem arhivskega gradiva je treba upošte- 
vati to, da imamo za novejši čas na voljo tudi množico 
tiskanega gradiva, časopisov in drugega gradiva, ki je bilo 
objavljeno zaradi namenov informiranja. Poudariti pa je 
treba, ne da bi hoteli zmanjševati njegovega pomena kot 
zgodovinskega vira, da to gradivo ne more nadomestiti 
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri delu oziroma 
poslovanju. Kajti prikazi, poročila, ocene in podobni 
zapisi, ki so bili pripravljeni z namenom, da bodo objav- 
ljeni, imajo že značaj informacije. To paje več kot samo 
podatek, kajti vključuje tudi sodbo o pojavu, ali z 
drugimi besedami, informacija daje tudi oceno dogajanj, 
oseb in dejavnosti. Za številna vprašanja pa v časopisih in 
drugih objavah sploh ne bomo dobili ni kaki h podatkov. 
Poglavitna naloga arhivov je, da arhivsko gradivo stro- 
kovno obdelajo, da izdelajo zanj pripomočke, ki vodijo 
uporabnika do vsebine, in sicer po določenem času od pre- 
vzema arhivskega gradiva v arhiv. Te pripomočke naj bi v 
čim večji meri tudi'objavili. V vsakem oziru je korist ne- 
zadostna, če ima arhiv zbrane npr. velike količine drago- 
cenega arhivskega gradiva, Če ni to gradivo na ustrezen 
način tudi dostopno za uporabo. Objavljanje pripo- 
močkov za uporabo pa ima Še dodatno funkcijo. Nepo- 
sredni uporabniki v arhivu, raziskovalci, so maloštevilni, 
če jih primerjamo s številom obiskovalcev npr. v knjiž- 
nici. Neko sprotno izkazovanje rezultatov dela pa je še 
kako potrebno tudi za arhive. Ravno na objavljanju vod- 
nikov in drugih pripomočkov za uporabo bi moralo ležati 
težišče sprotnega izkazovanja rezultatov dela v arhivu 
(lahko tudi na tehnično cenejši način). 
Da bi mogli arhivi osredotočiti svoje glavne sile za dosego 
omenjenih ciljev, je potrebno arhive osvoboditi dejav- 
nosti, ki niso v službi varstva kulturne dediščine. Tako se 
mora dejavnost arhivov glede dokumentarnega gradiva, ki 
nastaja pri delu oziroma poslovanju, osredotočiti na 
določanje dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhiv- 
skega gradiva. Ni pa naloga arhivov, da določajo upravne 
in poslovne roke hrambe dokumentarnega gradiva, način 
klasifikacije spisov, da se ukvarjajo s tehniko poslovanja z 



odloženim dokumentarnim gradivom, z načinom hrambe 
tega gradiva in sploh z vprašanji pisarniškega poslovanja. 
Nadalje ni naloga arhivov, da prevzemajo in hranijo 
dokumentarno gradivo, ki ima sicer trajen ali dolgotrajen 
upravni ali poslovni pomen,* nima pa pomena kot kul- 
turna dediščina. Kolikor prevzemajo arhivi tako gradivo, 
se pretvarjajo v odlagališče in servis za upravne oziroma 
poslovne potrebe organov in organizacij, ki jim pogosto 
tudi primanjkuje skladiščnih prostorov za njihov poslovni 
arhiv in želijo na ta način reševati lasten problem. 
Obveznosti, ki nastanejo, če arhiv tako gradivo prevzame, 
pa so tolikšne, da ga bistveno, če ne celo v pretežni meri 
omejijo pri opravljanju temeljnih funkcij varstva kulturne 
dediščine, zaradi katerih ga je družba pravzaprav ustano- 
vila. Prevzemanje takega gradiva pa tudi onemogoča, da 
bi arhivsko gradivo naenkrat odbrali, s tem pa bistveno 
časovno odlagamo strokovno obdelavo arhivskega gradiva. 
Pri takem ravnanju more namreč veljati gradivo za ure- 
jeno Šele po kakih 50 letih po tem, koje nastalo, ker se v 
tem času še vedno zaporedno izločajo dokumenti, pri 
katerih je pomen za upravne ali poslovne namene trajal 
več desetletij. 
Zakon o naravni in kulturni dediščini je v formalnem 
oziru koncipiran tako, da je treba določila, ki se nanašajo 
na arhivsko gradivo, poiskati med materijo, ki obravnava 
premične spomenike nasploh (te določbe so razumljivo 
posplošene, ker se nanašajo na vse vrste dediščine ozi- 
roma spomenikov), specifična vprašanja varstva arhivskega 
gradiva pa so obdelana v posebnem podpoglavju z na- 
slovom Posebna določila o varstvu arhivskega gradiva 
(57.-69. člen). V tem podpoglavju zakon ne ponavlja do- 
ločb, ki veljajo za vse spomenike, temveč dodaja le to, 
kar je v arhivski sferi specifičnega. 

ZAKON O NARAVNI IN KULTURNI DEDIŠČINI 

I. Temeljne določbe 

1.-3. člen 

Naravna in kulturna dediščina je po svoji naravi zelo širok 
in heterogen pojem, ki ga nikakor ni mogoče definirati 
tako, da bi bilo v vsakem primeru jasno, ali gre za stvar, 
ki je del naravne oziroma kulturne dediščine ali ne. Zato 
pojma ni mogoče ožiti na tiste stvari, ki bi bile izrecno 
spoznane za dediščino. Prav zaradi tega pa pojem ni 
pravno eksakten in je nanj težko vezati strožje pravne 
posledice. Zato ostaja zakon v prvem poglavju, ko ne gre 
za spomenike in znamenitosti, temveč za širše pojmovano 
dediščino, sorazmerno splošen. 
Zakon o naravni in kulturni dediščini je republiški zakon, 
Zato se je bilo smiselno ustaviti navzgor in navzdol pri 
pojmu „vrednost za SR Slovenijo". Po drugi strani pa to 
seveda niso stvari, ki bi imele vrednost samo za SR 
Slovenijo, ne pa hkrati tudi za njene dele. Samo po sebi 
se razume, da so v okviru naravne in kulturne dediščine 
stvari, ki imajo poleg vrednosti za SR Slovenijo tudi še 
vrednost za koga drugega izven nje. Težko je sploh reči, 
katere so take stvari, ki imajo vrednost za SR Slovenijo, 
nimajo pa hkrati tudi vrednosti za Jugoslavijo, Srednjo 
Evropo, Balkan ipd. To so pojmi, ki gredo tako drug v 
drugega, da jih ni mogoče razčlenjati. Tudi pri arhivskem 
gradivu je nesmiselno razlikovati med gradivom, ki ima 
vrednost za SR Slovenijo, in gradivom, ki ima vrednost za 
njene dele. 

Arhivsko gradivo šteje zakon za posebno kategorijo kul- 
turne dediščine. To ima namreč določene lastnosti, ki so 
nekoliko drugačne kot pri ostali naravni in kulturni de- 
diščini. Če je neki predmet kulturna dediščina, se nam ta 
običajno razodeva s svojimi materialnimi lastnostmi, s 
svojo vnanjo podobo, s svojo prilagojenostjo okolju, s 
svojo fizično uporabnostjo, s skrbjo, ki je bila vložena v 
njegovo vnanje oblikovanje, v njegovo materialnost. Pri 
arhivskem gradivu gre le redkokdaj za njegovo zunanjo 
podobo in za vrednost, ki bi jo ta njegova podoba sama 
nosila. Kot izdelek umetnostne pričcvalnosti prihaja ar- 
hivsko gradivo do izraza le včasih, in še to navadno le 
starejše arhivsko gradivo, njegov pomen glede tehnične 
pričcvalnosti pa sploh ni omembe vreden. Pri arhivskem 
gradivu gre pretežno za vrednost, ki je znotraj njega. 
Arhivsko gradivo je tipičen primer materializirane de- 
diščine, nematerialne dediščine, kajti pri njem varujemo 
tisto, kar je v njem zapisano, tisto kar izpričuje njegov 
tekst ali njegova siceršnja zaznamba, npr. v obliki foto- 
grafije, načrta ali podobno. Papir, na katerem je tekst 
ohranjen, je v primeru arhivskega gradiva samo nosilec 
podatkov in je njegova vrednost v primerjavi s siceršnjim 
povprečnim pomenom vnanje podobe nekega predmeta, 
ki je kulturna dediščina, praviloma zanemarljiva vrednost. 
Tako je arhivsko gradivo predvsem vir podatkov za 
zgodovino in druge vede. Imajo pa arhivski dokumenti 
svoj pomen tudi kot predmeti nekega novega sporočila, 
ko dokumentirajo na razstavi npr. dogodke politične in 
kulturne zgodovine, dejavnost pomembnih osebnosti ipd. 
Deli naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno 
kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost 
so kot kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne zna- 
menitosti pod posebnim družbenim varstvom, in to na te- 
melj u razglasitve. Na to se nanašajo določbe drugega 
poglavja zakona. 

4. člen 

Na določbah tega člena temelji celoten zakon. V njih so 
osredotočene relacije vseh subjektov v naši družbi, od sle- 
hernega občana do vseh njegovih organiziranih oblik in 
do celotne družbene skupnosti. Posledice teh določb so 
zaznavne pravzaprav v vseh drugih členih zakona, morale 
pa bi biti zaznavne tudi v slehernem ravnanju, v sle- 
hernem ukrepu, v sleherni zahtevi na področju varstva na- 
ravne in kulturne dediščine. 

5. člen 

Zakon nalaga, da je treba zagotoviti varstvo naravne in 
kulturne dediščine tudi v izrednih razmerah, neposredni 
vojni nevarnosti in vojni ter ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah. Kasneje je o tem govor še v 71. členu. Pri 
splošnem ljudskem odporu je med vsemi kulturnimi 
dejavnostmi prav varstvu kulturne dediščine namenjena 
osrednja skrb. Marsikaj kulturniškega bo v vojnih raz- 
merah zaostalo, oslabelo, ne sme pa zakrneti naš čut do 
kulturnih dobrin, ki stoletja spremljajo našo rast in 
razvoj. 
Temeljni poudarek 5. člena ni na strokovnih organizaci- 
jah, ampak je temeljni poudarek na „vsi", „vsa družbena 
skupnost". Generalni sklep bi bil naslednji: Kakor je 
varovanje kulturne dediščine v mirni dobi stvar vseh, tako 
je še posebej tudi varovanje v vojni ali v izjemnih 
okoliščinah stvar vseh. Za vojno in za izjemne okoliščine 
se to še prav posebej razume. Na strokovnih organizacijah 
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je tu poudarek v toliko, ker so tudi sicer poudarjene v 
zakonu. Njihova naloga je kajpak tudi v teh pogledih še 
zaostrena. Po eni strani zato, ker moramo tudi v izjemnih 
okoliičinah kolikor se da strokovno ravnati, da ne bomo 
v dobri veri Škodovali. Toda zakon je zgrajen na tem, da 
smo va rova lei deducine vsi, od občana v krajevni skup- 
nosti dalje, to pa bo v vojnih razmerah še bolj veljalo. Cc 
bo občan naletel na okoliščine ali situacijo, v kateri je 
evidentno ogrožena kulturna dediščina, ne bo smel reči, 
da za to ni pristojen in da naj muzej oziroma arhiv 
ukrene, kar je potrebno, marveč bo moral sam ukreniti, 
kar zahteva dana situacija. 
Varstvo kulturne dediščine v vojnih razmerah temelji na 
smiselni uporabi mednarodne konvencije o varstvu kul- 
turnih dobrin v primeru oboroženega spopada. Nujno je, 
da imamo o kulturni dediščini zbrano kar najpopolnejšo 
dokumentacijo, ki naj omogoči identifikacijo, za določene 
dele kulturne dediščine pa tudi restavracijo, in da imamo 
čim več arhivskega gradiva mik ro filma nega. Nujno je, da 
vemo, kaj bo v nevarnosti shranjeno posebej, kaj pa 
prepuščeno splošni zaščiti. Ob tem pa je potrebna še 
veriga drobnih ukrepov, ki lahko zmanjšajo ali preprečijo 
škodo zaradi takega ali drugačnega človeškega odnosa ob 
vojnih razmerah. Obveznosti, ki jih nalaga zakon, segajo od 
strokovnih priprav, predvsem v okviru strokovnih orga- 
nizacij, do občinskih in krajevnih organizacijskih sklopov. 
Pri tem gre predvsem za pravo organiziranost, ki bo kos 
izjemnim okoliščinam. 

6. člen 

Varstvo naravne in kulturne dediščine je zlasti v tem, da 
se ohrani dediščina v nepoškodovanem in izvirnem stanju 
in da se zagotovijo pogoji, da se bo dediščina uporabljala 
za zadovoljevanje kulturnih in drugih potreb delovnih 
ljudi in občanov. Zaradi tega se nalagajo določene ome- 
jitve, ki se lahko izražajo kot dolžnost nekaj trpeti ali 
opustiti ali se prilagoditi ali pa tudi nekaj storiti, da ne bi 
bilo škode za dediščinske lastnosti, torej za duhovne kva- 
litete dediščine. Kadar pa govorimo o dokumentarnem 
gradivu, iz katerega nastaja arhivsko gradivo, pa se na- 
lagajo določene zapovedi, kaj in kako moramo aktivno 
ravnati, da preide določeno dokumentarno gradivo v ar- 
hivsko gradivo. 

7. člen 

Delovni ljudje in občani so nosilci dejavnosti varstva 
naravne in kulturne dediščine; vključujejo ga v oblike 
kulturnega življenja v svojem delovnem in življenjskem 
okolju, dajejo pobude za posamezne ukrepe, hkrati pa 
odločajo o vseh vprašanjih varstva v postopku planiranja 
v družbenopolitičnih skupnostih, krajevnih skupnostih in 
samoupravnih interesnih skupnostih ter samoupravnih 
organizacijah, še posebej pa s soodločanjem v upravljanju 
tistih organizacij, katerih dejavnost je varstvo naravne in 
kulturne dediščine. Določbe skušajo s tem zajeti vsa 
družbena okolja, pomembna tudi za varstvo dediščine in 
njihovo povezanost. 

8. člen 

Zakon razlikuje različne naloge, ki jih imajo družbenopo- 
litične skupnosti na področju varstva naravne in kulturne 
dediščine. Ko govori, da morajo zagotavljati strokovno 
dejavnost, potrebno za varstvo naravne in kulturne de- 

diščine v družbenopolitičnih skupnostih, to na področju 
varstva arhivskega gradiva pomeni, da morajo ustanoviti 
arhiv in zagotavljati pogoju za njegovo delovanje. Z akti, ki 
jih izdajajo, zagotavljajo, da ima družbenopolitična skup- 
nost strokovne organizacije, da te delujejo in da imajo za to 
zagotovljene pogoje. Na področju varstva arhivskega 
gradiva so taki akti: o ustanovitvi ali so ustanovitvi arhiva 
(95. člen), o določitvi tistih družbenih pravnih oseb in 
društev, katerih arhivsko gradivo bo v skladu z zakonom 
prevzemal arhiv (95., 98. člen), o razglasitvi dokumen- 
tarnega gradiva, ki ga hrani občan ali civilna pravna 
oseba, ki ni društvo, in ima lastnosti arhivskega gradiva, 
za arhivsko gradivo (59. člen), o začasni razglasitvi doku- 
mentarnega gradiva, ki ga hrani občan ali civilna pravna 
oseba, ki ni društvo, za arhivsko gradivo (29. člen). Taki 
akti so potem tudi širši akti, ki vsebujejo za varstvo 
pomembne elemente kot npr. akti o planiranju, akti, ki 
vključujejo rešitve o prostorih za arhivska skladišča in 
sploh za arhivsko dejavnost, proračuni, ki vsebujejo dolo- 
čene postavke, namenjene arhivski dejavnosti, ipd. Kot 
druge ukrepe, ki jih opravljajo družbenopolitične skup- 
nosti na področju varstva arhivskega gradiva določa za- 
kon izdajanje dovoljenj za izvoz dela naravne in kulturne 
dediščine, ki ni razglašena za kulturni ali zgodovinski spo- 
menik ali naravno znamenitost (12. člen), izdajanje dovo- 
ljenj za izvoz spomenika ali znamenitosti (41. člen), odlo- 
čanje v upravnem postopku za primere, ko se imetnik in 
arhiv ne moreta sporazumeti o obsegu imentnikovc dolž- 
nosti (65. Člen), potrditev statuta arhiva (80. člen), nad- 
zorovanje zakonitosti dela arhiva (81. člen), ipd. 
Strokovne naloge varstva naravne in kulturne dediščine 
pa so stvar strokovnih organizacij, med temi tudi neka- 
tere naloge z upravnimi lastnostmi. O teh glej komentar 
pri 75. členu zakona. Bilo bi namreč popolnoma nesmi- 
selno, da bi zaradi teh nalog podvajali aH razdvajali stro- 
kovno zasedbo teh področij. 

9. člen 

Varstvo naravne in kulturne dediščine je obvezen element 
družbenega planiranja, zato določa zakon tudi analitične 
osnove za planiranje. 

10.-ll.člen 

V teh "členih navaja zakon najnujnejše splošne določbe o 
dolžnostih imetnikov naravne in kulturne dediščine. Ker 
je dediščina bodisi predmet lastninske pravice ali pa je 
družbeno sredstvo, razlikuje zakon med imetniki de- 
dediščine in imetniki pravice upravljanja. V zvezi z arhiv- 
skim gradivom po dikciji zakona se družbene pravne 
osebe in društva ne morejo pojavljati kot imetniki arhiv- 
skega gradiva, ker ga morajo v smislu 66. člena zakona 
izročati arhivu. Pač pa poznamo v družbeni sferi in pri 
društvih imetnike dokumentarnega gradiva, iz katerega 
nastaja arhivsko gradivo (57. člen zakona). Seveda gre pri 
teh za drugačno relacijo, kakršna je relacija pri imetnikih 
dediščine oziroma spomenika. Poznamo pa imetnike ar- 
hivskega gradiva, kadar gre za dokumentarno gradivo, ki 
je v lasti občanov in civilnih pravnih oseb, ki niso društva 
inje bilo to gradivo razglašeno za arhivsko gradivo. 
Ko govorimo o arhivski dejavnosti, pa je treba določbe 
teh členov čim širše razumeti. Zakon namreč kasneje 
nima ne za povednih, ne prepovednih norm za družbene 
pravne osebe in društva, ki ne izročajo arhivu dokumen- 
tarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, ne za 
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občane, katerih dokumentarno gradivo ni bilo razglašeno 
za arhivsko gradivo. Gre torej za gradivo, ki ga zakon ne 
zajema, ko govori o arhivskem gradivu. Ker po dikciji za- 
kona to ni arhivsko gradivo, se zanj določbe nadaljnjih 
poglavij zakona ne uporabljajo, pač pa samo temeljne do- 
ločbe (prvo poglavje). 

12. člen 

V okvire* ohranjanja naravne in kulturne dediščine sodi 
tudi določba, da sme občan aH pravna oseba iznositi ali 
izvoziti del naravne in kulturne dediščine, ki ni razglašena 
za kulturni ali zgodovinski spomenik ali naravno zname- 
nitost, le z dovoljenjem občinskega upravnega organa, 
pristojnega za kulturo. Določba naj zajamči, da ostanejo 
stvari kulturne dediščine v domovini. Kadar imamo v 
mislih arhivsko dejavnost, je treba določbe tega člena 
tolmačiti v smislu, ki smo ga razložili pri 10. in 11. členu. 

Občinski upravni organ odloči o zadevi na podlagi mne- 
nja strokovne organizacije. Ne bi mogli reči, da je ravnal 
nezakonito če se je zadovoljil s tem, kot je menila stro- 
kovna organizacija, in bi se na njeno stališče tudi skli- 
ceval. Občinski upravni organ pa je lahko v dvomu, ni 
prepričan o mnenju strokovne organizacije, ali pa se mu 
zdijo njeni argumenti slabi. V tem primeru ima sam do 
sebe pravico in dolžnost, da se kjerkoli, po kakršnikoli 
poti še dodatno informira, posvetuje, naroči izdelati 
ekspertizo in podobno. Med nine njeni strokovne organi- 
zacije in odločitvijo upravnega organa mora biti še ena 
kvaliteta. To pomeni, da mora občinski upravni organ s 
svojo odgovornostjo — resda na temelju stališča stro- 
kovne organizacije — o stvari odločiti, toda ne sme temu 
stališču slepo slediti. 
Ni mogoče predvideti, da bo imetnik v vsakem primeru 
vedel, ali je neka stvar kulturna dediščina (v našem 
primeru, ali ima lastnosti arhivskega gradiva). Tudi ni 
mogoče predvideti, da bo v vsakem primeru, kadar se mu 
bo zdelo, da gre za kulturno dediščino, priznal, da to ve. 
V takih primerih se je treba zanašati na to, da bo deloval 
12. člen zakona pri carinska organih. Tu nastopi potem 
vzvratna pot. Ko carinski organ zasluti, da utegne iti za 
naravno ali kulturno dediščino, in ker tega ne more sam 
do kraja odločiti, bo napotil občana k upravnemu or- 
ganu, ta pa bo zaprosil za mnenje strokovno organizacijo, 
v našem primeru arhiv. 
Postavlja se vprašanje, katere strokovne organizacije mne- 
nje mora dobiti občinski upravni organ, pristojen za 
kulturo, kadar gre za izvoz knjig. Knjige so samo knjige in 
niso kulturna dediščina. Neka knjiga konkretno pa uteg- 
ne biti tudi s stališča kulturne dediščine pomembna, 
utegne biti kajpak tudi spomenik. Med muzejem in 
arhivom nimamo neke tretje strokovne organizacije. 
Knjižnice niso varstvene organizacije in se nikakor ne 
morejo pojavljati navzven kot avtoritete na področju 
varstva naravne in kulturne dediščine. V danem primeru 
misli zakon na najbližjo in najsplošnejšo strokovno orga- 
nizacijo za varstvo premične kulturne dediščine - to pa 
je muzej —, kajti če bi upravnemu organu nalagali, da si 
sam išče tisto najprimernejšo institucijo, ki jo bo proglasil 
v danem primeru za primerno strokovno organizacijo, bi 
imelo to za posledico gotovo slabši izbor, kot pa če ta 
izbor znotraj sebe opravi neka strokovna organizacija. 
Kadar bo ta v dilemi glede knjižničnega gradiva, bo že 
vedela, kam se je treba obrniti. 
Ni pa omejitve za pravni promet z naravno ali kulturno 

dediščino, če gre' za menjavo lastnika. Teoretično to tudi 
škodovati ne sme. Pravna ureditev v to razmerje ne 
posega, to pa potem pomeni: kar ni prepovedano, je 
dovoljeno. Če imamo pred očmi arhivsko dejavnost, ki jo 
čim širše razumemo, potem lahko prepusti delovna orga- 
nizacija „arhivsko gradivo", ki ji ga ni treba izročiti 
arhivu, v upravljanje drugi družbeni pravni osebi, ne sme 
ga pa izročiti privatniku. Tu izhajamo iz predpostavke, da 
je tudi to „arhivsko gradivo", tako v svojem materialnem 
kot v svojem duhovnem smislu, družbena lastnina in da 
zanj velja določba, da ne sme prehajati iz družbene sfere 
v zasebno. Za društva take prepovedi ne moremo izreči, 
ker je društvo civilna pravna oseba. Na vsak način pa si 
domišljamo, da mora biti vsaka družbena pravna oseba, 
pa tudi društvo, na neki način, ne ravno čustveno, ampak 
pojmovno, s svojo samozavestjo navezano na svoje „arhiv- 
sko gradivo" in da ga kar tako ne izroča drugim. Zlasti je 
treba zagotoviti, da se ohranijo skupaj celote gradiva, ki 
so nastale po svojem izvoru. 

13. člen 

Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kulturne 
dediščine opravljajo organizacije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine (doslej zavodi za varstvo kulturnih 
spomenikov), muzeji in arhivi, in sicer vsak za svoje 
področje ločeno. Zato tudi zakon v 87. členu, v katerem 
navaja, da muzeji zbirajo, urejajo in hranijo premične 
spomenike in znamenitosti, določa, da .s premičnimi 
spomeniki iz tega člena ni mišljeno arhivsko gradivo. 
Čeprav nosi prva skupina strokovnih organizacij ime 
„organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine", 
io še ne pomeni, da se njihova dejavnost razteza na vsa 
področja varstva kulturne dediščine. Med muzeje prišteva 
zakon tudi galerije, ki upravljajo kulturne spomenike. Ne 
vlikuje pa se v predpisovanje konkretnih imen za stro- 
kovne organizacije, marveč prepušča to ustanoviteljem. 
Konkretno ime uporablja le v primeru, ko gre za Arhiv SR 
Slovenije. 
Strokovnost zasluži na področju varstva naravne in kul- 
turne dediščine primeren poudarek, saj je sama po sebi 
pomemben del jamstva, da ne bo nastajala na dediščini 
škoda zaradi napačnega ravnanja. To pa ne pomeni, daje 
dejavna skrb za dediščino prepuščena in zaupana zgolj 
strokovnim organizacijam. V skupnem interesu je, da se 
razvija strokovnost te vrste tudi zunaj posebej pooblašče- 
nih strokovnih organizacij. Poudarjanje strokovnosti zato 
ne sme demobilizirati vseh tistih, ki naj varstvo in 
uporabo naravne in kulturne dediščine vključujejo v 
svojo dejavnost, 
V drugem odstavku 13. člena ni mišljen celoten knjižni 
fond katerekoli knjižnice, marveč so mišljene le stvari, ki 
so redkejše, ki imajo večjo zgodovinsko dokumentarno 
vrednost tudi že kot primerki sami in ne samo zaradi 
svoje vsebine. V najširšem smislu paje pravzaprav vse, s 
čimer upravlja knjižnica tudi dediščina, ali pa je nekaj, 
kar postaja dediščina ali pa bi postalo dediščina, če bi se 
zreduciralo, če bi postalo _rcdkcj5c ipd. 
Dokumentarno gradivo predstavljajo tudi časopisi, 
vključno z glasili delovnih organizacij. V nacionalnem ok- 
viru je z zakonskimi normami poskrbljeno za to, da se ti 
tiski zbirajo, ko m pie ti rajo in trajno hranijo. Sleherni iz- 
vod časopisa - ravno tako kot vsake druge tiskovine ozi- 
roma publikacije — mora najti svojo pot v naše knjižnice. 
Kolikor pa gre za ožja področja in za ožje interese, to ni z 
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zakonom urejeno, lemveč je prepuščeno iniciativi ozi- 
roma politiki, razumu in razumevanju svojih obveznosti 
knjižničarskih dejavnikov samih. 
V drugem odstavku tega člena govori zakon tudi o 
raziskovalnih organizacijah. Mišljene so v prvi vrsti raz- 
iskovalne organizacije s področja družboslovja, skratka 
take raziskovalne organizacije, ki v zvezi s svojim delom 
uporabljajo stvari, ki iz njih črpajo podatke, ki na njili 
vsebini delajo, ki jih preučujejo in podobno, zaradi nekih 
drugih svojih projektov, ne zaradi teh stvari samih. Del 
kulturne dediščine ali pa recimo nek spomenik jim je 
objekt za nekatere kategorije ali za nekatere panoge 
raziskovalnega dela. Morda je zato tudi primerno, da ga 
imajo pri roki, da ga upravljajo, vendar pa ga morajo 
potem varovati v skladu z načeli tega zakona. 

14. člen 

Ko govorimo o arhivski dejavnosti, je treba določbe tega 
člena — kol smo že poudarili pri 10. in II. členu — 
razumeti čim širše, namreč kot pomoč družbenim prav- 
nim osebam in društvom, ki dokumentarnega gradiva z 
lastnostmi arhivskega gradiva ne izročajo arhivu. Ta 
pomoč predstavlja predvsem dajanje napotkov, katero 
dokumentarno gradivo ima lastnosti arhivskega gradiva. 

II. Kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne zname- 
nitosti 

I S.-17. člen 
Deli naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno 
kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, 
se razglase za kulturne in zgodovinske spomenike ali pa 
za naravne znamenitosti. Zakon določa, katere stvari so 
lahko spomeniki oziroma naravne znamenitosti. Arhivsko 
gradivo po dikciji zakona je v celoti okvalificirano kot 
zgodovinski, torej v širšem smislu kulturni spomenik. 
Določbe izrecno opozarjajo, da morajo vse upravne in 
oblastvene odločitve iz tega in iz drugih poglavij temeljiti 
na strokovnih- argumentih, ki pa so stvar strokovnih 
organizacij. 
Razglasitev za spomenik ali znamenitost sama po sebi ne 
pomeni tudi materialne obveznosti družbenopolitične 
skupnosti. Razglasitev pomeni samo v pravni obliki izra- 
ženo družbeno spoznanje o pomenu stvari. 
Akt o razglasitvi pa ima ta neposreden učinek, da stopijo 
glede spomenika v veljavo omejitve, zapovedi in pre- 
povedi zoper imetnika in zoper druge. Strokovna orga- 
nizacija mora spomenik ali znamenitost vpisati v register 
ali evidenco in opravljati v zvezi z njim naloge ¡z tega 
zakona. Neposreden vpliv pa bo imela razglasitev tudi na 
kulturnopolitične odločitve v okviru kulturne skupnosti. 

a) Razglasitev za kulturni ali zgodovinski spomenik aH 
naravno znamenitost 

18.-26. člen 

Določbe teh členov urejajo postopek razglasitve za kul- 
turni ali zgodovinski spomenik ali naravno znamenitost in 
ne prihajajo v pošte v za arhivsko gradivo, ker je to 
gradivo že po zakonu v celoti spomenik. Razglasitev spo- 
menikov ali znamenitosti je v pristojnosti družbenopoli- 

tičnih skupnosti; pri premičnih spomenikih so to 
upravni organi. Iz pnkttčnih razlogov je neprimerno, da 
bi tudi nepremične spomenike razglašale skupščine. Za- 
radi narave in pravnih posledic akta o razglasitvi za spo- 
menik ali znamenitost pa ni primerno lake odločitve na- 
lagati kulturnim skupnostim. 

27. člen 

Stvari, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spome- 
nik ali naravno znamenitost, se vpišejo v register spome- 
nikov ali znamenitosti, arhivsko gradivo pa v evidenco 
arhivskega gradiva. S tem se konkretizira tudi določba 
93. člena Ustave SR Slovenije glede vodenja evidenc. 

Namen evidence je dajati razvid nad arhivskim gradivom, 
kakor tudi nad ravnanji, ki so kakorkoli vplivala na nje- 
govo ohranjenost in varstvo sploh. Zato pojmuje zakon v 
zvezi z evidenco arhivsko gradivo bolj v materialnem 
smislu. Posredovanje vsebine gradiva pa je naloga pripo- 
močkov za uporabo arhivskega gradiva, ki jih obravnava 
zakon v zvezi s strokovno obdelavo arhivskega gradiva. 
V primerjavi z zakonom o arhivskem gradivu in o arhivih 
prinaša novi zakon glede evidence arhivskega gradiva 
določene spremembe. Zakon o arhivskem gradivu in o 
arhivih ni uporabljal pojma „evidenca", marveč" je govoril 
le o „evidentiranju". Kot evidentiranje paje razumel tako 
neko vrsto nadzora nad družbenimi pravnimi osebami in 
društvi, od katerih prevzema arhiv arhivsko gradivo, in 
katerega namen je bil zagotoviti reden dolok ustrezno 
urejenega in ohranjenega arhivskega gradiva v arhiv, kakor 
tudi ustvarjanje pregleda nad gradivom, to je tudi nad nje- 
govo vsebino. 
Vsak arhiv vodi evidenco arhivskega gradiva za svoje ob- 
močje. Arhiv SR Slovenije pa na podlagi tega tudi zbirno 
evidenco (zakon o arhivskem gradivu in o arhivih jo je 
imenoval „republiška evidenca arhivskega gradiva"). 
Vrsto in obliko evidence arhivskega gradiva določa pra- 
vilnik, ki ga izda republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo. 
Funkcija evidence je cvidentična. Stvar postane arhivsko 
gradivo z razglasitvijo in zaradi razglasitve, ker pa je stvar 
arhivsko gradivo, jo mora arhiv evidentirali. Pomen evi- 
dence ni konstitutiven, temveč je tak, da bi bile stvari 
evidentne. 
Ker uvrščajo zvezni predpisi med osnovna sredstva tudi 
vse stvari, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski 
spomenik ali naravno znamenitost, torej tudi arhivsko 
gradivo (po splošni nomenklaturi osnovnih sredstev v 
skupino: Druga osnovna sredstva), se postavlja vprašanje, 
ali je treba arhivsko gradivo evidentirali tudi v knjigo- 
vodstvu arhiva. Arhivsko gradivo, pridobljeno na podlagi 
66. člena zakona o naravni in kulturni dediščini ali pa na 
podlagi 97. člena tega zakona, ob prevzemu ni ovredno- 
teno kot druga osnovna sredstva. Tudi morebitna odškod- 
nina dotedanjemu imetniku — če gre za pridobitev arhiv- 
skega gradiva, ki je bilo v privatni lasti — ne predstavlja 
nabavne vrednosti lega gradiva, lemveč le nadomestilo 
stroškov pridobivanja gradiva, ki ga je arhiv prevzel v 
okviru svoje redne dejavnosti. Iz tega izhaja, da se občanu 
morebitna izplačana odškodnina ob pridobitvi arhivskega 
gradiva nadomešča iz materialnih stroškov arhiva kot iz- 
datek za tekoče potrebe •eternine proizvodnje oziroma 
za opravljanje druge dejavnosti, ki je neposredni pogoj za 
delo in proizvodnjo. Enako se nadomeščajo stroški vla- 
ganja v arhivsko gradivo, kadar gre npr. za kon serva cijo 
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oziroma restavracijo gradiva. Ker arhivsko gradivo ob pri- 
dobitvi ali naknadno ni ovrednoteno po nabavni vred- 
nosti, ne obstoja nobena knjigovodska listina, na podlagi 
katere bi bilo mogoče opraviti njegovo knjigovodsko evi- 
dentiranje. Arhivsko gradivo torej ni mogo će izkazovati v 
knjigovodstvu z vrednostmi, določenimi na podlagi zvez- 
nih predpisov, kakor to določa prvi odstavek 23. člena 
zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 25/81). 
Zaradi tega se arhivsko gradivo v knjigovodstvu arhiva ne 
izkazuje med osnovnimi sredstvi ali pa se celotno gradivo 
izkazuje s simbolično vrednostjo enega dinarja. Končno 
pa tudi arhiv v skladu z zakonom o naravni in kulturni 
dediačini z arhivskim gradivom ne razpolaga, temveč ga 
samo hrani. Logična je nadalje določba 3. točke prvega 
odstavka 9. člena zakona o amortizaciji osnovnih sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporab- 
nikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 58/76; 
spremembe in dopolnitve: Uradni list SFRJ, št. 65/81). 
da je arhivsko gradivo izvzeto od amortizacije in po- 
pravka vrednosti ter določba 8. člena zakona o revalori- 
zaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe upo- 
rabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 58/78; 
spremembe in dopolnitve: Uradni list SFRJ, St. 65/81), 
da je arhivsko gradivo izvzeto iz obvezne revalorizacije.1 • 

28-30. člen 

Da bi v kritičnih primerih pravočasno preprečili nevar- 
nost za posamezen del dediščine, za katerega je upravi- 
čeno domnevati, da ima lastnosti, zaradi katerih bo 
razglašen za spomenik ali znamenitost, predvideva zakon 
začasno razglasitev. Ta ne terja vse strokovne priprave, ki 
je dostikrat zamudna, upoštevati pu tudi ni potrebno 
rokov v upravnem postopku. Določbe zakona prihajajo v 
poštev tudi za začasno razglasitev dokumentarnega gra- 
diva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva in ga hranijo 
občani in civilne pravne osebe, ki niso društva, za 
arhivsko gradivo. Za začasno razglasitev je pristojen 
občinski upravni organ, pristojen za kulturo. 
Vsi nasledki, ki nastanejo zaradi trajne razglasitve, nasta- 
nejo tudi v primeru začasne razglasitve. Kvalitetna razlika 
pri začasni razglasitvijo samo v časovni omejenosti, ne pa 
v njeni vsebini. 

• Dolžnosti, odgovornosti in pravice imetnikov spome- 
nikov in znamenitosti 

Določbe tega podpoglavja se uporabljajo z;i imetnike spo- 
menikov, ki so občani in civilne pravne osebe, na podlagi 
42. člena zakona pa določbe 31.-33., 36,-38. in 4!. čle- 
na tudi za imetnike spomenikov, ki so družbene pravne 
osebe. O uporabi pojma imetnik, kadar gre za arhivsko 
dejavnost — s tem pa tudi o uporabi določb tega pod- 
poglavja — prim, razlago pri 10.— 11. členu zakona. 

31.-35. člen 

Določbe citiranih členov govorijo o posebnih dolžnostih 
in odgovornostih, ki izhajajo i/, posebnih, za družbo 
pomembnih lastnosti spomenika ali znamenit osti, pa tudi 
o posebnih pravicah, ki gredo imetnikom iz istega raz- 
loga. Še posebej so navedene omejitve glede rabe in 
vzdrževanja spomenikov ali znamenitosti. 
Kadar uporabljamo določbe teli členov za imetnike arhiv- 
skega gradiva — občane in civilne pravne osebe, ki niso 
društva, je treba upoštevati še 42. člen (po katerem ne 

velja določba četrte alinee 31. člena), 63. in 64. člen za- 
kona, 

36.-37. člen 

Povsod, kjer nalaga zakon imetnikom obveze se je treba 
vprašati, kakšen naj bo odnos arhiva do imetnikov, kajti 
arhivu je naložena skrb, da se izvaja varstvo zakonito. V 
zakonu je dosledno uveljavljeno pravilo, da mora biti 
strokovna organizacija sodelavec, svetovalec, zaupnik v 
odnosu do imetnika. Graditi mora torej takšna razmerja z 
imetniki, ki le te navezujejo nanje zaradi dejavnosti same, 
zaradi interesov samih, tudi njihovih, seveda v imenu 
širših družbenih interesov. Prav zaradi tega smo upravno 
sfero obremenili z mnogimi nalogami s področja varstva 
naravne in kulturne dediščine, da bi namieč s tem razbre- 
menili strokovne organizacije vsega tistega, kar dela iz 
njih — pa čeprav samo v očeh imetnikov — prisilo, in- 
špekcijo, nekaj kar diši po oblasti. Funkcijo strokovnih 
organizacij pa smo očistili na strokovno, dodali pa kajpak 
pedagoško, svetovalno in podobno funkcijo. To pomeni, 
da je pravi pristop arhiva do imetnika tak: arhiv ugotavlja 
stanje, razlaga predpise, svetuje, opozarja, kadarkoli ugo- 
tovi, da se dogajajo nezakonite stvari ali strokovno nepra- 
vilne stvari, ne more pa imetniku nalagati obveznosti 
(nalaga jih že sam zakon, arhiv pa jih lahko samo inter- 
pretira). V praksi pride malokdaj do deliktnih primerov, 
mnogokrat pa se dogajajo drobni zastoji, površnosti, ne- 
doslednosti, pomanjkljivosti ipd. Na gornjih načelih mora 
temeljiti odnos arhiva do imetnika, pa najsi gre za občana 
ali civilnopravno osebo, ki ni društvo in je bilp njegovo 
dokumentarno gradivo razglašeno za arhivsko gradivo, ali 
pa za imetnika dokumentarnega gradiva (57. člen za- 
kona). 
Kajpak je vsebina odnosa do imetnika v tem, kar so 
obveze imetnika po zakonu o naravni in kulturni de- 
diščini. V teh mejah mora ostati vsebina odnosov tudi 
tedaj, ko imamo opraviti z imetnikom dokumentarnega 
gradiva (57. člen zakona). To pomeni, da se je treba v 
tem primeru osredotočiti na dokumentarno gradivo, za 
katerega smo ugotovili, da ima lastnosti arhivskega 
gradiva, ne pa na vprašanja v zvezi z. dokumentarnim 
gradivom sploh. Funkcija arhiva mora ostati tudi tedaj v 
okviru področja varstva naravne in kulturne dediščine. 
Urejanje raznih pomanjkljivosti pri imetnikih (tudi kadar 
gre za imetnike dokumentarnega gradiva) je torej v sferi 
tega, kar je sestavina razmerij med imetniki in arhivi. 
Kadar pa postane stanje kritično in skupna strokovna 
skrb popušča, pa je upravni organ tisti, ki ga mora stro- 
kovna organizacija opozoriti na nepravilnosti. Pobuda za 
ukrepanje mora priti od strokovne organizacije, saj edino 
ta I ali k o ugotovi nepravilnosti. Upravni organ pa ima več 
možnosti: ena je, da opozori sodnika za prekrške, druga 
je, da ukrepa, če se da sam, tretja paje, da opozori, če je 
potrebno družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki 
pa ima potem svoja pota do tega, da v organizaciji imet- 
nika zagotovi spoštovanje zakona. Družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja lahko intervenira, kadar so družbe- 
nolastninska razmerja skaljena iu lahko za varstvo druž- 
bene lastnine sproži postopek in uporabi drugo pravno 
sredstvo. 

38. člen 

Določbe tega člena v zvezi z arhivskim gradivom ne 
prihajajo v poštev. 



39. člen 

Ce imetnik spomenika ali znamenitosti in strokovna 
organizacija o posameznih vprašanjih glede dolžnosti in 
pravic imetnika ne dosežeta soglasja, lahko vsak od njiju 
zahteva od občinskega upravnega organa, pristojnega 
za kulturo, da o stvari odloči v upravnem postopku. 

40.-4]. člen 

Določbe teh členov obravnavajo omejitve glede pravnega 
prometa s spomenikom ali znamenitostjo. 
Družbena težnja je, da spomeniki in znamenitosti pre- 
hajajo iz zasebne v družbeno sfero, nikakor pa ne obrat- 
no, in da ostajajo v domovini. 40. člen ne zagotavlja le 
predkupne pravice arhiva v primeru, da želi imetnik 
prodali arhivsko gradivo, marveč tudi pravico, da ga mora 
najprej ponuditi arhivu, Če želi imetnik arhivsko gradivo 
npr. z darilom, poklonom, odstopom ali kako drugače 
brezplačno odsvojiti. V tem primeru je rok ponudbe 
arhivu za polovico krajši kot v primeru nameravane 
prodaje. Arhiv, ki ima predkupno pravico, oziroma arhiv, 
ki mu je treba ponuditi arhivsko gradivo, moramo vezati 
na občino, ki je razglasila dokumentarno gradivo, ki je 
predmet pravnega prometa, za arhivsko gradivo. Na ta 
način se je v zadostni meri poseglo v kakršenkoli promet 
z arhivskim gradivom. 
Težave pa so v tem, kako poseči v promet z dokumentar- 
nim gradivom, ki ga hranijo občani in ki bi bilo 
razglašeno za arhivsko gradivo, če bi zanj vedeti (kot npr. 
urbarji, listine, rokopisi, pomembnejši dokumenti in 
podobno). Postavlja se sploh vprašanje, kaj narediti, da bi 
tudi to gradivo prišlo v arhiv in da ne bi nemara prišlo 
kam drugam. Pri tem je treba računati z raznimi občani. 
ki zbirajo gradivo, torej z najširšo javnostjo. Kot zbiralci 
se pojavljajo tudi nekatere nearhivske organizacije (celo 
strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva na- 
ravne in kulturne dediščine), kjer bi pričakovali, da so 
stvari povsem urejene; hkrati se pri teh organizacijah 
pojavljajo tudi drugi razlogi zbiranja, ki so lahko ravno 
tako v nasprotju z normalnimi pravili. 
Omejevanje prometa z obravnavanim gradivom s kakš- 
nimi obveznostmi o sporočanju in podobnem za sedaj 
zakon ne predvideva. Pač pa štejemo, da je najboljši 
način za dosego željenega cilja ta, da je treba delovati na 
široko, to pomeni z ukrepi, ki ne merijo na nekega 
določenega občana ali na neko določeno institucijo, 
marveč na splošno. Potrebno je v ljudeh ustvariti zavest, 
da je za vse skupaj bolje, če je arhivsko gradivo zbrano na 
pravem mestu in da delamo družbi škodo, če ji odrekamo 
nekaj, kar bi ji brez posebne žrtve mogli dati. Skratka, 
menimo da tukaj najbolj konkretno deluje splošno 
vzgojno delovanje. Predpostavljamo, da gre za kulturno 
bolj osveščene ljudi, ki se jih bo tudi taka splošna klima 
bolj in bolj prijela. Šele potem prihajajo v pošt • v razne 
vrste preverjanja, če smemo tako reči. Preverjati je mo- 
goče glede arhivskega gradiva v knjižnicah in muzejih, 
kajti ljudje se pogosto z dokumentarnim gradivom, če bi 
jim začelo presedati, obrnejo na najbližjo institucijo;ta p;i 
je v največ primerih knjižnicu ali pa muzej, zlasti tisti, ki 
zbira tudi predmete iz časa narodnoosvobodilnega boja. 
Arhivsko gradivo po dikciji zakona se lahko trajno ali za- 
časno izvozi samo izjemoma in to na podlagi dovoljenja 
republiškega upravnega organa, pristojnega za kulturo. / 
določbo tega člena je izvoz arhivskega gradiva skoro po 
polno ma onemogočen. 

42. člen 

O uporabi določb 3'.—33., 36.-38. in 41. člena za 
družbene pravne osebe • a področju arhivske dejavnosti, 
smo govorili že v uvodu k temu podpoglavju. Družbena 
pravna oseba pa je tudi arhiv, vendar zakon nima na tem 
mestu v mislih strokovnih organizacij (o njih govori v 
poglavju III). Izjema pa je 41. člen, ki ga je treba 
smiselno uporabiti v primeru, ko bi želel arhiv začasno 
izvoziti arhivsko gradivo npr. zaradi postavitve razstave v 
tujini. 

43.-47. člen 

Določbe teh členov se nanašajo le na nepicmičninc. 

48.-49. člen 

Določbe imajo namen olajšati prenos pravice upravljanja 
spomenikov ali znamenitosti v družbeni sferi in ne veljajo 
za arhivsko gradivo iz razloga, navedenega v uvodu k 
(emu podpoglavju. 

50. člen 

Za arhivsko gradivo, s katerim ima pravico upravljati 
občan oziroma civilna pravna oseba, ki ni društvo, a je 
začasno brez imetnika, skrbi arhiv, ki ga določi za 
kulturo pristojni upravni organ občine, na območju 
katere je arhivsko gradivo ob izdaji odločbe. 

c) Druge določbe o varstvu spomenikov ali znamenitosti 

51. člen 

Glede na njihov družbeni pomen uvaja zakon prepoved 
odtujitve spomenikov ali znamenitosti, ki so v družbeni 
lastnini, torej tudi arhivskega gradiva v družbeni lastnini. 
Tovrstna družbena sredstva ne smejo namreč pod nobe- 
nim pogojem preiti v sfero zascbnolastninskih pravic. Na 
njem ne more pridobiti lastninske pravice npr. občan ali 
civilna pravna oseba tudi v primeru, če bi imel arhivsko 
gradivo, ki izvira od družbene pravne osebe. Ker pa 
dopušča zakon izjemoma izvoz arhivskega gradiva v 
tujino (41. člen), je bilo treba to določbo upoštevati tudi 
na te in mestu kot izjemen primer odtujitve družbenega 
sredstva. Katero arhivsko gradivo je v družbni lastnini, 
obravnavamo pri 60. členu. 

52. člen 

Zakon prepoveduje uporabo imena aH značilnosti spome- 
nika uli znamenitosti v takih zvezah in na tak način, ki bi 
nasprotoval njegovi naravi ali njegovemu pomenu. V zvezi 
z arhivskim gradivom prihaja to v pošte v, kadar gre za 
take dele gradiva, ki so markantni, oblikovno zanimivi in 
ki hkrati s svojo obliko razodevajo tudi neko specifično 
individualnost. Gre za docela konkretno reč. za konkre- 
ten list, grb, inicialko ali za neki drug tak, lahko prepoz- 
naven znak, ki po eni strani nekaj simbolizira ali nekaj 
pomeni, po drugi strani pa se ga da uporabiti za komer- 
cialne namene, npr. kot prepoznavni znak za firmo. Ta 
namen pa ni v skladu z namenom, ki ga pripisujemo 
originalu, zato zakon prepoveduje tako uporabo spome- 
nika ali znamenitosti, torej tudi arhivskega gradiva. 
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53.-56. člen 

Določbe 53. člena ne prihajajo v pošte v za arhivsko 
gradivo. Zgolj zaradi' tega, če se najde neko dokumen- 
tarno gradivo zakopano ali pod zemljo, ga ne bi bilo treba 
obravnavati po drugačni logiki kot arhivsko gradivo, če 
to po svoji naravi je. 
Določbe 54. do 56. člena se nanašajo na arheološka izko- 
pavanja oziroma raziskovanja. 

č) Posebne določbe o varstvu arhivskega gradiva 

57. člen 

Pojem kulturna dediščina ne samo, da ni po svoji vsebini 
zajemljiv, ampak je tudi dinamičen, ker imajo ne samo 
dediščina kot celota, ampak tudi njeni posamezni deli 
svojo razvojno pot do tega, da postanejo dediščina. Na tej 
razvojni poti opravlja svojo vlogo tudi faktor časa, in to 
na različne načine. Sčasoma se namreč stvari uničujejo, 
kar je pri enkratnih stvareh z večjo vrednostjo (pri arhiv- 
skem gradivu večjo dokumentarno vrednostjo) nenado- 
mestljivo. Po drugi strani pa ima to za posledico, da po- 
stanejo stvari, ki smo jih imeli ali jih imamo danes v ve- 
likih množinah (npr. tudi dokumentov z istovrstnimi 
podatki) redkost in sčasoma pomembna sestavina de- 
diščine. Zaradi njihove vrednosti (Številni pomembni po- 
datki se pojavljajo le v enem dokumentu) smo stopili pri 
arhivskem gradivu, ki nastaja pri družbenih pravnih ose- 
bah in društvih — torej pri arhivskem gradivu, kije druž- 
bena lastnina — faktorju časa najbolj na prste in mu ne 
prepuščamo nobene posebne vloge. Zakon namreč nalaga 
družbenim pravnim osebam in društvom, da hranijo do- 
kumentarno gradivo, ki sicer še ni dediščina (kvečjemu bi 
lahko rekli „dediščina in spec"), dokler se iz njega ne 
odbere to, kar smo proglasili za dediščino. Ni pa naloga 
tega zakona, da bi se vtikaval v vprašanja hrambe pre- 
ostalega dokumentarnega gradiva (potem ko smo odbrali 
arhivsko gradivo), saj ne predstavlja dediščine. Razume se 
samo po sebi, da mora imetnik še nadalje hraniti tiste 
dele dokumentarnega gradiva, če je zanje določena 
hramba po drugih predpisih ali pa bi jih sicer potreboval. 
Obratno pa zakon tudi nima namena preprečevati, da ne 
bi nepotrebnega dokumentarnega gradiva sproti izlo- 
čevali. Imetniki pridobijo s tem potreben prostor, in- 
dustrija pa surovine. 
Zakon ne uporablja nekega posebnega termina za doku- 
mentarno gradivo, ki je bilo prejeto alije nastalo pri delu, 
kot ga je imel zakon o arhivskem gradivu in o arhivih 
(drugi odstavek 3. člena), namreč termina „registraturno 
gradivo". Ta termin je prišel v slovensko zakonodajo 
preko splošnega zakona o arhivskem gradivu (Uradni list 
SFRJ, št, 48/64, 3. člen), ki je zanj uporabljal izraz 
„registra t ur ni material". Ta termin pred tem pri nas ni bil 
v praktični rabi niti se v praktični rabi ni poslej uveljavil, 
kot zakonski termin paje nepotreben. 
Zakon določa, da morajo družbene pravne osebe in 
društva skrbeti tudi za materialno varnost in urejenost 
dokumentarnega gradiva, dokler ni iz njega odbrano 
arhivsko gradivo. Način materialnega varstva, to je 
vzdrževanja in »varovanja tega gradiva pred poškodbami, 
uničenjem in izgubo določa pravilnik, ki ga izda republi- 
ški upravni organ, pristojen za kulturo. Zakon se ne 
spušča v vprašanje, kako mora biti dokumentarno gradivo 
urejeno. Samo po sebi se razume, da bo urejeno na način, 
ki je bil izbran zaradi dela oziroma poslovanja družbene 

pravne osebe oziroma društva, ne glede na to, daje tudi za 
učinkovito odbiranje arhivskega gradiva zelo pomembno, 
da je odloženo na podlagi nekega klasifikacijskega 
načrta. Zahteva, da mora biti dokumentarno gradivo 
urejeno, ima svojo utemeljitev v tem, ker je možno le iz 
urejenega gradiva na strokoven način odbirati arhivsko 
gradivo in ker se želimo izogniti nepotrebnemu vnovič- 
nemu urejanju arhivskega gradiva v arhivu. 
V primeru, da družbena pravna oseba oziroma društvo ne 
ravna v skladu z določbami tega člena, zakon ni uporabil 
oblike prisile, kot jo poznamo v 37. členu in kot jo je 
poznal tudi zakon o arhivskem gradivu in o arhivih 
(19. člen). U redi te v ozi ro ma h ramba dok u men tam cga 
gradiva na stroške družbene pravne osebe oziroma društ- 
va ne le da ni izvedljiva, ker nimajo arhivi za to potrebnih 
delaveev, marveč je le v zelo omejenem delu v korist 
kulturni dediščini (glede na obseg dokumentarnega gra- 
diva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva). 
Smisel določb drugega odstavka tega člena je v tem, da 
družbena pravna oseba oziroma društvo ne more ponuditi 
arhivu dokumentarnega gradiva, in da bi zanj s tem prene- 
hala vsaka nadaljnja obveznost po tem zakonu (obvez- 
nost ne le po tem, marveč tudi po 65. členu). 

S8. člen 

Zakon razume kot dokumentarno gradivo zapise, ki nekaj 
izpričujejo oziroma dokazujejo. Praviloma so to izvirni 
zapisi; če gre za zapise, ki so bili potrebni v velikem 
številu izvodov, pa so to lahko tudi reproducirani zapisi 
(npr. tiskan statut ali letno poročilo delovne organi- 
zacije). Zakon zajema vse vrste zapisov (besedila, risbe, 
slikovne zapise, zvočne zapise), kakor tudi vse tehnične 
načine zapisov (ročno, s pisalnimi stroji, stavnimi stroji, 
na nosilcih računalniške informacije, na magnetnih tra- 
kovih itd.). Da bi bila zadeva nesporna, je že zakon o 
filmu (Uradni list S RS, št. 11 /74) izrecno poudaril, da se 
za varstvo arhivskega filmskega gradiva ustrezno uporab- 
ljajo predpisi o arhivskem gradivu in o arhivih. 
Dokumentarno gradivo nastaja avtomatično pri delu, ob 
številnih in raznoternih upravnih in poslovnih dejav- 
nostih, zato pa neodvisno od namena, ki ga dobi, ko 
postane arhivsko gradivo. Včasih nastane dokumentarno 
gradivo tudi kot rezultat nečesa, kar posnamemo, da bi 
ohranili dokumentacijo o tem, o čemer sicer avtomatično 
ne nastaja (npr. posnetki govorov, posnetki gledaliških 
predstav, dogodkov, oseb). Tako določa zakon o avtorski 
pravici (35. člen, Uradni list SFRJ, št. 19/78), da so tudi 
posnetki oddaje zavarovanega dela, ki jo sme organizaeija 
združenega dela za radio fuzijo z lastnimi sredstvi in samo 
/a svoje potrebe posneti, dokumentarno gradivo, ki lahko 
preide v arhivsko gradivo, če ima lastnosti arhivskega 
gradiva v skladu z zakonom o naravni in kulturni de- 
diščini. 
Da bi imelo dokumentarno gradivo lastnosti arhivskega 
gradiva, mora imeti trajen pomen za znanost ali za 
kulturo. Določba izhaja iz prvega odstavka 2. člena za- 
kona, po katerem ima naravna in kulturna dediščina 
kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost 
za SR Slovenijo ali za njeno ožje območje. 
Kriterij za arhivsko gradivo je torej trajen pomen za 
znanost ali za kulturo in ne za kak drug, Četudi trajen 
pomen. Del dokumentarnega gradiva obdrži namreč traj- 
no ali pa dolgo časa pomen za upravne in poslovne 
namene, kar pa v nobenem oziru ne vpliva na odločitev. 
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ali j ma lastnosti arhivskega gradiva. Ena in druga vrsta 
pomena torej med seboj nista v nobeni zvezi. V zakonsko 
defìnieijo arhivskega gradiva ni bila prevzeta določba iz 
zakona o arhivskem gradivu in o arhivih, da je arhivsko 
gradivo dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen tudi 
„za druge družbene potrebe", ker je bilo moč te potrebe 
tolmačiti kot upravne ali poslovne potrebe in bi s tem 
Šteli za arhivsko gradivo tudi dokumentarno gradivo, ki 
ima trajen pomen za upravne ali poslovne potrebe ne 
glede na njegov pomen za znanost ali kulturo. 2e v 
navodilu o odbiranju arhivskega gradiva iz registraturnega 
gradiva (Uradni list SRS, Št. 9/70) pa je bila ta formu- 
lacija dopolnjena v tem smislu, da je arhivsko gradivo 
dokumentarno gradivo, ki ima pomen za znanost in druga 
znanstvenoraziskovalna področja, za kulturo na splošno 
in za druge podobne družbene potrebe. 

59. člen 

Odločilno za to, da postane dokumentarno gradivo kul- 
turna dediščina, je da jo imetnik odbere iz dokumentar- 
nega gradiva z namenom, da postane sestavni del redne 
zbirke arhiva. Pri arhivskem gradivu je postanek dediščine 
izrazitejši še zato, ker stopi v ospredje nova namembnost 
gradiva, ki ni več tista, zaradi katere je gradivo nastalo. V 
pripravljalnem postopku moramo sicer ugotoviti, kateri 
deli dokumentarnega gradiva imajo lastnosti arhivskega 
gradiva in o tem mora dati arhiv navodilo vsakemu 
imetniku posebej, toda Še vedno govorimo o dokumen- 
tarnem gradivu, vse dokler ga ne od beremo. Pri tem je 
naloga arhiva torej ta, da dokončno določi, katero 
dokumentarno gradivo ima lastnosti arhivskega gradiva. 
Iz določb prvega odstavka tega člena izhaja tudi, da se 
opravlja odbiranje arhivskega gradiva pri družbeni pravni 
osebi oziroma društvu, ne pa tako, da bi arhiv prevzel 
dokumentarno gradivo in iz njega nato v arhivu odbral 
arhivsko gradivo. Dikeija zakona: „Arhivsko gradivo ca- 
stane tako, da ga imetnik po navodilih arhiva odbere iz 
dokumentarnega gradiva" je bila uporabljena zato, da ne 
more imetnik enostavno reči, tu imate dokumentarno 
gradivo pa izberite, kar želite. Zakon predpostavlja aktiv- 
nega imetnika, na njem mora biti iniciativa in tudi odgo- 
vornost. Pojem „navodila arhiva" paje treba razumeti do- 
volj široko, tako v smislu konkretnih navodil, ki jih da 
arhiv vsakemu imetniku posebej, kakor tudi v smislu so- 
delovanja arhiva ob samem odbiranju. Postopek odbiranja 
arhivskega gradiva ureja pravilnik, ki ga izda republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo. 
Na opisani način nastaja arhivsko gradivo, ki izvira od druž- 
benih pravnih oseb in društev. Pri občanih in civilnih prav- 
nih osebah, ki niso društva, pa niso možni — glede na priva- 
ten značaj gradiva — taki posegi v dokumentarno gradivo in 
zato faktorja časa ni mogoče izključiti. Ker je posest 
arhivskega gradiva zvezana z določenimi obveznostmi in 
omejitvami, ki pa jih lahko naloži samo organ družbeno- 
politične skupnosti, mora tako dokumentarno gradivo, ki 
ima lastnosti arhivskega gradiva, občinski upravni organ, 
pristojen za kulturo, razglasili za arhivsko gradivo; pred- 
log za to da arhiv. 

na temelju izročitve gradiva v upravljanje arhivu, to je 
družbeni pravni osebi. I ."'leg tega pa proglaša zakon v tem 
členu za družbeno lastnino še arhivsko gradivo bivših 
državnih ali avtonomnih organov in organizacij. To je 
ostanek enake določbe iz 5. člena zakona o arhivskem 
gradivu in o arhivih, ta pa jo je prevzel po 7. členu 
splošnega zakona o arhivskem gradivu (Uradni lisi SFRJ, 
št. 48/64), ki je imel značaj določbe popolnega zakona. 
Drugačen je položaj glede arhivskega gradiva predvojnih 
podjetij. Če je ob nacionalizaciji to gradivo prišlo v 
upravljanje delovne organizacije, je družbena lastnina. Če 
pa je ostalo gradivo pri nekdanjem lastniku podjetja, pa 
lo samo po sebi najbrž ni družbena lastnina in bi tudi z 
golo teorijo, da je to gradivo samo po sebi družbena 
lastnina, malo dosegli.- Če je arhivsko gradivo nekje 
drugod, kjer ni samoumevno zavarovano, je treba vanj 
aktivno in zavestno poseči. Najbolj logičen poseg, ki 
deluje tako zoper zasebnika, pri katerem je arhivsko 
gradivo, kakor zoper kogarkoli drugega je ta, da se tako 
dokumentarno gradivo razglasi za arhivsko gradivo. 

61. člen 

Varstvo arhivskega gradiva je treba zagotoviti v vseh 
okoliščinah, tudi v primeru, če imetnik dokumentarnega 
gradiva preneha obstajati. Kadar ima imetnik pravnega 
naslednika, preidejo nanj tudi vse obveznosti glede doku- 
mentarnega gradiva. Zakon ne predvideva v takih pri- 
merih nobenih posledie za dokumentarno gradivo. Kadar 
pa družbena pravna oseba ali društvo preneha obstajati in 
nima pravnega naslednika, prevzame arhivsko gradivo 
arhiv, za razliko od zakona o arhivskem gradivu in o 
arhivih, vendar samo odbrano arhivsko gradivo. 

62. člen 
Po četrti alinei 31. člena mora občan ali civilna pravna 
oseba, ki ima arhivsko gradivo, omogočiti dostop do 
njega, kar pomeni direkten dostop v prostor, kjer se hrani 
arhivsko gradivo, in pregledovanje gradiva. Ker pa je to za 
arhivsko gradivo nevarno, in bi povzročilo imetniku 
nesorazmerne neprijetnosti, zakon izključuje tak dostop 
do arhivskega gradiva, ne izključuje pa same uporabe 
arhivskega gradiva v skladu s tem zakonom. 

63.-64. člen 

Uporabo arhivskega gradiva v arhivu ureja pravilnik, ki ga 
izda republiški upravni organ, pristojen za kulturo. Pri 
uporabi dokumentarnega gradiva, ki ga hranijo občani ali 
civilne pravne osebe, ki niso društva in ki je bilo razgla- 
šeno za arhivsko gradivo, pa je treba upoštevati zasebne 
pravice in zato lahko zakon le v manjši meri posega v ta 
vprašanja. Omejitev po 64. členu se nanaša le na repro- 
duciranje, ne pa na uporabljanje arhivskega gradiva. Ker 
gre za stvari, ki sestavljajo občanovo lastnino, ima tudi 
pravico, da odloči o tem, kdaj dovoli njihovo uporabo. 
Pri tem daje zakon posebne pravice arhivu. Arhiv, ki ga 
ima v mislih zakon, moramo vezali na občino, ki je raz- 
glasila dokumentarno gradivo za arhivsko gradivo. 

60. člen 

1/. Ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih 
zakonov izhaja, da je arhivsko gradivo, ki nestaja pri 
družbenih pravnih osebah, družbena lastnina. Arhivsko 
gradivo, ki nastaja pri društvih, postane družbena lastnina 

65. člen 

Zakon nalaga imetnikom dokumentarnega gradiva po- 
sebne obveznosti, katerih namen je, da se na strokovni 
način ugotovi, kateri -deli dokumentarnega gradiva imajo 
lastnosti arhivskega gradiva, da se odbere arhivsko gra- 
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divo, da se izroči arhivsko gradivo arhivu in da je arhivu 
mogoče voditi evidenco o arhivskem gradivu pred pre- 
vzemom v arhiv. Za primere, ko se imetnik ¡n arhiv ne 
moreta sporazumeti o obsegu imetnikove dolžnosti, se je 
treba poslužiti določbe prvega odstavka 39. člena za- 
kona. Poseben poudarek daje zakon sodelovanju strokov- 
nih delavcev imetnika pri ugotavljanju dokumentarnega 
gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, kar je 
zlasti pomembno, ko gre za specifično gradivo posa- 
meznih dejavnosti in ko prihaja poznavanje strok zlasti 
do izraza. Samo po sebi se razume, da mora imetnik 
»mogočiti arhivu, da na kraju, kjer je dokumentarno 

gradivo, dobi potreben vpogled v gradivo ter da ugotovi 
stanje gradiva in razmere, v katerih se hrani. Imetnik je 
dolžan dati arhivu tudi druge podatke o dokumentarnem 
gradivu, kijih potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. 

66. člen 

Arhivu je treba izročiti ne le arhivsko gradivo, ki je v 
družbeni lastnini, pač pa tudi arhivsko gradivo, ki nastaja 
pri društvih in ki imajo do njega sicer lastninsko pravico. 
Določbe o obveznem izročanju arhivskega gradiva, ki 
vključuje tudi društva, je imel že zakon o arhivskem gra- 
divu in o arhivih (5. člen). Iz dikcije samega zakona iz 
haja, da se izroča arhivu le arhivsko gradivo, to je na pred- 
pisan način odbrano dokumentarno gradivo in tudi samo 
arhivsko gradivo v smislu določb tega zakona (gl. 58. 
člen), medtem ko je zakon o arhivskem gradivu in o ar- 
hivih dopuščal tudi prevzemanje neodbranega dokumen- 
tarnega gradiva. 
Zakon o naravni in kulturni dediščini je prevzel po za- 
konu o arhivskem gradivu in o arhivih najkrajši in naj- 
daljši rok izročanja arhivskega gradiva (5 oziroma 30 let), 
glede na splošno upadanje uporabe dokumentarnega gra- 
diva za upravne in poslovne namene pa je v okviru ome- 
njenega časovnega razpona specificiral roke izročanja 
arhivskega gradiva za posamezna področja družbenih 
pravnih oseb in za društva. 
Arhivu je treba izročiti po preteku zakonskega roka vse 
arhivsko gradivo ne glede na to, ali ima še morebiten 
pomen za upravne in poslovne potrebe. Pač pa je arhiv 
dolžan zagotoviti možnost uporabe gradiva tudi za take 
namene. Zakon daje prednost varstvu arhivskega gradiva 
kot kulturne dediščine, upošteval paje tudi zahtevo, da 
moramo ohraniti vse arhivsko gradivo, ki je nastalo kot 
celota, v okviru te celote trajno skupaj, ker je moč le na 
ta način zagotoviti njegovo uporabo. Dogovor med imet- 
nikom in arhivom, ki ga predvideva ta člen, je možen le 
glede roka izročitve (člen govori namreč le o rokih 
izročitve). Upoštevati je bilo treba primere, ko arhiv nima 
prostih skladiščnih kapacitet, pa tudi izjemne primere, ko 
določeno arhivsko gradivo imetnik še močno aktivno 
uporablja. Treba pa je vedeti, da je arhiv pred družbo 
odgovoren zato, če bi se pri imetniku s tem arhivskim 
gradivom dogajale nepravilnosti. Čas nastanka arhivskega 
gradiva je v tem členu zakona razumeti kot čas nastanka 
dokumentarnega gradiva, ki je bilo odbrano kot arhivsko 
gradivo. 

67. člen 
Glede na svojstven  značaj filmskega gradiva je zakon 
posebej določil način izročanja filmskega gradiva arhivu. 

68. člen 

Da se zagotovi namen varstva, predpisuje zakon, da je 
treba izročiti arhivsko gradivo arhivu v izvirniku, urejeno, 
tehnično opremljeno, popisano ter v zaokroženih in 
kompletnih celotah, povezanih po svojem izvoru. Podrob- 
nejše določbe o načinu in postopku izročanja arhivskega 
gradiva arhivu vsebuje pravilnik, ki ga izda republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo. 

69. člen 
Urejanje podrobnejših vprašanj o varstvu arhivskega gra- 
diva prepušča zakon podzakonskim aktom. Kolikor pose- 
gajo tr akti na področje dejavnosti arhivov, imajo tudi 
namen, da se doseže primerna enotnost v strokovni 
službi. Težnja po enotnosti ni v arhivski stroki ne v 
arhivski praksi nič novega. Pod to enotnostjo si je treba 
po besedilu zakona predstavljati vsebinsko enotno odbi- 
ranje arhivskega gradiva, enotno strokovno obdelavo ar- 
hivskega gradiva, enotno vodenje evidence itd. Enotnost 
kajpak ni sama sebi namen. Omogoča sodelovanje, 
racionalnost, preglednost in z njo učinkovito usmerjanje. 
Najpomembnejše pa je, da omogoča uporabniku infor- 
macije o tem, kako priti do arhivskega gradiva, in ne 
navsezadnje tudi čim učinkoviteje uporabljati arhivsko 
gradivo. 

III. Strokovne organizacije 

70. člen 

Strokovne organizacije, to je organizacije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, muzeji in arhivi, so organi- 
zacije združenega dela. Njihova dejavnost je kulturna 
dejavnost. Taka opredelitev ni nova, saj jo je vseboval že 
zakon o kulturnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 
46/70 in št. 38/75). Gre za opredelitev po pretežni 
naravi dejavnosti strokovnih organizacij, ki sicer gotovo 
še vsebuje elemente upravnih in raziskovalnih dejavnosti. 
Med dejavnosti posebnega družbenega pomena štejejo 
ustavne določbe tudi vse tako imenovane kulturne 
dejavnosti. Po 51. členu Ustave SR Slovenije lahko zakon 
določi, da so posebnega družbenega pomena določene 
dejavnosti ali zadeve. Gre za dva različna pojma, od 
katerih je prvi širši. Zastavljala sc je dilema, ali ugotoviti 
in uzakoniti zadeve, ki so v dejavnosti varstva naravne in 
kulturne dediščine posebnega družbenega pomena, ali pa 
za tako razglasiti varstvo naravne in kulturne dediščine v 
celoti. Obveljala je druga pot, ker bi bilo skrajno težko 
razmejiti med posebej pomembnim in ne posebej po- 
membnim v dejavnosti varstva naravne in kulturne de- 
diščine, ker bi bilo še težje tako razlikovanje tudi po- 
slovno, samoupravno, organizacijsko izpeljati in ker je 
prevladovalo spoznanje, da je posebnega družbenega po- 
mena vprašanje, kaj strokovna organizacija bo in kaj ne 
bo delala, opravljala in podobno. Tako je ravnal zakono- 
dajalec tudi doslej v zakonu o muzejih in v zakonu o 
arhivskem gradivu in o arhivih. 
Strokovne organizacije so dolžne opravljati svojo dejav- 
nost pod pogoji in na način, ki zagotavlja uresničevanje 
posebnega družbenega interesa. Ustava SR Slovenije v 
51. členu določa, da se posebni družbeni interes pri 
opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena za- 
gotavlja s tem, da se lahko določijo pogoji in način 
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opravljanja takih dejavnosti, zagotovi soodločanje upo- 
rabnikov, ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij o uresniče- 
vanju skupnih ciljev, o temeljnih pogojih za pridobivanje 
dohodka in poslovanja, o cenah, o namenu uporabe 
sredstev, o razvojnih programih in o razširjeni repro- 
dukciji, o soglasju k posameznim določbam splošnega 
samoupravnega akta organizacij združenega dela, o sta- 
tusnih spremembah, o načelih in* merilih v kadrovski 
politiki, o imenovanju in razreševanju poslovodnih orga- 
nov organizacij združenega dela, ki opravljajo te dejav- 
nosti, ali z drugimi oblikami družbenega vpliva. 
Poseben družbeni interes prihaja pri arhivih do izraza tudi 
na področju upravljanja in razpolaganja z arhivskim 
gradivom. Arhivsko gradivo v arhivu je družbena lastnina 
posebne vrste s posebno funkcijo. Kdor ima družbeno 
lastnino, kdor z njo rokuje, ta z njo upravlja; upravljati pa 
mora seveda tako, kakor ustreza njeni specifični naravi in 
kakor arhivu nalagajo obveznosti v zvezi z zakonom. Raz- 
polaganje s sredstvi pomeni gospodarjenje s sredstvi. 
Arhiv upravlja z arhivskim gradivom, nima pa pravice, da 
bi z njim razpolagal, ker ni arhivsko gradivo namenjeno 
gospodarjenju, ustvarjanju dohodka. Arhivsko gradivo je 
namreč namenjeno temu, čemur ga namenja zakon, ne pa 
delovna organizacija. Medtem pa arhiv s sredstvi, ki jih 
dobi za svoje delo, razpolaga svobodneje, seveda v skladu 
z namenom, namen pa izhaja iz dejavnosti arhiva: Tako 
ne bi mogel opravljati arhiv npr. s sredstvi, ki jih dobi za 
vzdrževanje zgradbe, neke pridobitne dejavnosti, ker to ni 
v skladu z njegovo dejavnostjo. 
Za arhivsko gradivo kot sredstvo, s katerim upravlja arhiv, 
torej ne gre iskati aplikacij v določbah 242. in 243. člena 
zakona o združenem delu, ker je arhivsko gradivo izven 
pravnega prometa. 
Naloge varstva arhivskega gradiva, določene s tem za- 
konom, opravlja tudi Arhiv SR Slovenije, kije republiška 
upravna organizacija (34. člen zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in re- 
publiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Uradni list SRS, 
št. 5/80), V sferi varstva naravne in kulturne dediščine 
imamo dve upravni organizaciji: Zavod SR Slovenije za 
varstvo naravne in /kulturne dediščine ter Arhiv SR 
Slovenije. Za genezo gre. Vse dejavnosti s področja 
varstva naravne in kulturne dediščine so mešanica nalog 
upravne, kulturne, znanstvene in izobraževalne narave in 
potemtakem ni čudno, če sc je, historično gledano, 
njihov položaj spreminjal, če se je njihova vezanost na 
državo spreminjala. Sedanji položaj, ko imamo ob drugih 
čistih organizacijah združenega dela posebnega druž- 
benega pomena dve organizaciji, ki imata položaj re- 
publiške upravne organizacije, je treba-Šteti kot eno od 
možnosti, ki ima svoje argumente, nosi pa v sebi tudi 
določeno mero nedoslednosti ali nedokončnosti. Kot 
enega izmed argumentov za sedanji položaj štejemo tudi 
zadolžitve, ki jih ima Arhiv SR Slovenije v tem trenutku, 
ko se mora ukvarjati tudi z vprašanji z arhivskega pod- 
ročja, s katerimi republika kot država stopa v kontakte z 
drugimi državami, recimo v našem primeru z Avstrijo, 
Italijo, Madžarsko in podobno. 

71. -73. člen 
Dejavnosti, ki jih opravljajo strokovne organizacije, ure- 
jajo deloma skupne (71. člen), deloma posebne določbe 

(za arhive v 94. členu). Samo po sebi se razume, da je 
naloga strokovnih organizacij tudi ta, da spremljajo, kako 
izpolnjujejo imetniki spomenikov in znamenitosti za- 
konske obveznosti, arhivi pa imajo tudi nalogo, da 
spremljajo, kako izvajajo imetniki dokumentarnega gra- 
diva obveznosti po 57. členu zakona. Strokovnim organi- 
zacijam je namreč naložena skrb, da se izvaja varstvo 
zakonito, pa tudi kvalitetno. 
Pod pojem dostopnosti spomenikov in znamenitosti sodi 
tudi širši družbeni interes, da bi mogli spomenike na 
najprimernejših mestih kar najpopolncje zbrati. To terja 
tudi smotrno prenašanje upravljanja spomenikov od ene 
na drugo strokovno organizacijo, kadar to širši interes 
družbe narekuje (npr. kadar gre za kompletiranje arhiv- 
skih fondov ipd.). Zakon vsebuje izrecne tendence v tej 
smeri, kar je v nasprotju z mišljenjem, ki se včasih razvija 
že v občutek lastnine in ki se manifestira v izražanju „to 
je last našega muzeja, to je vaša last". Zakon v 72. členu 
navidez skromno, v resnici' pa z možnimi pomembnimi 
posledicami nastopa zoper taka mišljenja. 
Interes do naravne in kulturne dediščine se pojavlja na 
tako številnih področjih družbenega dela, da ga je mo- 
goče zagotavljati le z medsebojnim sodelovanjem, kar 
nalaga zakon kot obvezo še posebej strokovnim organi- 
zacijam. 

74.-75. člen 

Določbe o ustvarjanju prihodka strokovnih organizacij iz- 
hajajo iz določbe, da Šteje dejavnost teh organizacij za kul- 
turno dejavnost in velja torej zanje zakon o svo- 
bodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti 
(Uradni list SRS, Št. 1/81), kar pa nikakor ne izkijučujc 
njihovega povezovanja v drugih interesnih skupnostih. Za 
opravljanje upravnih nalog pa so strokovne organizacije 
upravičene do proračunskih sredstev, arhivi za vodenje 
evidence arhivskega gradiva in za izdajanje prepisov (v 
objavi v Uradnem listu SRS je napačno: predpisov) in 
potrdil na podlagi dokumentov. Izdelava strokovne argu- 
mentacije, potrebne za sprejem odločitev upravnih orga- 
nov, predlogov in podobnega, ni upravna dejavnost, mar- 
več strokovna, ker bi sicer lahko skoro vse delo strokovnih 
organizacij šteli kot upravno dejavnost. Ni pa kriterij za 
upravno dejavnost arhiva upravljanje z arhivskim gradivom, 
kije nastalo pri delu upravnih organov. 
Arhivu SR Slovenije se kot republiški upravni organizaciji 
zagotavljajo sredstva za delo iz republiškega proračuna. 

76,-78. člen 

Določba, da je dejavnost strokovnih organizacij poseb- 
nega družbenega pomena, je konkretizirana tudi v tem, 
da zakon opredeljuje pristojnosti, sestav in delovanje 
sveta kot najvišjega organa upravljanja v strokovni orga- 
nizaciji. Svet je formuliran kot (edini) organ upravljanja 
organizacije. Zato pa zakonsko besedilo dopušča — a ne 
določa — pristojnosti sveta, o katerih ne soodločajo 
delegati družbene skupnosti. Zakon sicer ne pušča pro- 
stora za delavski svet strokovne organizacije, toda med 
delavskim svetom in svetom brez delegatov družbene 
skupnosti je razlika lahko le organizacijske narave. 
Primerjava določb o pristojnosti sveta strokovne organi- 
zacije in delavskega sveta (po zakonu o združenem delu) 
pokaže, da ni nobenih vsebinskih razlik med pristoj- 
nostmi teh in onih svetov. Zakon o naravni in kulturni 
dediščini sicer ne določa, da svet sprejme plan, vendar iz 
celote zakonskega besedila  dovolj jasno izhaj-i ta pri- 
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stojnost tudi svetu strokovne organizacije. Pristojnosti 
svetov strokovnih organizacij zajemajo skorajda vse pri- 
stojnosti delavskega sveta, bodisi izrecno ali po smislu. 
Zakon pa izrecno izvzema iz pristojnosti sveta strokovne 
organizacije sprejemanje tistih splošnih samoupravnih 
aktov, ki urejajo delitev dela dohodka, namenjenega za 
osebno in skupno rabo, in delovna razmerja. Razume se, 
da so izvzete iz pristojnosti sveta tudi individualne 
odločitve iz tega vsebinskega kroga. Zakon pa nalaga 
svetu v dvojnem sestavu še nekaj pristojnosti, ki v 
materialnem združenem delu ali tudi v drugih kulturnih 
dejavnostih ne prihajajo v poŠte v. 
Osma alinea 78. člena se pravilno glasi: — pri sprejemanju 
finančnega načrta, periodičnega in zaključnega računa. 
Zadnjo alineo tega člena si je treba tolmačiti tako kot 
narekuje celoten pravni red. Svet strokovne organizacije 
je med drugim pristojen odločati tudi o statusnih 
spremembah, seveda v tistih mejah, ki organizaciji sami 
oziroma organu upravljanja sploh gredo, in te meje so 
take, da določi svet arhiva predlog statusnih sprememb, 
nakar gre predlog na referendum enako kot statut. 
Na današnji stopnji uveljavljanja svetov se vprašanja glede 
njihovega sestava zastavljajo kot najbolj pereča.13 Po 
51. členu Ustave SR Slovenije vsebuje zakon določbe o 
sodelovanju delegatov družbene skupnosti v svetu stro- 
kovne organizacije. Dvodomni svet, ki v enem enako- 
pravnem domu združuje samo delegate „od zunaj", to je 
delegate družbene skupnosti, naj bi vnesel v upravljanje 
mnogih stiokovnih organizacij širše in različne interese 
ter obogatil skrb in odgovornost za njihovo poslanstvo. 
Postavlja se vprašanje, kdo odloča, katere pravne osebe 
bodo v svet pošiljale delegate družbene skupnosti. Vlogo 
neposrednega oblikovalca sveta je v zakonu o naravni in 
kulturni dediščini prevzel ustanovitelj. Primernega sestava 
ne zagotavlja in ne more zagotoviti že zakon sam. Ustava 
določa štiri kategorije teh, ki naj soodločajo v svetu: 
ustanovitelj (oziroma ustanovitelji, če jih ima strokovna 
organizacija več), organi družbenopolitičnih skupnosti, 
organi družbenopolitičnih organizacij ter uporabniki. 
Okrog ustanovitelja ni dilem.. Ker paje ustanovitelj arhiva 
lahko le družbenopolitična skupnost, je s tem zastopana 
tudi druga kategorija delegatov. V bistvu gre za eno in 
¡sto, samo po dveh pravnih poteh, saj se družbenopoli- 
tična skupnost tudi kot ustanovitelj pojavlja vedno samo 
zaradi nalog, ki jih ima kot družbenopolitična skupnost. 
O tem, katere družbenopolitične organizacije naj dele- 
girajo v svet strokovne organizacije, bi bil primeren 
načelen dogovor v SZDL. Zakon o naravni in kulturni 
dediščini pojma uporabnik ne obravnava. Zato posku- 
simo razmisliti o tem, katere kategorije uporabnikov bi 
pri arhivskih organizacijah prišle v poštev. Kategorija 
določenih delovnih organizacij s področja znanosti pri- 
haja brez dvoma v poštev. Za arhivsko dejavnost je 
nadalje po svojem interesu specifična in posebno po- 
membna kategorija strokovnih društev, katerih člani upo- 
rabljajo pri svojem delu arhivsko gradivo. Ne bomo pa 
šteli društva arhivskih delavcev za uporabnika, ko gre za 
svet arhiva. Visoke pa tudi druge šole so uporabniki 
tistega dela dejavnosti arhivov, ki ustreza njihovim vzgoj- 
noizobražcvalnim potrebam in se vključuje v delo šol. 
Odbiranje arhivskega gradiva kot celote, kot ene od 
najpomembnejših strokovnih nalog arhiva, je bistveno 
odvisno od sodelovanja družbenih pravnih oseb in dru- 
štev, od katerih izvira arhivsko gradivo. To bi bila torej 
nadaljnja zelo široka kategorija uporabnikov. S tem v 

zvezi se postavlja vprašanje, ali naj bo najprimernejši 
delegat združenega dela materialne proizvodnje vselej 
delegat gospodarske zbornice. •• pa je bolje izmed 
mnogih organizacij združenega dela materialne proiz- 
vodnje izbrati primerno organizacijo, da delegira v svet 
arhiva? 
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je kulturna skupnost kar 
najprimernejša za delegiranje v svet arhiva, bi se dalo prav 
zoper njo še posebej resno podvomiti, saj sodeluje 
arhivska organizacija v njej kot članica-izvajalka v svobod- 
ni menjavi dela: v neke in smislu bi tako bila hkrati 
arhivska organizacija delegatska baza za skupnost in 
hkrati skupnost delegatska baza za arhivsko organizacijo. 
Kulturna skupnost ni institucija, temveč prostor za spora- 
zumevanje. V imenu koga bi odločal delegat skupnosti? 
Ali niso interesi za dejavnost arhivske organizacije že — in 
to veliko čvrst eje — ugotovljeni in zagotovljeni v samem 
delovanju kulturne skupnosti, v njenih planskih aktih in 
posamičnih odločitvah, pri katerih arhivska organizacija 
kajpak sodeluje? Morda je manj ugovorov zoper uporab- 
niško nastopanje drugih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki niso ,,matične", pa se vendar interesi, tipični za 
skupnost, še kako vežejo z dejavnostjo arhivske organizaci- 
je (npr. raziskovalna dejavnost). Toda tudi tu je vsaj vpra- 
šanje, ali naj bo delegatska baza uporabniški zbor skup- 
ščine ali oba zbora — ali pa morda drugi organi. 
Med delegati družbene skupnosti bi lahko imeli še po- 
sebno kategorijo: družbene pravne osebe, ki niso društva 
in občani, katerih dokumentarno gradivo je bil o. razgla- 
šeno za arhivsko gradivo in je njihova skrb za to gradivo 
trajno povezana z dejavnostjo arhiva. 
Zastavlja se še vprašanje, ali dajati prednost širšim ali 
ožjim asociacijam uporabnikov. To je gotovo odvisno 
tudi od tega, kakšno območje pokriva arhivska organizacija 
s svojo dejavnostjo. 
Dom delegatov delavcev arhiva sestavljajo v skladu z 
490-členom zakona o združenem delu vsi delavci arhiva, 
če ima delovna organizacija manj kot 30 delavcev. 
Glede delovanja sveta določa zakon: v zadevah iz pristoj- 
nosti sveta je odločitev sprejeta, če so jo z ločenim 
glasovanjem sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 
in delegati družbene skupnosti. Ne gre torej za konsenz, 
temveč za načelo večine, vendar večine v vsaki skupini. 
Med obema skupinama pa velja načelo konsenza, ki v celoti 
varuje enakopravnost obeh skupin, njuno aktivno vlogo in 
njuno enako odgovornost: ne le, da ima npr. skupina 
delegatov družbene skupnosti možnost odločati, temveč 
tudi mora odločati, ker sicer odločitve ni. Sleherna 
odločitev'., torej predpostavlja soglasnost ali usklajenost 
interesov strokovne organizacije in družbe. 
Usklajeval ni postopek je prepuščen statutom strokovnih 
organizacij. Možno je, da usklajeval ni postopek ne uspe, 
pa bi zaradi tega lahko prišlo do znatne družbene škode. 
Zakon o naravni in kulturni dediščini za ta primer nima 
določb. 

79.-81. člen 

V skladu z zakononi o združenem delu so vnesene 
določbe o obveščanju javnosti o delu strokovnih organi- 
zacij, o sprejemanju statuta in o nadzoru nad zakoni- 
tostjo dela strokovnih organizacij. 
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a) Organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine 

82.-86. den 

b) Muzeji 

87.-93. den 

cjArhivi 

94. člen 

Določbe obsegajo specifične dejavnosti arhivov. Pogre- 
šamo' pa določbo, da opravljajo arhivi tudi overitev 
prepisov, izpiskov oziroma kopij dokumentov, ki jih 
hranijo. To vsi arhivi dejansko tudi opravljajo, ker bi bilo 
nesmiselno, ko bi nosili prepise dokumentov v overitev 
zunaj arhiva. 
Pojem strokovna obdelava arhivskega gradiva, ki se 
pojavlja tudi v 69. členu zakona, pomeni podrobno 
urejanje gradiva, izločanje posameznih nepotrebnih doku- 
mentov v okviru že odbranega arhivskega gradiva ter 
popisovanje gradiva. 

95. člen 

Arhiv lahko ustanovi le družbenopolitična skupnost. 
Kadar ustanovi arhiv več občin, sklenejo v skladu s 
358. členom zakona o združenem delu samoupravni spo- 
razum, s katerim urede ustanoviteljice medsebojne pra- 
vice in obveznosti. V drugem odstavku 86. člena zakona 
o naravni in kulturni dediščini je predvideno za ustan- 
ovitev muzejev soglasje Kulturne skupnosti Slovenije. Za 
arhive in za organizacije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine pa se to ni zdelo primerno (tudi ne pridobitev 
mnenja kulturne skupnosti), saj je njihov ustanovitelj 
vselej družbenopolitična skupnost v skladu s svojo dolž- 
nostjo po tem zakonu. Bilo bi nekako neoportuno, da bi 
družbenopolitični skupnosti nalagali, da vpraša za mne- 
nje ali celo dovoljenje še kogarkoli, ker si pač predstav- 
ljamo tudi občinsko samoupravno interesno skupnost za 
kulturo kot del strukture te družbenopolitične skupnosti. 
Iz dikcije zakona, da mora občina ustanoviti ali sousta- 
noviti arhiv, izhaja, da se mora na celotnem območju SR 
Slovenije izvajati varstvo arhivskega gradiva. 
Tretji odstavek tega člena je izhodišče za razmejitev 
nalog med Arhivom SR Slovenije in arhivi, ki jih usta- 
novijo občine. 
Določbe četrtega odstavka predstavljajo način izvedbe 
selekcije tistega arhivskega gradiva, ki je po dikciji tega 
zakona arhivsko gradivo. Enaka določba je v tretjem 
odstavku 98. člena za arhivsko gradivo, za katero je 
pristojen Arhiv SR Slovenije. Kot družbene pravne osebe 
in društva, ki jih je treba določiti, so mišljeni ustvarjalci, 
ne pa imetniki arhivskega gradiva. Analitična osnova za 
določitev mora upoštevati celoto vsega arhivskega gra- 
diva, ki nastaja v republiki, ne pa le gradivo, ki nastaja na 
območju določene regije aH občine, ali pa le gradivo, ki 
ga bo prevzemal posamezen arhiv. Brez dvoma prihajajo v 
pošte v za izbor ustvarjalcev vse družbenopolitične skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti ter družbenopolitične organizacije. Te- 
žišče selekcije je pri delovnih organizacijah tako s pod- 
ročja gospodarstva kot družbenih dejavnosti kakor tudi 
pri društvih. Selekcija ne sme biti napravljena le z vidika 
največjih ali najpomembnejših organizacij, marveč tudi z 

vidika primerne zastopanosti organizacij po področjih 
dejavnosti, velikosti, ;ostotl Istovrstnih organizacij na 
določenem območju, historični tradiciji (panoge, ki so 
bile nekoč pomembne, pa zdaj Izumirajo) Ipd, Tak 
pristop k selekciji omogoča, da bodo v arhivu na voljo 
podatki tudi o organizacijah, katerih arhivskega gradiva 
ne bo prevzemal. Omenjeno selekcijo opravljamo na podla- 
gi stanja v določenem času. Ker pa prihaja do sprememb, ki 
so včasih prav znatne, bo treba po določenem času, npr. 
petih let, po potrebi opraviti popravke. 
Akt o določitvi družbenih pravnih oseb in društev, 
katerih arhivsko gradivo bo prevzemal arhiv, je treba 
objaviti v Uradnem listu SRS oziroma v ustreznem 
občinskem službenem glasilu. 

96. člen 

Za pričetek dela arhiva morajo biti izpolnjeni določeni 
pogoji, razen tega, da mora imeti arhiv temeljne značil- 
nosti iz 346. člena zakona o združenem delu. V skladu s 
351. členom zakona o združenem delu morajo biti žago-. 
tovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela, v skladu 
s 412. členom zakona o združenem delu pa morajo biti 
zagotovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti. Po samem 
zakonu o združenem delu se kot pogoja za opravljanje 
dejavnosti navajata tehnična opremljenost in varstvo pri 
delu. Zakon o naravni in kulturni dediščini pa je pred- 
pisal kot nadaljnja pogoja potrebne skladiščne in delovne 
prostore ter strokovne kadre (pogoj tehnične opremlje- 
nosti vsebuje že zakon o združenem delu). Ne more pa 
biti pogoj za začetek dela arhiva zadostna količina 
arhivskega gradiva, ker arhivsko gradivo avtomatično 
priteka v arhiv. Podrobnejša določila o pogojih za priče- 
tek dela arhiva izda republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo. 
Pravne možnosti za organizacijo arhivov so zelo široke in 
omejene le z zahtevo po določeni strokovni in kadrovski 
ravni in racionalni izrabi materialnih sredstev. Smisel 
obravnavanih določb je ta, naj se arhivska dejavnost ne bi 
razbijala na številne majhne enote, ki organizacijsko in 
strokovno niso kos zahtevam varstva arhivskega gradiva 
marveč naj se išče rešitve v regionalnem integriranju v 
okviru same stroke. 

97. člen 

Arhiv pridobiva arhivsko gradivo od družbenih pravnih 
oseb in društev brezplačno na podlagi izročitve v skladu s 
66. členom zakona. V tem členu pa so navedene pravne 
osnove pridobivanja arhivskega gradiva, do katerega imajo 
lastninsko pravico občani in civilne pravne osebe, ki niso 
društva. Tu se postavlja vrsta vprašanj: kako ravnati, 
kadar pride do primera, ko bi veljalo pridobiti arhivsko 
gradivo iz privatne sfere, kako k temu pristopiti, kakšen 
pravni posel predlagati, kakšno pripravljenost kazati, do 
kod iti s ceno, če gre arhiv v kupoprodajno razmerje, 
kako si zavarovati ustreznost cene, v kakšnem primeru 
lahko družbeni pravobranilec samoupravljanja kupopro- 
dajno pogodbo izpodbija, češ da so bila vložena v 
pridobitev določenega arhivskega gradiva previsoka druž- 
bena sredstva oziroma da je privatni lastnik pridobil več 
od dejanske vrednosti, zato daje oddal določeno arhiv- 
sko gradivo družbeni sfeii. V zvezi z določanjem cene 
arhivskega gradiva v primerih kupoprodaje je vrsta dilem. 
Prvič se vprašamo, kakšno vrednost predstavlja to arhiv- 
sko gradivo arhivu, ali, še bolje rečeno, družbeni skup- 
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riosti zaradi svoje sporočilnosti, deloma tudi zaradi izjem- 
nosti svojega značaja. Sporočilna vrednost arhivskega 
gradiva pa je čisto nedoločljiv pojem. Drugič, kakšno 
vrednost je predstavljalo to arhivsko gradivo privatnemu 
¡asiniku — prodajalcu in kaj bi sicer on zanj dobil ali 
koliko je na slabšem, potem ko ga nima ali kakor koli že. 
Da bi si zavarovali ustreznost cene, si ob nakupu arhiv- 
skega gradiva pomagamo s tem, da strokovnjaki, upošte- 
vajoč gornje osnove, približno ugotovijo, kolikšna je v 
danih okoliščinah, v danem družbenem okolju vrednost 
arhivskega gradiva. V tem je ogromno fikcije, ki pa jo 
potrebujemo, ker potrebujemo tudi tako možnost pre- 
hoda arhivskega gradiva iz. privatne sfere v družbeno. 
V zadnji vrsti tega člena je napaka v objavi zakona v 
Uradnem listu S RS in sicer pri navedbi člena: pravilno se 
glasi: 40. člen. 

98. člen 

Pristojnost arhivov glede prevzemanja arhivskega gradiva 
je uredila zakonodaja na ta način, da je federacija 
določila pristojnost Arhiva Jugoslavije (1. in 2. člen 
zakona o Arhivu Jugoslavije, Uradni list SFRJ, št. 6/73), 
republika pristojnost Arhiva SR Slovenije (in sicer v tem 
členu zakona), za vse preostalo gradivo pa so pristojni 
arhivi, ki jih ustanovijo občine. Opisani način razmejitve 
pravic in dolžnosti med arhivi, kijih ustanovijo občine in 
med arhivi, ki jih ustanovijo širše družbenopolitične 
skupnosti izhaja iz presumpcije pristojnosti v korist 
občine. V občini se namreč uresničujejo vse tiste 
funkcije oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev, ki 
se po Ustavi ne uresničujejo v širših družbenopolitičnih 
skupnostih. Glede razmejitve pristojnosti med arhivi, ki 
jih ustanovijo republike in med Arhivom Jugoslavije pa 
velja presumpcija pristojnosti v korist republik. 
Določbe tega člena navajajo arhivsko gradivo, za katero 
je pristojen Arhiv SR Slovenije. Opredelitev je bila 
povzeta po zakonu o arhivskem gradivu in o arhivih (29. 
člen), s tem da je bila terminologija posodobljena in 
dodana določba glede filmskega gradiva in arhivskega 
gradiva RTV Ljubljana. 
V četrti alinei prvega odstavka navaja zakon delovne in 
druge organizacije in skupnosti, ki opravljajo ali so 
opravljale pomembnejše naloge v razvoju kulture. Na neki 
način je delovanje vsakega družbenega subjekta po- 
membno tudi za kulturo, ampak tu govorimo o pomemb- 
nejših nalogah v razvoju kulture. Te pa so v urejeni družbi 
zaupane in naložene predvsem subjektom s področja 
kulturnih dejavnosti. 
V peti alinei prvega odstavka navaja zakon osrednje 
organe društev ali zvez društev, ki so po pravilih ali 
dejansko opravljali oziroma opravljajo pomembnejše 
naloge v razvoju kulture. Iz dikcije zakona izhaja, da se 
zakonodajalec ni odloČil zgolj za formalen kriterij, če je 
subjekt kulturno društvo, ampak se je izrecno odloČil za 
kriterij dejanske kvalitete ne glede na naravo dejavnosti. 
To pomeni, da bi moglo iti za primere, ko drušvo ni 
kulturno, ali pa ni samo kulturno, v resnici pa je oprav- 
ljalo pomembne naloge. Kompetentna odločitev se mora 
gibati znotraj dejanskih izkazanih kvalitet in ne v okviru 
formalnih meja. 
69. člen zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75) 
vsebuje določbo; Če organizacija združenega dela, ki je 
usposobljena in registrirana za raziskovanje ali izkorišča- 
nje  rudnin,  preneha,  se  izročijo   vsi   rudarski načrti, 

merske knjige in druga dokumentacija o stanju rudarskih 
del ob prenehanju organizacije v hrambo Arhivu Slo- 
venije; upravnemu organu, ki je izdal dovoljenje za 
izkoriščanje, pa potrdila Arhiva Slovenije o prevzeti 
dokumentaciji. Ko bi neka rudarska organizacija ravnala 
tako, kot piše v citiranem členu zakona o rudarstvu, bi 
bilo to v nasprotju z zakonom o naravni in kulturni 
dediščini, kajti za tako arhivsko gradivo ni pristojen 
Arhiv SR Slovenije. Ker pa je to tako, ne sme ravnati po 
zakonu o rudarstvu, marveč mora ravnati po zakonu o 
naravni in kulturni dediščini, in to iz dveh razlogov. V 
obeh primerih gre za principe, ki veljajo v upravnem redu. 
Prvi je, da kasnejši predpis obvelja nasproti starejšemu in 
drugi, da specialnejši predpis obvelja nasproti splošncj- 
šemu. Kasnejši predpis je zakon o naravni in kulturni 
dediščini, in ko gre za arhivsko gradivo, je zakon o 
naravni in kulturni dediščini vsekakor specialnejši kot 
zakon o rudarstvu. 

99. člen 

Strokovne naloge na področju varstva arhivskega gradiva, 
ki so skupnega pomena za območje SR Slovenije, oprav- 
lja Arhiv SR Slovenije. Te so: vodenje zbirne evidence 
arhivskega gradiva, vodenje evidence arhivskega gradiva, 
ki je izven območja SR Slovenije in v tujini ter zadeva SR 
Slovenijo in Slovence, vodenje INDOK centra za arhi- 
vistiko, organiziranje in vodenje usklajevanja metod in 
postopkov za delo v arhivih ter razvijanje in usmerjanje 
raziskovalnega dela v zvezi z arhivistiko. 

100. člen 

Zakon prepušča opravljanje dejavnosti varstva arhivskega 
gradiva poleg arhivov še republiškemu upravnemu organu 
za ljudsko obrambo, republiškemu štabu teritorialne 
obrambe, republiškemu upravnemu organu za notranje 
zadeve ter centralnemu komiteju Zveze komunistov Slo- 
venije, in sicer za arhivsko gradivo, ki je nastalo na 
njihovem delovnem področju na vsem območju SR Slo- 
venije. Lahko pa ti organi izročijo arhivsko gradivo arhivu 
ali pa ga prepustijo v preučevanje kakšni drugi zainteresi- 
rani organizaciji. Zakonska določba ni nova in jo je 
vseboval že zakon o arhivskem gradivu in o arhivih 
(32. člen). Gre namreč za zbiranje, obdelovanje in varo- 
vanje gradiva, delikatnoga z gledališča političnih do- 
godkov, ki še niso prišli v zgodovino, ki Še niso izgubili 
tudi svoje osebne delikatnosti ipd. 

101. člen 
Določbe tega člena so povzete po zakonu o arhivskem 
gradivu in o arhivih (33. člen) in so Že prvotno nastale 
kot rezultat dobljenega stanja pri zbiranju gradiva, ki se 
nanaša na delavsko gibanje in na ljudsko revolucijo, ne pa 
kot rezultat neke strokovne politike. Zakon o naravni in 
kulturni dediščini dosedanjih določb ni v ničemer širil. 
Pričakovati je, da bo sčasoma 101, člen začel izumirati, 
kajti nastajanje arhivskega gradiva poteka mimo tega 
člena. Zato obravnava zakon po logiki te primere hrambe 
arhivskega gradiva kot obstoječo in zaključeno maso 
arhivskega gradiva, ki nima več novega dotoka. V sporu 
moramo ta člen razlagati Čimbolj restriktivno. 

102. člen 

Ne bi bilo prav, če bi se vnaprej postavili na stališče 
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/.a prt ost i oziroma nefleksibilnosti pri zbiranju arhivskega 
gradiva. Treba se bo najbrž v določenih primerih vprašati 
za temeljno načelo zakonodajne ureditve varstva, ki ga 
prinaša zakon. Med nameni varovanja je tudi dostopnost 
in dejansko uporabljanje arhivskega gradiva. 
Dva vidika sta, po katerih se mora ravnati arhiv pri 
uporabi 102. člena, praktični in pravni. Samo prak- 
tični vidik je lahko tisti, ki pripravi arhiv do tega, da del 
svojega bremena zaupa drugemu. Noben pravni vidik ga k 
temu ne more prisiliti. Pač pa je pravni vidik glede tega 
sam po sebi v nekem smislu neprijeten za arhiv. V 
primeru, če va rovale • arhivskega gradiva ni aktiven in se z 
arhivskim gradivom dogajajo nepravilnosti, je za to odgo- 
voren pred družbo arhiv in ne va rovale •. Ta je sicer 
odgovoren arhivu po pogodbi, toda pred družbo je v 
vsakem primeru odgovoren arhiv tako za arhivsko gra- 
divo, ki ga sam upravlja, kakor tudi za arhivsko gradivo, 
ki ga je prepustil v upravljanje po pogodbi drugemu. 

IV. Kazenske določbe 

103.-108. člen 

Poglavje o kazenskih določbah vsebuje prekrške v zvezi s 
tistimi deli dediščine, ki so razglašeni za spomenik ali 
znamenitost ali pa je očitno, da imajo lastnosti, potrebne 
za razglasitev. Nanašajo se torej tudi na arhivsko gradivo. 
Določb o kaznivih dejanjih pa zakon ne vsebuje, ker 
urejata to materijo kazenski zakon SRS (Uradni list SRS. 
št. 12/77) in kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št 
44/76). 

V. Prehodne in končne določbe 

109.-113. člen 

V prehodnih določbah zakon med drugim nalaga stro- 
kovnim organizacijam, da prilagodijo svoje delo, organi- 
ziranost in samoupravne akte določbam tega zakona. 

111. 

Osnovna načela pravilnika o odbiranju in izročanju 
arhivskega gradiva arhivu 

Pravilnik vsebuje tri osnovne dele: določbe o odbiranju 
arhivskega gradiva (2. do 6, člen), določbe o izročanju 
arhivskega gradiva arhivu (7. do 9. člen) ter posebne 
določbe o dokumentarnem gradivu, ki izvira iz časa do 
9.5.1945 oziroma še tudi iz kasnejšega časa (10. člen). 
Pri pripravi pravilnika ni bilo sprejeto osnovno načelo 
dosedanjega navodila o odbiranju arhivskega gradiva iz 
registra t urnega gradiva (Uradni list SRS, št. 9/70), po 
katerem se arhivsko gradivo odbira tako, da se i/ 
dokumentarnega gradiva izločijo tisti deli, ki nimajo več 
pomena za tekoče delo in ki nimajo lastnosti arhivskega 
gradiva.14 Od tega načela je bilo treba odstopiti zaradi 
negativnih posledic, ki jih ima tak način: 
— odbiranje arhivskega gradiva je mogoče zaključiti šele 

potem, ko potečejo vsi roki hrambe dokumentarnega 
gradiva za upravne in poslovne namene, kar pomeni, 
da traja odbiranje 50 in več let od nastanka gradiva, 

— v arhiv je treba prevzeti po preteku zakonskega roka 

za izročitev obenem tudi dokumentarno gradivo, ki 
nima lastnosti arhivskega gradiva, a mu še niso pretekli 
roki hrambe, 

— strokovna obdelava arhivskega gradiva se prelaga na 
čas 50 in več let od nastanka gradiva ali pa se je treba 
z deli na isto gradivo nekajkrat vračati, kar pa je 
povsem v nasprotju z načelom ekonomičnosti (stro- 
kovne obdelave namreč ni mogoče zaključiti, dokler 
ni zaključeno odbiranje). 

Obenem pa smo želeli doseči naslednje: 
— arhive je treba obvarovati pred tem, da bi se morali 

ukvarjali s sestavljanjem in  preverjanjem seznamov 
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri posameznih 
imetnikih; nemogoče je, da bi mogel arhiv poznati 
vse kategorije dokumentarnega gradiva, ki nastajajo 
pri imetnikih, kajti število teh kategorij gre navadno 
že pri posameznem imetniku v stotine, segajo pa na 
vsa možna področja dejavnosti, 

— arhive je treba obvarovati pred tem, da bi morali 
odločati in se sploh ukvarjati z roki hrambe dokumen- 
tarnega gradiva za uradne in poslovne namene, nam- 
reč, ali se sme neko dokumentarno gradivo izločiti in 
uničiti glede na to, če mu je ta rok že potekel; ne- 
mogoče je, da bi lahko arhiv vse to obvladal, in to 
po možnosti bolje kot imetniki, pri katerih je gra- 
divo nastalo. 

Dosedanje navodilo o odbiranju arhivskega gradiva je bilo 
pripravljeno na podlagi načel o odbiranju arhivskega 
gradiva iz regist rat urnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 
12/68),! s ki pa so leta 1971 prenehala veljati ob prenosu 

določenih pristojnosti na republike. 
Obravnavani pravilnik izhaja glede odbiranja arhivskega 
gradiva iz naslednjega osnovnega načela: v enkratnem 
postopku (v eni delovni fazi) je treba izdvojiti iz 
določene celote dokumentarnega gradiva vse, kar smo v 
smislu 58. člena zakona o naravni in kulturni dediščini 
določili, da predstavlja arhivsko gradivo. Povsem neod- 
visno od tega odbiranja pa je vprašanje hrambe preosta- 
lega dokumentarnega gradiva, ki mu še niso pretekli roki 
hrambe za upravne in poslovne namene. Za imetnika še 
nadalje obstoji obveza, da ga hrani, toda po tistih 
osnovah, ki določajo omenjene roke hrambe. Ker paje 
bilo ob odbiranju ugotovljeno, da to gradivo ne pred- 
stavlja arhivskega gradiva v smislu zakona o naravni in 
kulturni dediščini, se v vprašanja nadaljnje hrambe tega 
gradiva obravnavani pravilnik od tedaj več ne spušča. 
V arhiv mora priti po določbah zakona odbrano arhivsko 
gradivo, zato pravilnik ne pozna odbiranja arhivskega 
gradiva v arhivu. Izločanje posameznih nepotrebnih 
dokumentov znotraj že odbranega arhivskega gradiva 
štejemo — ker se opravlja ob strokovni obdelavi arhiv- 
skega gradiva — kot sestavni del te obdelave. (O tem, kaj 
je razumeti kot strokovno obdelavo arhivskega gradiva, 
gl. komentar pri 94. členu zakona o naravni in kulturni 
dediščini.) Pri tem pa sme iti le za dejansko izločanje 
fragmentov in ne za odbiranje, ki bi moralo biti oprav- 
ljeno že pred prevzemom gradiva v arhiv. 
Zastaviti si moramo tudi vprašanje odbiranja arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki je bilo prevzeto v 
arhiv do sprejema tega pravilnika. O tem pravilnik nima 
določb, ker gre za strokovno vprašanje. Razlikovati je 
treba dva primera: 1) •• je bilo prevzeto v arhiv še 
n cod bran o dokumentarno gradivo, in 2) ko so bili v 
smislu dosedanjega navodila o odbiranju arhivskega gra- 
diva izločeni nepotrebni deli, ki so jim že pretekli roki 

23 



hrambe. Če gre za prvi primer, potem je treba v arhivu 
naknadno opraviti odbiranje arhivskega gradiva analogno, 
kot določa ta pravilnik, če pa gre za drugi primer, je 
treba dokončno odbrati arhivsko gradivo ob njegovi 
strokovni obdelavi. Ne bilo bi smiselno niti ekonomično, 
ko bi se sedaj v arhivu lotili neke splošne akcije 
poznejšega odbiranja. 
Obveznost imetnikov, da se pri oddaji nepotrebnega 
dokumentarnega gradiva v zbiralnici odpadnih surovin 
izkažejo s potrdilom arhiva, da gradivo, ki ga želijo 
oddati, ni arhivsko, za varstvo arhivskega gradiva, ni 
prinašala posebne koristi in je pravilnik ne vsebuje. 
Načelno bi moralo biti na temelju dobrega sodelovanja 
med arhivom in imetnikom oziroma ustvarjalcem arhiv- 
skega gradiva dovolj jasno, kaj pride vpoštev za arhiv ter 
kaj pride v poštev kot odpadni papir in kdaj. Bitka za to, 
da se arhivsko ali dokumentarno gradivo, iz katerega še ni 
bilo odbrano arhivsko gradivo, ne bi zna Slo kot odpadni 
papir pri delovni organizaciji za zbiranje odpadnih suro- 
vin, mora biti dobljena pri imetniku in je ni moč 
vojskovati šele tam, kjer gradivo postane že res samo 
surovina. Ne izključujemo, da bi se nemara lahko arhiv z 
organizacijo za zbiranje odpadnih surovin dogovoril za 
preizkus, kaj oddajajo imetniki kot odpadni papir, 
vendar je to kvečjemu ukrep za vsak primer. Prepričani 
pa smo, da je treba pri tistem imetniku, ki se spozabi 
tako daleč, da pošlje dokumentarno gradivo, ki ima 
lastnosti arhivskega gradiva, v zbiralnico odpadnih suro- 
vin, opraviti še mnogokaj drugega kot pa samo to, da se 
tako ravnanje prepreči. Gre torej za popolnoma nespo- 
sobnega ali pa za nediscipliniranega imetnika. 
Zakon o naravni in kulturni dediščini je v 66. členu 
določil roke, kdaj morajo družbene pravne osebe in 
društva izročiti arhivsko gradivo arhivu. V pravilniku pa 
je bilo potrebno podrobneje opredeliti pogoje, določene 
v 68. členu tega zakona. Arhivsko gradivo je treba 
namreč izročiti arhivu v originalu, urejeno, popisano in v 
zaokroženih in kompletnih celotah. 
Starejše dokumentarno gradivo, na katero se nanašajo 
določbe 10. člena pravilnika, je razmeroma redko in 
maloštevilno. Zato zanj ni mogoče uporabiti določb 
četrtega odstavka 95. in tretjega odstavka 98. člena 
zakona o naravni in kulturni dediščini, po katerih upravni 
organ, pristojen za kulturo, na predlog arhiva določi tiste 
družbene pravne osebe in društva, katerih arhivsko 
gradivo bo prevzemal arhiv, niti določb od 2. do 4. člena 
tega pravilnika glede odbiranja arhivskega gradiva, marveč 
je bilo treba poiskati drugačno rešitev. 
Obravnavani pravilnik ureja, kako pridobiva arhiv arhiv- 
sko gradivo, ki je v družbeni lasti. Kadar pa govorimo o 
pridobivanju arhivskega gradiva iz privatne sfere (do 
katerega imajo lastninsko pravico občani in civilne pravne 
osebe, ki niso društva), pa se moramo preseliti od 
območja zakona v območje civilnega prava. Pravni naslov 
za pridobitev takega arhivskega grad iva j • lahko pogodba, 
lahko pa je kratko mal o daritev brez izdelanega pravnega 
naslova, zagotovo pa ne more biti kakšna druga necivilna 
oblika razmerja (97. člen zakona o naravni in kulturni 
dediščini). Odstopnik arhivskega gradiva, ki je bito v 
privatni lasti, lahko ob izročitvi določi rok, ko postane 
arhivsko gradivo dostopno za uporabo. Nekaj drugega je 
arhivsko gradivo, ki nastaja v javnosti, ki je pravzaprav 
rezultat nekega javnega delovanja, nekaj drugega pa je 
arhivsko gradivo, ki nastaja v privatni sferi, saj je 
dostikrat obdano z intimnostmi ipd. To pomeni, da je 

arhiv določeno arhivsko gradivo dobil, kupil, dobil v 
poklon ali kakorkoli z določenim pogojem. Ta pogoj 
mora spoštovati po civilnopravnih načelih. Z drugimi 
besedami to pomeni: ko ne bi bil pripravljen pristati na 
tak zadržni pogoj, do arhivskega gradiva arhiv sploh ne bi 
prišel. Ta omejitev uporabe je torej sestavni del pogodbe, 
ena izmed pogodbenih obveznosti arhiva kot pogodbene 
stranke, pa se je mora držati kot vsaka poštena oseba, naj 
bo civilna ali pravna. To je v tem primeru razlog ali pravni 
temelj za morebitni .rok dostopnosti arhivskega gradiva, 
ki ga je arhiv pridobi! iz piivatne sfere. 

PRAVILNIK O ODBIRANJU IN IZROČANJU ARHIV- 
SKEGA GRADIVA ARHIVU 

1. člen 

Pravilnik določa način in postopek, po katerem se moia 
iz dokumentarnega gradiva odbrati arhivsko gradivo in ga 
izročiti arhivu. Gre sicer bolj za formalno plat postopka, 
vendar je prav v tem primeru formalnost bistven pogoj 
tudi za materialno pravilnost. Katero dokumentarno 
gradivo ima lastnosti arhivskega gradiva, pa je strokovno 
vprašanje in ne zadeva predpisa. 
Pravilnik določa na temelju 59. člena zakona o naravni in 
kulturni dediščini, da morajo družbene pravne osebe in 
društva iz svojega dokumentarnega gradiva odbrati arhiv- 
sko gradivo. Taka dikcija je bila potrebna, da bi se 
poudarilo imetnikovo iniciativo in odgovornost za odbi- 
ranje. Iz samega zakona o naravni in kulturni dediščini 
ter pravilnika pa jasno izhajajo tudi obveznosti arhiva pri 
odbiranju, kajti odbiranje bo potekalo uspešno le na 
temelju dobrega sodelovanja arhiva in imetnika. 

2. člen 

Pismeno navodilo, na podlagi katerega se odbira arhivsko 
gradivo, da arhiv vsakemu imetniku posebej. Za pristojen 
štejemo tisti arhiv, ki mu mora imetnik na podlagi 
določitve upravnega organa, pristojnega za kulturo, izro- 
čati arhivsko gradivo (95. in 98. člen zakona o naravni in 
kulturni dediščini). 
Pismeno navodilo mora obsegati seznam dokumentarnega 
gradiva oziroma kriterije za določanje dokumentarnega 
gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, najbolj pogost 
primer pa bo kombinacija seznama in kriterijev. Seznam 
prihaja v pošte v zlasti pri splošnih (generalnih) aktih 
(pisarniško poslovanje uporablja zanje izraz stvarne za- 
deve), kriteriji pa pri posamičnih (individualnih) aktih 
(pisarniško poslovanje uporablja zanje izraz osebne za- 
deve) in pri odbiranju dokumentarnega gradiva, ki se 
istočasno pojavlja na več mestih, ker so isto zadevo 
obravnavali na več mestih. Navajanje dokumentarnega 
gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, mora imeti za 
izhodišče opravila oziroma naloge imetnika. Priporočljivo 
je, da se pri tem držimo sestave gradiva, ki ga uporablja 
imetnik pri njegovem razvrščanju. 
Pri pripravi pismenega navodila bo lahko vzel arhiv za 
osnovo dosedanji vnaprejšnji izločitveni seznam, saj je bil 
na podlagi 7. točke navodila o odbiranju arhivskega 
gradiva iz registrar urnega gradiva dolžan določiti, katere 
kategorije dokumentarnega gradiva imajo trajen pomen. 
Paziti pa bo treba seveda na dejstvo, da trajen pomen 
gradiva po omenjenem navodilu še  ne pomeni vedno 
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arhivskega gradiva v smislu zakona o naravni in kulturni 
dediščini. 
Včasih mora pismeno navodilo vsebovati tudi določbe 
glede ureditve arhivskega gradiva. V skladu s tem bo 
moralo biti urejeno tudi gradivo, ko bo izročeno arhivu. 
Do takih primerov prihaja zlasti tedaj, kadar odberemo 
majhne dele dokumentarnega gradiva iz večjih celot, 
zaradi česar izgubijo odbrani deli trdnejšo medsebojno 
povezavo. 
Poleg seznama oziroma kriterijev mora obsegati pismeno 
navodilo tudi obrazložitev, v kateri bodo navedena 
potrebna pojasnila. 
Pismeno navodilo lahko arhiv po potrebi spremeni ali pa 
dopolni. Zlasti mora biti arhiv pozoren na spremembe, 
nastale pri dejavnosti družbene pravne osebe oziroma 
društva, ker bi lahko imele za posledico spremembe pri 
dokumentarnem gradivu, ki ima lastnosti arhivskega 
gradiva. 
Pismeno navodilo sprejme tričlanska komisija. V samo- 
upravnem aktu arhiv določi, ali bo imel za vse primere 
eno samo ali pa bo imel več takih tričlanskih komisij, in 
kakšen bo njihov sestav. Kadar gre za Arhiv SR Slovenije, 
pa imenuje te komisije direktor arhiva. Praviloma naj bi 
imeli vsi člani komisije visoko izobrazbo, po potrebi pa 
lahko pritegne arhiv kot člane komisij tudi delavce iz 
drugih arhivov, pa tudi iz vrst drugih strokovnjakov. 
Posebno vprašanje je, kako doseči pri odbiranju arhiv- 
skega gradiva čim večjo enotnost. Pomemben pripo- 
moček vidimo v tem, da vse odločitve zapisuje ino in da 
jih medsebojno primerjamo. Pomembno je tudi posveto- 
vanje s sodelavci, ki delajo na gradivu istovrstnih ustvar- 
jalcev. 

3. člen 

Navodilo pripravi v končni konsekvenei arhiv, arhiv pa 
mora terjati od imetnika ustrezno sodelovanje, ki naj 
stvarem pomaga do strokovne neoporečnosti. Ce to 
sodelovanje ni zadostno, arhiv ne sme sprejeti navodila in 
reči, da navodilo ni dobro, kriv za to pa je imetnik; pač 
pa mora v fazi pripravljanja navodila od imetnika terjati 
sodelovanje in, če je treba, tudi kaj izsiliti. 

4. člen 

Določbe tega člena poudarjajo, da so pri odbiranju 
arhivskega gradiva merodajni edino pismeno navodilo, ki 
ga je dal arhiv, in drugi strokovni napotki, ki jih da arhiv 
ob odbiranju. 
Izbor časa za odbiranje je prepuščen imetniku, vendar 
mora biti arhivsko gradivo odbrano najkasneje do poteka 
zakonskega roka, določenega za izročitev arhivskega 
gradiva arhivu. V večini primerov bo odbiranje arhivskega 
gradiva sploh povezano z izročitvijo arhivskega gradiva 
arhivu. Do tega roka mora biti odbrano arhivsko gradivo 
tudi v primeru, če se gradivo tedaj ne izroči arhivu. 
Iniciativa za odbiranje mora biti na strani imetnika, toda 
če se približuje rok, pa imetnik z odbiranjem še ni pričel, 
ga mora arhiv na to opozoriti. 
Določba, da je treba odbrati arhivsko gradivo iz doku- 
mentarnega gradiva, ki je nastalo v istem letu, istočasno, 
temelji na zahtevi, da je treba izročiti arhivsko gradivo 
arhivu v zaokroženih in kompletnih celotah, da se ohrani 
urejenost arhivskega gradiva in da se omogoči preverjanje, 
ali je bilo vse arhivsko gradivo odbrano. Pogoj je torej 
odbiranje iz letnika dokumentarnega gradiva istočasno, 

lahko pa se opravlja za več letnikov skupaj, kar bo v 
praksi tudi pravilo. Ni nasprotuje pa pravilnik temu, da 
istočasno odberemo arhivsko gradivo le iz določenega 
sektorja, če je imetnik gradivo tako vodil, toda obvezno 
najmanj za en letnik. Zadnji primer bo prišel v praksi v 
poštev pri imetnikih, kjer nastajajo velike količine doku- 
mentarnega gradiva. 
Ob odbiranju je treba izdelati seznam (popis) odbranega 
arhivskega gradiva, saj bo predstavljal kasneje seznam 
(popis) arhivu izročenega arhivskega gradiva (7. člen 
pravilnika). Praviloma bo arhiv po končanem odbiranju 
ta seznam tudi zahteval. 
Arhivsko gradivo bo strokovno neoporečno odbrano, če 
bo dokumentarno gradivo, iz katerega se odbira, v 
urejenem stanju. Ta obveza imetnika izhaja že iz 57. 
člena zakona o naravni in kulturni dediščini in je 
pravilnik ne ponavlja. 
Iz dikcije tega člena izhaja tudi imetnikova odgovornost. 
da je bilo iz dokumentarnega gradiva odbrano vse 
gradivo, za katero je arhiv v pismenem navodilu in s 
strokovnimi napotki, ki jih je dal ob odbiranju, določil, 
da ima lastnosti arhivskega gradiva. 

5. člen 

Določbe tega člena so osnova za sodelovanje arhiva pri 
odbiranju. 4, člen pravilnika izrecno predvideva, da daje 
arhiv strokovne napotke ob odbiranju. 
Samo po sebi se razume, da ima arhiv vedno pravico (ne 
le ob odbiranju) ugotavljati, ali imetnik odbira arhivsko 
gradivo v skladu s pismenim navodilom in strokovnimi 
napotki, ki mu jih je dal. 
Obveze imetnika, da bi moral poslati arhivu seznam ne- 
potrebnega dokumentarnega gradiva, to je seznam gra- 
diva, ki ga bo oziroma gaje izločil in ga namerava uničiti 
oziroma oddati v industrijsko predelavo, ne pozna pra- 
vilnik niti v zvezi s pismenim obvestilom o pričetku od- 
biranja arhivskega gradiva niti v zvezi s pismeno izjavo, da 
je iz dokumentarnega gradiva odbral arhivsko gradivo. Če 
bo arhiv ta seznam potreboval, bo že vedel, kje ga bo 
dobil, kajti razvid nad tem, katero gradivo je bilo izlo- 
čeno in uničeno, je dolžan voditi imetnik in ne arhiv 
(6. člen tega pravilnika). 

6. člen 

57. člen zakona o naravni in kulturni dediščini nalaga 
družbenim pravnim osebam in društvom, da morajo 
skrbeti za ohranjanje, materialno varnost in urejenost 
dokumentarnega gradiva, dokler ni iz tega gradiva od- 
brano arhivsko gradivo. Določbe tega člena pravilnika pa 
predpisujejo postopek, na podlagi katerega se ugotavlja, 
da je imetniku za določeno dokumentarno gradivo 
prenehala obveznost nadaljnje hrambe po tem zakonu. 
Ne ugotavlja pa se s tem prenehanje obveznosti hrambe 
dokumentarnega gradiva po drugih predpisih. 
Uporaba določb tega člena prihaja v poštev v dveh 
primerih: 1) kadar gre za nepotrebno dokumentarno 
gradivo, 2) kadar hrani imetnik dokumentarno gradivo, 
posneto na mikrofilm, s tem da se izvirniki uničijo (Če ni 
to v nasprotju z drugimi predpisi). Kot nepotrebno 
dokumentarno gradivo je v smislu tega pravilnika šteti 
dokumentarno gradivo, ki ¿o mu pretekli roki hrambe za 
upravne in poslovne namene. Pravilnik se ne spušča v 
vprašanja mik ro fil manj a dokumentarnega gradiva za po- 
trebe dela in poslovanja imetnika. Preden pa želi imetnik 
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uničiti presneto dokumentarno gradivo, mora v skladu s 
pismenim navodilom arhiva odbrati dokumentarno gra- 
divo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva. O tem, zakaj 
mora imetnik ohraniti arhivsko gradivo v izvirniku, bomo 
govorili pri 7. členu tega pravilnika. 
Kadar opravlja imetnik mikrofilma nje dokumentarnega 
gradiva kontinuirano, mora arhiv pismeno obvestiti o 
poteku mikrofilmanja in o spremembah s tem v zvezi. 
Pismeno izjavo iz 5. člena obravnavanega pravilnika pa 
mora poslati vnaprej, in sicer za vsako koledarsko leto 
posebej. 
Kot dokumentacija iz drugega odstavka tega člena je 
mišljena dokumentacija, ki jo mora voditi imetnik že 
glede na potrebe lastnega poslovanja. Praviloma bo imela 
obliko zapisnika s seznamom. 

7. člen 

Pojem izvirnik v smislu tega pravilnika je širši kot po 
zakonu o splošnem upravnem postopku ali po sodnem 
poslovniku za redna sodišča, saj šteje kot izvirnik tudi 
odpravek, ki gaje napravil izdajatelj, oziroma prepis, ki je 
bil napisan hkrati z izvirnikom.16 Poudarek, da mora 
imetnik izročiti arhivsko gradivo arhivu v izvirniku, paje 
na dvojem: I) imetnik ne more obdržati izvirnike, arhivu 
pa namesto tega izročiti kopije gradiva, in 2) če hrani 
imetnik dokumentarno gradivo za potrebe svojega dela 
posneto na mikrofilmu (s tem, da izvirnike uničuje), ne 
sme dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega 
gradiva, uničiti, saj ga bo moral izročiti arhivu v 
izvirniku. Nedvomno je mikrofilmska tehnika zelo napre- 
dovala in so mikrofilmi kvaliteten nosilec zapisov. Toda 
zamisli o uničevanju izvirnikov ne nasprotuje le načelen 
pomislek, ali je dopustno uničiti kulturno dediščino in 
hraniti le njene kopije (za tako rešitev se niso odločili 
nikjer na svetu, tudi kadar gre za arhivsko gradivo), prav 
tako pa tudi pomislek, alije s kopijami v vsakem primeru 
zagotovljena verodostojnost podatkov za potrebe raz- 
iskav. Končno paje treba vedeti tudi to, da dobi arhivsko 
gradivo svoj dokončen sestav šele ob strokovni obdelavi 
in da prej snemanje na mikrofilm nima pravega smisla. 
Namesto izraza ,,popis arhivskega gradiva" je bolje 
uporabljati izraz „seznam arhivskega gradiva", da bi 
namreč pojem popisovanja arhivskega gradiva rezervirali 
za sestavni del strokovne obdelave arhivskega gradiva. 
Seznam arhivskega gradiva mora biti sestavljen v skladu z 
obstoječo strukturo gradiva in mora podajati opis doku- 
mentov ali skupin dokumentov. Omogočati mora za- 
dostno orientacijo po prevzetem arhivskem gradivu vse 
do tedaj, ko bo napravljen poseben pripomoček za 
uporabo arhivskega gradiva. 
Zahteva po izročitvi arhivskega gradiva v celotah, ki so 
povezane po svojem izvoru, ima namen zagotoviti ohra- 
nitev osnove ureditve, ki omogoča uporabo arhivskega 
gradiva sploh. Kot take je treba razumeti celote arhiv- 
skega gradiva, ki lahko predstavljajo arhivski fondi (gl. 3. 
člen pravilnika o sestavi in vodenju evidence arhivskega 
gradiva). Določba 6. odstavka obravnavanega člena pa 
ima namen, da bodo imele celote arhivskega gradiva ki se 
izročajo arhivu, primerno velik obseg. Zlasti je to 
potrebno, če oblikujemo akcesijske fonde. 
Kompletnost poudarja pravilnik iz dveh razlogov: 1) pri 
velikih ustvarjalcih arhivskega gradiva, ki na več mestih 
odlagajo dokumentarno gradivo.se pogosto izgubi pomen 
za celoto, 2) včasih želijo imetniki  iz najrazličnejših 

vzrokov, ki pa nimajo nobenega opravičila, zadržati pri 
sebi določene dokumente. Zaradi prvega razloga pred- 
stavlja izročitev arhivskega gradiva arhivu pogosto tudi 
kompletiranje gradiva. 
Med spisovne evidence štejemo delovodnikc, kazala (in- 
dekse), kartotečna kazala, vpisnike (pri sodiščih, tožilst- 
vih, pravobranilstvih), spisovne sezname in podobne 
pripomočke. 
Pravilnik ne predvideva sprotnega zbiranja objav, ki so 
nastale pri informacijski dejavnosti imetnika, ker je to 
naloga knjižnic, pač pa zahteva, da imetnik svoje objave 
izroči kot sestavni del arhivskega fonda ob redni izročitvi 
gradiva arhivu. Kot objave, nastale pri informacijski de- 
javnosti imetnika, bodo prišle v poštev zlasti tiste, ki niso 
bile namenjene splošnemu razširjanju (ostale so na voljo v 
knjižnicah). 
Imetnik mora za izročitev arhivskega gradiva arhivu zago- 
toviti potrebna sredstva. Določba temelji na 65. členu za- 
kona o naravni in kulturni dediščini in se nanaša na stro- 
ške sodelovanja imetnika pri izročitvi, posebej pa so pri 
tem mišljeni stroški za prevoz arhivskega gradiva od imet- 
nika do skladišča arhiva. Vendar ni razlogov, da bi lahko 
arhiv zahteval od izročitelja, da krije stroške za nabavo 
nove opreme arhivskega gradiva. 

8. člen 

Pravni naslov za pridobitev arhivskega gradiva, ki je v 
družbeni lasti, je zakon sam. Zapisnik o izročitvi arhiv- 
skega gradiva predstavlja dokazilo, to je konstatacijo o 
prehodu arhivskega gradiva v arhiv. 
S podpisom zapisnika o izročitvi arhivskega gradiva 
potrjuje izročitelj, da je bilo arhivsko gradivo izročeno 
arhivu v skladu z določbami 7. člena tega pravilnika, 
torej tudi, da je bilo izročeno arhivu v kompletnem 
stanju. V primeru, da je ostalo posamezno gradivo na 
podlagi dogovora še pri izroči te Iju, ga je treba prav tako 
vnesti v seznam (popis) izročenega arhivskega gradiva, s 
tem da se v zapisniku navede, kaj je še ostalo pri 
izročitelj u in kdaj bo to gradivo izročeno arhivu. Tako 
ravnanje zahteva načelo, daje arhiv odgovoren za celotno 
arhivsko gradivo, ki bi ga moral izročiti imetnik, torej 
tudi za tisto, kije začasno še ostalo pri imetniku. 
Pojmi fond ter organizacija, organizacijska enota oziroma 
oseba, od katere izvira arhivsko gradivo, so uporabljeni v 
smislu 3. člena pravilnika o sestavi in vodenju evidence 
arhivskega gradiva. Nazivi oziroma imena organizacije, 
organizacijske enote oziroma osebe, od katere izvira 
arhivsko gradivo, se nanašajo le na obdobje, iz katerega je 
arhivsko gradivo. 
Ni potrebno, da vsebuje zapisnik določbe o dostopnosti 
arhivskega gradiva za uporabo, marveč mora ravnati 
izročitelj v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega 
pravilnika. 
Zapisniku o izročitvi mora biti priložen seznam (popis) 
izročenega gradiva. 

9. člen 

Določbe tega člena izhajajo iz predpostavke, da v arhivu 
tajnosti ne nastajajo, ampak da v arhiv prihajajo take, 
kakršne pač so pri ustvarjalcu arhivskega gradiva. Pojem 
zaupni podatki je treba razumeti v najširšem smislu tako, 
da zajema vse vrste tajnosti, ki obstojijo v družbeni sferi 
kot državna tajnost (prim. 129. člen Kazenskega zakona 
SFRJ, Uradni list SFRJ, št. 44/76), uradna tajnost (prim. 
183, člen Kazenskega zakona SFRJ, Uradni Ust SFRJ, Št. 
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44/76), vojaška tajnost (prim. 224. člen Kazenskega za- 
kona SFRJ, Uradni list SFRJ, št. 44/76; 195. člen 
zakona o ljudski obrambi, Uradni list SFRJ, št. 22/74; 
uredba o merilih, po katerih se določajo za ljudsko 
obrambo pomembni podatki, in o ukrepih za njihovo za- 
varovanje, Uradni list SFRJ, št. 6/75), poslovna tajnost 
in druge tajnosti organizacij združenega dela (prim.. 440. 
in 441. člen Zakona o združenem delu, Uradni list SFRJ, 
št. 53/76), poklicna tajnost (prim. 72. člen Kazenskega 
zakona S RS, Uradni list SRS, št. 12/77), znanstvena ali 
umetniška tajnost.17 

Če bi delavec arhiva nepoklicani osebi neupravičeno spo- 
ročil ali izročil podatke ali dokumente, ki pomenijo taj- 
nost, ali omogočil, da pride do njih, ga zadene takšna in 
tolikšna odgovornost, kakršna je predvidena za tisto vrst" 
tajnosti, za katero so bili podatki deklarirani. 

10. člen 

Ker je starejše dokumentarno gradivo, na katero se 
nanašajo določbe tega člena, razmeroma redko in malo- 
številno, ga je treba v celoti izročiti arhivu (kolikor ga še 
imajo imetniki). Ta dolžnost se nanaša na vse družbene 
pravne osebe in društva in za to gradivo se torej ne 
uporabljajo določbe četrtega odstavka 95. in tretjega 
odstavka 98. člena zakona o naravni in kulturni de- 
diščini, po katerih upravni organ, pristojen za kulturo, na 
predlog arhiva določi tiste družbene pravne osebe in 
društva, katerih arhivsko gradivo bo prevzemal arhiv. 
Kateri je pristojni arhiv, izhaja iz določb tretjega od- 
stavka 95. ter prvega in drugega odstavka 98. člena 
zakona o naravni in kulturni dediščini. 
Ker ima pri starejšem dokumentarnem gradivu večina 
gradiva lastnosti arhivskega gradiva, je bilo smotrno 
določiti, da se izroči arhivu tako dokumentarno gradivo v 
celoti in da izjemoma odbere arhivsko gradivo arhiv sam 
(ne pa, da se ga odbere po postopku, določenem v tem 
pravilniku). S tem je prevzel pravilnik tudi določbo tret- 
jega odstavka 4. točke navodila o odbiranju arhivskega 
gradiva iz registra t urnega gradiva, po kateri so smeli 
izločati iz dokumentarnega gradiva, ki je nastalo do 
konca leta 1945 (obravnavani pravilnik je vzel kot rok 
9.5.1945), samo arhivi. 
Starejše dokumentarno gradivo, ki je nastalo do dolo- 
čenega časa pa ima zaradi svoje velike redkosti sploh v 
celoti lastnosti arhivskega gradiva in se iz njega ne odbira. 
Ta čas se določa, ob upoštevanju posebnih razmer, s tim. 
mejnim datumom. V slovenskih razmerah velja kot mejni 
datum leto 1848. Pred tem letom, torej do 31.12.1847 
nastalo dokumentarno gradivo ima v celoti lastnosti 
arhivskega gradiva. Prav tako štejemo, da ima dokumen- 
tarno gradivo, nastalo pri organih in organizacijah narod- 
noosvobodilnega gibanja v letih 1941 do 1945, v celoti 
lastnosti arhivskega gradiva. V primerjavi s prejšnjim 
navodilom pravilnik ne vsebuje določbe o tim. mejnem 
datumu. Ta datum je strokovno in ne pravno vprašanje in 
zato ni zadeva predpisa. 

IV. 

Osnovna načela pravilnika o sestavi in vodenju evidence 
arhivskega gradiva 

Doslej še nismo imeli republiškega predpisa s področja 
evidence arhivskega gradiva. Kot izhodišče za njegovo 

pripravo je bilo mogoče upoštevati načela o enotnem 
evidentiranju arhivskeg. gradiva in registrai urnega mate- 
riala (Uradni list SFRJ, &£. 38/70), ki jih je leta 1970 
sprejel Arhivski svet Jugoslavije in ki so s prenosom 
določenih pristojnosti na republike prenehala veljati. Iz 
teh načel ni prevzel pravilnik dvojega: da je osnovni 
namen evidenc tudi ta, da bi se arhivsko gradivo 
uporabljalo in da podajajo evidence zato tudi opis vsebine 
arhivskega gradiva. Navedena načela so namreč predpo- 
stavljala, naj bi se ob posameznih fazah urejanja arhivsko 
gradivo vedno bolj nadrobno popisovalo (po njegovi 
strukturi), kar naj bi po eni strani omogočalo vse bolj 
nadroben razvid nad gradivom, po drugi strani pa vse bolj 
služilo pri uporabi gradiva.18 

Osnova evidence je lahko samo materija, če naj bi bilo to, 
kar želimo evidentirati, tudi materialno opredeljivo (tudi 
fiksirano po količini). Obenem pa je materija tudi tisto, 
kar moramo varovati, da bi ohranili vsebino. Strukturne 
enote arhivskega gradiva (oddelki gradiva, skupine zadev, 
zadeve) so - če izvzamemo arhivski fond — tako slabo 
opredeljene in tako neenotne, da ne prihajajo v pošte v 
kot enote evidence, marveč se je treba nasloniti — v 
okviru arhivskega fonda — na arhivsko gradivo v eni 
škatli, arhivsko gradivo v eni mapi in na posamezen 
dokument. Možno je tudi izbirati med" škatlo in mapo; pri 
tem je poglavitno samo to, da je izbrana enota stabilna, 
enotna v okviru istega arhiva ter primerna po količini. Iz 
praktičnih razlogov dajemo prednost arhivski mapi. 
Oznaka enote mora omogočati njeno identiteto, kaj več 
pa presega potrebe same evidence. 
Sredstvu oziroma pripomočku, ki vodi uporabnika do 
vsebine, pripisujemo osrednjo vlogo pri omogočanju 
uporabe arhivskega gradiva (na drugem mestu je pri 
takem izhodišču pomen sistema ureditve gradiva). Su- 
marni podatki o vsebini arhivskega gradiva (oznaka 
vsebine) uporabniku ne prinašajo posebne koristi. Zato je 
treba zajeti vsebino nadrobno. Ce pa naj bo tako sredstvo 
ekonomično in pregledno, pa se ne more ravnati po 
dejanski strukturi arhivskega gradiva, torej ne more biti v 
zvezi z evidencami. Iz takih razlogov se je bilo treba 
odločiti za posebno sredstvo oziroma pripomoček, ki 
zajema vsebino arhivskega fonda. Izdelati ga je treba ob 
strokovni obdelavi arhivskega gradiva in je predmet 
pravilnika s področja strokovne obdelave arhivskega 
gradiva. Do izdelave takega sredstva pa mora omogočati 
orientacijo po arhivskem gradivu seznam (popis) prevze- 
tega arhivskega gradiva. 
Obravnavani pravilnik temelji torej na naslednjem načelu: 
Sredstva za evidenco so funkcionalne poslovne knjige 
oziroma kartoteke z dokumentarno vrednostjo, uporabi 
pa naj služijo sredstva z informativno vrednostjo. 
V opisanem sistemu izgubijo na pomenu evidence, ki 
imajo za osnovo manjše enote. Zato predpisuje pravilnik 
kot obvezne le evidence, ki imajo za osnovo arhivski 
fond. evidence za manjše enote pa bo vodil arhiv po 
potrebi (npr. za posamezne dokumente, kadar gre za 
listine). Tudi za uporabnika je manj pomembno pozna- 
vanje kakršnekoli strukture gradiva, če mu je vsebinski 
pripomoček dovolj zanesljiva orientacija po gradivu. 
Predpisane evidence zajemajo vse arhivsko gradivo, tudi 
tisto, do katerega imajo lastninsko pravico občani in 
civilne pravne osebe, ki niso društva. Pravilnik je sestav- 
ljen tako, da vsebuje najprej določbe o evidencah, ki jih 
vodi vsak arhiv. Te pa so: 
— evidenca arhivskega gradiva, ki ga bo prevzemal arhiv, 
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— prevzemna knjiga arhivskega gradiva, 
— register fondov v arhivu 
— register fondov izven arhiva.19 

V navedene evidence se vpisuje vse arhivsko gradivo, tudi 
arhivsko gradivo, posneto na mikrofilm, npr. zaradi 
dopolnjevanja fondov. Edina izjema je arhivsko gradivo, 
posneto na mikrofilm zaradi varnosti. Zanj pa je pred- 
pisana posebna evidenca (14. člen tega pravilnika). 
Sledijo določbe o zbirni evidenci. Zakon o arhivskem 
gradivu in o arhivih je zanjo uporabljal naziv republiška 
evidenca arhivskega gradiva. V pravilnik so bile vključene 
tudi določbe o evidenci arhivskega gradiva, ki je izven 
območja SR Slovenije (99. člen zakona o naravni in 
kulturni dediščini). V zakonu je v nazivu evidence 
dodano še „in v tujini", kar paje v pravilniku izpuščeno, 
ker gre za pleonazem. Obe evidenci vodi Arhiv SR 
Slovenije. 
Evidence s področja uporabe arhivskega gradiva določa 
15. člen pravilnika o 'pogojih za uporabo arhivskega 
gradiva. 
Da je evidenca o arhivskem gradivu javna listina, je 
povedano že v zakonu o naravni in kulturni dediščini (27. 
člen zakona). O javnih listinah pa prim. 164. do 170. 
člen zakona o splošnem upravnem postopku.20 

Priporočljivo je, da ima arhiv zaradi varnosti evidence 
posnete tudi na mikrofilm. 

PRAVILNIK O SESTAVI IN VODENJU EVIDENCE 
ARHIVSKEGA GRADIVA 

1. člen 

Namen evidence je dajati vpogled v samo gradivo kakor 
tudi v dejstva in ravnanja, ki so kakorkoli vplivala na 
njegovo ohranjenost in varstvo sploh. 
Kaj je zbirna evidenca, določa 15. člen tega pravilnika. 

2. člen 

Kaj je arhivski fond in kaj je arhivska zbirka, določata 3. 
in 4. člen tega pravilnika. Akcesijski fond, to je časovno 
omejeni del fonda, je vpeljal pravilnik iz razloga, ker 
dolge kontinuitete arhivskega gradiva onemogočajo infor- 
macijski sistem in imajo tudi sicer negativne posledice pii 
strokovni obdelavi arhivskega gradiva. Obsežne fonde 
prevzemamo namreč le v izjemnih primerih naenkrat; 
navadno prihajajo v arhiv v časovno omejenih delih. 
Zaradi tega se moramo pri strokovni obdelavi vedno 
znova vračati nazaj k istemu fondu, kar vnaša ponovne 
spremembe v gradivu in onemogoča zaključiti dela z 
gradivom. Časovni razpon akcesijskega fonda (v okviru 
celotnega fonda istega ustvarjalca) izberemo poljubno, pri 
čemer pa je treba upoštevati določbo šestega odstavka 
7. člena obravnavanega pravilnika, po kateri mora vsak, 
torej tudi akcesijski fond predstavljati zaokroženo celoto 
arhivskega gradiva. 
Sistem akcesijskega fonda je predvsem način, ki naj 
omogoča odpravo opisanih težav, nikakor pa ni nado- 
mestilo za normalni fond. Zato je treba pripomočke za 
uporabo arhivskega gradiva izdelovati za celoten fond 
enega ustvarjalca, torej skupno za vse pripadajoče akec- 
sijske fonde. Prav tako je treba v vodniku po gradivu 
arhiva prikazati celoten fond enega ustvarjalca skupaj (pri 
fondu bodo zato navedene signature vseh akcesijskih 
fondov). 

Posamezni dokumenti prihajajo kot začasna enota evi- 
dence v poštev le pri prevzemu v arhiv, in še to je lahko le 
izjemen primer. Zato se dokumenti kot enota evidence 
pojavljajo le pri vpisih v prevzemno knjigo arhivskega 
gradiva, v registru fondov pa morajo biti zajeti že v okviru 
nekega fonda. 

3. člen 

Posebno vprašanje, ki ga je bilo treba rešiti v zvezi z 
evidencami arhivskega gradiva, je bilo vprašanje, kaj je 
šteti kot arhivski fond. Pri opredelitvi arhivskega fonda 
izhaja pravilnik iz pojma pravna oseba,21 določiti pa je 
bilo treba, kdaj je treba odstopiti od načela, da pred- 
stavlja arhivsko gradivo ene pravne osebe en fond. Tu 
imamo dva primera: I) arhivsko gradivo temeljne organi- 
zacije združenega dela ni arhivski fond (marveč je fond 
celota arhivskega gradiva ene delovne organizacije), če- 
prav je temeljna organizacija združenega dela pravna 
oseba, in 2) imamo primere, ko je treba arhivsko gradivo 
ene pravne osebe šteti za več fondov. Pravilnik govori 
tedaj o organizacijskih enotah, ki imajo posebne lastnosti, 
oziroma o temeljnih organizacijah združenega dela, ki 
imajo posebne lastnosti. Tu nastopa več primerov. 
Najprej imamo opraviti s pojmom država (do leta 1945) 
in s pojmom družbenopolitična skupnost, ki so predmet 
preučevanja ustavnega prava. Na tem področju so terito- 
rialne enote državne uprave, sodišča in druge vrste 
organov osnova za tvorbo fondov. Pri vrhovnih organih 
državne oblasti (centralnih, zveznih in republiških) pa je 
treba šteti zaradi njihove samostojnosti kot osnovo za 
oblikovanje fondov arhivsko gradivo vsakega organa 
posebej. Potem imamo opraviti s posebnimi primeri pri 
delovnih organizacijah, kjer predstavlja delovna enota 
oziroma temeljna organizacija združenega dela v funkcio- 
nalnem smislu neko oddvojeno celoto (zlasti še, če ima 
neko daljšo tradicijo); praviloma gtc za dislocirane enote 
oziroma dislocirane temeljne organizacije združenega 
dela. Morajo pa imeti te enote oziroma temeljne orga- 
nizacije samostojno administrativno-tehnično poslovanje. 
Pravilnik je moral odgovoriti tudi na vprašanje, kakšne 
kontinuitete celote arhivskega gradiva štejemo za en 
fond. Pri tem ni šlo za vnaprejšnjo odločitev oziroma 
za žcjjo, da bi imeli čim daljše ali pa da bi imeli krajše 
kontinuitete, marveč za načelo pri oblikovanju fondov. 
Šlo je za vprašanje, ali vplivajo na kontinuiteto oziroma 
prekinitev celote arhivskega gradiva dejstva, če je ustvar- 
jalec spremenil pristojnost ali poslovni predmet, če je 
spremenil svoje območje (v primeru državnih in drugih 
organov), če je prišlo do nacionalizacije zasebnega gospo- 
darskega podjetja in podobno. Pravilnik je sprejel kot 
razlog za prekinitev kontinuitete le enega od navedenih 
kriterijev, in sicer pomembnejše spremembe pristojnosti 
oziroma poslovnega predmeta. Pri teritorialnih enotah 
državne uprave po letu 1945 se bomo zato orientirali po 
ustavnih spremembah (npr. Ustavni zakon o temeljih 
družbene in politične ureditve FLRJ in o zveznih organih 
oblasti iz leta 1953), kontinuiteto pa že prekinili v letu 
1952 z nastankom občin. Prav tako so razlog za 
prekinitev kontinuitete fondov vrhovnih organov državne 
oblasti reorganizacije teh organov. 
Količina arhivskega gradiva sicer ne more biti kriterij za 
obstoj fonda. Toda če želimo govoriti o fondu, mora biti 
na razpolago neki kvantum podatkov, ki jih v določenem 
fondu normalno pričakujemo, sicer zavajamo uporab- 
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nike. Zato šteje pravilnik, da fragmenti fondov ali 
posamezni dokumenti ne morejo predstavljati fonda. Pri 
združevanju fragmentov v neke celote pa je važno, da ne 
združujemo fragmentov gradiva, katerih ustvarjalei so 
imeli sedež v različnih krajih, sieer se izgubi pomemben 
element za iskanje podatkov. 
V načelu je treba poudariti še to, da pravilnik sieer 
kolikor mogoče natančno opredeljuje pojem arhivskega 
fonda, da pa ne vztraja na detajlni preslikavi strukture in 
razvoja ustvarjalcev, ker struktura arhivskega gradiva ni 
edini potokaz pri uporabi arhivskega gradiva, marveč je 
primaren pripomoček, ki podaja vsebino gradiva. 
Fondi, ki izvirajo iz delovanja osebe, nosijo njeno ime, ne 
dodaja pa se kraj bivanja, ker je lahko kraj njenega 
delovanja povsem drug, pogoste pa so tudi selitve iz enega 
kraja v drugi. 

4. člen 

Fragmenti raznih fondov niso arhivska zbirka, če nimajo 
za osnovo nekega kriterija. 

5. člen 

Upoštevati je treba še 14. člen, v katerem je govor o 
posebni cvidenei mikrofilmov, na katerih je zaradi var- 
nosti posneto arhivsko gradivo. 

6. člen 

Osnova te evidenee je akt upravnega organa, pristojnega 
za kulturo, na podlagi 95. oziroma 98. člena zakona o 
naravni in kulturni dediščini. 
Dokler nt arhivsko gradivo odbrano, ni mogoče govoriti o 
arhivskem fondu. S tem, da ima obravnavana evidenca za 
temelj družbene pravne osebe oziroma društva, od 
katerih izvira arhivsko gradivo (ne pa imetnika arhivskega 
gradiva), smo dosegli, da imajo vse evidence isti temelj, to 
je izvor arhivskega gradiva. 
Oblika evidenee iz tega člena ni predpisana. Lahko se 
vodi v obliki kartoteke, lahko pa tudi na platnicah 
dosjeja, v ka.erem zbiramo dokumentacijo, ki dopolnjuje 
evidenco (7. člen pravilnika). Pri vodenju evidence v 
obliki kartoteke je treba upoštevati pravila, ki veljajo za 
evidence v taki obliki sploh. Vsako kartico je treba, 
preden jo nastavimo, opremiti z zaporedno številko, ki jo 
vzamemo iz ustreznega seznama kartic; podpisati jo mora 
tudi odgovorni delavec arhiva. Seznam karti e obsega 
navedbo zaporedne številke in ime družbene pravne osebe 
oziroma društva, ki ga. vpišemo v evideneo. Seznam 
vodimo v obliki knjige. Če vodimo kartoteko ali dosjeje 
na podlagi določene klasifikacije, je priporočljivo, da je 
ta ista kot za register fondov, 
Vsak vpis v evideneo mora temeljiti na ustreznem 
dokumentu; ta mora biti praviloma v dokumentaciji, ki 
dopolnjuje evidenco (7. člen pravilnika). Pomagamo si 
lahko tudi s podatki v sodnem registru organizacij 
združenega dela, ki ga vodijo temeljna sodišča, in s 
podatki v registrih društev, ki jih vodijo Republiški 
sekretariat za notranje zadeve in uprave za notranje 
zadeve občin. 
Spremembe se v evidenci vpisujejo tako, da se besedilo, ki 
ga je treba spremeniti, prečrta in novo besedilo napiše v 
ustreznem razpredclku. 
Matična številka pomeni številko, pod katero vodi Zavod 
SR Slovenije za statistiko družbeno pravno osebo ozi- 
roma društvo v enotnem registru organizacij in skupnosti. 

7. člen 

Kot podatki o dcjavi.isti družbene pravne osebe oziroma 
društva so mišljeni podatki o pristojnostih organa ozi- 
roma podatki o poslovnem predmetu organizacije. Ti 
podatki morajo biti ne le dovolj podrobni, marveč je 
treba spremembe tudi sproti spremljati. Za istovrstne 
organe, pa tudi za istovrstne organizacije s področja 
družbenih dejavnosti je večina podatkov po prvi alinei 
tega člena istih in jih zato kaže voditi na enem mestu. 
Dokumentacija po drugi alinei se povezuje z 2. členom 
pravilnika o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva 
arhivu. 
Dokumentacija po tretji alinei obsega poročila o obiskih 
pri imetnikih, korespondenco z imetniki, korespondenco 
z upravnim organom, pristojnim za kulturo, v zvezi z 
imetnikom in podobno. 
Dokumentacijo o arhivskem gradivu, ki je bilo že 
prevzeto v arhiv in ne služi več evidenci arhivskega 
gradiva, ki ga bo prevzemal arhiv, prenesemo v dokumen- 
tacijo, ki dopolnjuje register fondov v arhivu, in sicer k 
ustreznemu fondu, 
Dokumentacija se vodi praviloma v obliki dosjejev. 

8. člen 

Prevzemna (akeesijska) knjiga ima za temelj posamezne 
dokumente le izjemoma, kadar kot taki pridejo v arhiv 
(npr. če se pozneje najdejo dokumenti, ki so del že 
prevzetega fonda, če odstopijo ali prodajo posamezne 
dokumente občani itd.). Njen namen namreč ni dajati 
slike o sestavi fonda; ta je razvidna iz seznama (popisa) 
izročenega gradiva. 
V prevzemno knjigo se ne vpisujejo edino mikrofilmi, na 
katerih je bilo zaradi varnosti posneto arhivsko gradivo 
(14. člen pravilnika), pač pa mikrofilmi, ki jih je nabavil 
arhiv npr. zaradi dopolnjevanja fondov. 
Prevzemna knjiga daje vpogled v arhivsko gradivo po 
stanju v času, ko je prišlo gradivo v arhiv, ni pa njen 
namen, da bi omogočala razbirati, kaj se je z arhivskim 
gradivom dogajalo po prevzemu v arhiv in kakšno je 
stanje gradiva sedaj. Zato se v prevzemno knjigo ne 
vpisujejo spremembe, do katerih je prišlo (npr. pri 
količini arhivskega gradiva, pri ugotavljenem začetnem ali 
končnem letu obdobja, v katerem je arhivsko gradivo 
nastalo, in podobno), niti fondi, ki so bili ob strokovni 
obdelavi ugotovljeni pozneje. Pač pa morajo biti li 
podatki razvidni iz registra fondov v arhivu in iz 
dokumentacije, ki dopolnjuje ta register. 
Prevzemna knjiga praviloma ne potrebuje kazala, ker ima 
lahko to vlogo register fondov v arhivu, ki se vodi na 
podlagi določene klasifikacije. 
Osnova za vpis v prevzemno knjigo je zapisnik o izročitvi 
arhivskega gradiva arhivu (8. člen navodila o odbiranju in 
izročanju arhivskega gradiva arhivu) oziroma dokument o 
odstopu, nakupu arhivskega gradiva ali podobnem. 
Če se ugotovi, da arhivsko gradivo ob prevzemu v arhiv 
pomotoma ni bilo vpisano v prevzemno knjigo, se vpiše 
naknadno pod prvo prosto zaporedno številko. V stolpcu 
2 se navede dejanski datum prevzema, v stolpcu 8 pa se 
vpiše oznaka „Naknaden vpis za leto ...", pri Čemer se 
navede leto, v katerem bi moralo biti gradivo vpisano v 
prevzemni knjigi. 

9. Člen 

Ni mogoče izvesti načela, naj bi dal vpis v prevzemno 
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knjigo zaokroženo sliko o sestavi gradiva v arhivu. Ob 
prevzemu imamo tudi pogoste primere, ko temelj vpisa ni 
arhivski fond. Razen tega tedaj tudi niso znani popolni 
podatki o prevzetem arhivskem gradivu, v prevzemni 
knjigi pa je nemogoče predvideti nadaljnje vpise. Če naj 
evidenca dokumentira prevzem, mora temeljiti na krono- 
loškem načelu. Potrebna pa je tudi analitična evidenca, ki 
daje razvid nad obstoječim stanjem fondov ter nad vsemi 
spremembami od prevzema arhivskega gradiva v arhiv; 
taka evidenca pa mora temeljiti na določenem sestavu 
gradiva. Zato se je bilo treba odločiti za dvojno evidenco 
arhivskega gradiva v arhivu; za prevzemno knjigo in za 
register fondov. 
V register fondov se ne vpisujejo edino mikrofilmi, na 
katerih je posneto arhivsko gradivo zaradi varnosti. 
Register fondov se vodi s karticami, ki naj bodo velikosti 
formata • S in sicer na podlagi klasifikacije. Zaradi 
lažjega vodenja zbirne evidence je priporočljivo, da vsi 
arhivi uporabljajo enotno klasifikacijo. Pri izbiri oblike 
evidence se je bilo treba ozirati na potrebe dokumentar- 
nosti, preglednosti in obenem tudi na možnosti dopolnje- 
vanja. Tudi tu je treba upoštevati pravila, ki veljajo za 
vodenje evidenc v obliki kartoteke na splošno. Vsako 
kartico je treba, preden jo nastavimo, opremiti z zapo- 
redno številko (stolpec štev. 1), ki jo vzamemo iz 
ustreznega seznama kartic; podpisati jo mora tudi odgo- 
vorni delavec arhiva. S tem je zajamčena dokumentarnost 
evidence tudi pri kartotečni obliki. Seznam kartic obsega 
navedbo zaporedne številke in ime fonda, ki ga vpišemo v 
obravnavani register. 
Vsaka kartica obsega en fond (register ima namreč za 
temelj fond). Če uporabljamo akcesijske fonde, obsega 
ena kartica en akcesijski fond. Kartice vseh akcesijskih 
fondov istega ustvarjalca pa si sledijo v kartoteki ena za 
drugo. 
V register fondov vpisujemo arhivsko gradivo praviloma 
istočasno kot v prevzemno knjigo, s tem da smo 
morebitne posamezne dokumente že razvrstili na svoje 
mesto v ustrezni fond ali sicer v neko celoto v skladu z 
določbami 3. člena tega pravilnika. Osnova za vpis v 
register fondov je ista kot za vpis v prevzemno knjigo, 
lahko pa pride v pošt • v še zapisnik oziroma uradni 
zaznamek o razvrstitvi fragmentov fondov oziroma posa- 
meznih dokumentov. 
Spremembe se v registru fondov vpisujejo tako, da se 
besedilo, ki ga je treba spremeniti, prečrta in novo 
besedilo napiše v ustreznem razpredclku. 
Za urejeno evidenco arhivskega gradiva v arhivu je treba 
zagotoviti možnosti identifikacije posameznih fondov. To 
dosežemo tako, da dobijo fondi svojo signaturo, npr. da 
jih opremimo z zaporedno Številko vpisa v register 
fondov. Uporaba klasifikacijskih oznak za signaturo 
fonda je neuporabna, ker se pojavljajo vedno nove 
skupine fondov, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, 
zaradi česar bi bilo treba signature spreminjati, kar pa ni 
mogoče. Obnesle se tudi niso kombinacije fiksnega dela 
signature in dela signature, ki se določi pozneje ob delu z 
gradivom. 

10. Člen 

Dokumentacija o prevzemu arhivskega gradiva v arhiv je 
odvisna od tega, ali gre za gradivo, kije v družbeni lasti (gl. 
8. člen pravilnika o odbiranju in izročanju arhivskega 
gradiva arhivu), ali pa za gradivo, do katerega imajo 
lastninsko pravico občani in civilne pravne osebe. 

Podatki po drugi alinei tega člena so identični s podatki 
po prvi alinei 7. člena obravnavanega pravilnika. 
Dokumentacija se vodi v obliki dosjejev, ki jih je treba 
označiti s podatki iz prvega, drugega in četrtega stolpca 
registra fondov v arhivu. Dosjeje se vodi v enakem 
zaporedju kot ustrezne kartice registra fondov. 

11.-12. člen 

Oblika evidence je identična z evidenco po 9. in 10. 
členu obravnavanega pravilnika, s tem da je dodan še 
imetnik arhivskega gradiva, ker gre za arhivsko gradivo, ki 
ni v arhivu. 
Dokumentacija se vodi prav tako v obliki dosjejev, s tem 
daje treba na dosjeju označiti še imetnika. 
Osnova evidence arhivskega gradiva izven arhiva je prav 
tako fond, ne glede na to, ali ima imetnik več fondov, 

13. člen 

Obveznosti za imetnike izhajajo iz določb pogodbe, ki jo 
mora skleniti arhiv z imetnikom na podlagi 102. člena 
zakona o naravni in kulturni dediščini, oziroma na 
podlagi določb 31. člena zakona o naravni in kulturni 
dediščini. 

14. člen 

V to evidenco se vpisujejo le mikrofilmi, na katerih je 
zaradi varnosti posneto arhivsko gradivo, ne pa mikro- 
filmi, na katerih je posneto arhivsko gradivo zaradi 
dopolnjevanja fondov, 

15. člen 

Namen zbirne evidence je ustvariti skupen razvid nad 
celotnim arhivskim gradivom na območju republike, tako 
nad tem, ki je v družbeni lasti, kakor tudi nad tem, do 
katerega imajo lastninsko pravico občani in civilne pravne 
osebe, ki niso društva.22 Zbirna evidenca ne zajema 
edino arhivskega gradiva, za katero je pristojen Arhiv 
Jugoslavije. O tem kaj razumemo pod pojmom arhiv, g). 
uvodna pojasnila k zakonu o naravni in kulturni de- 
diščini. 

16. člen 

Arhiv SR Slovenije je dolžan zbirati pripomočke, popise, 
inventarje in druga sredstva, ki omogočajo vpogled v 
vsebino arhivskega gradiva, ki je zunaj območja SR 
Slovenije, torej tudi v tujini, in so v njem podatki, ki 
zadevajo SR Slovenijo in Slovence. Slovenci so mišljeni 
kot narod v celoti, torej tudi Slovenci zunaj meja SFR 
Jugoslavije. Da bi bila dokumentacija čim bolj popolna 
(glede na obstoječe poznavanje gradiva), izhajajo iz 
določb tega člena obveze tudi za arhive in druge 
družbene pravne osebe, ki so obravnavano arhivsko 
gradivo evidentirale. 
Pojem evidence je v tem členu uporabljen v nekoliko 
drugačnem pomenu kot sicer v pravilniku, namreč 
predvsem v smislu pregleda nad omenjenimi pripomočki 
kakor tudi nad posameznimi podatki. 

17. člen 

Navedeni člen poudarja, da velja načelo javnosti pripo- 
močkov in drugih sredstev ter sploh informacij o arhiv- 
skem gradivu tudi v primeru, ko gre za arhivsko gradivo, 
ki je izven  SR Slovenije in v tujini. Posebej pa velja 
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poudariti določbo, da morajo biti tudi popisi arhivskega 
gradiva, kakor tudi podatki o takem arhivskem gradivu, 
napravljeni oziroma pridobljeni z družbenimi sredstvi, 
javno dostopni, enako kakor morajo biti javno dostopne 
kopije in posnetki arhivskega gradiva iz drugih arhivov v 
Jugoslaviji in v tujini, pridobljeni 7. družbenimi sredstvi. 
Ne glede na to, da ni nastalo to gradivo kot sicer, veljajo 
zanj enako določbe zakona, 
Objavljanje seznama dokumentacije iz prvega odstavka 
16. člena pa ima namen omogočiti večjo koordinacijo del 
na arhivskem gradivu, ki je izven območja SR Slovenije, 
spodbujati večjo načrtnost ter preprečevati podvajanje 
del. 

18.-19. člen 

Navedena člena obsegata prehodne določbe. 

20. člen 

Ker s popisom sredstev in njihovih virov ni mogoče 
usklajevati knjigovodskega stanja s stanjem, ki je ugotov- 
ljeno s popisom, popisa (inventure) arhivskega gradiva ni 
mogoče izvajati po določbah 27. člena pravilnika o 
popisu (inventuri) sredstev in njihovih virov (Uradni list 
SFRJ, št. 40/81), marveč le po evidencah vzpostavljenih 
na podlagi tega pravilnika.23 Desetletni rok je bil izbran 
tudi iz razloga, ker naj bi v takem časovnem razmahu 
opravil arhiv revizijo vodnika po arhivskem gradivu 
arhiva. 

V. 

Osnovna načela pravilnika o pogojih za uporabo arhiv- 
skega gradiva 

Pomen arhivskega gradiva je v tem, kar je v njem 
zapisano, o čemer priča njegov tekst ali njegova siceršnja 
zaznamba (npr. v obliki slike ali risbe). Za razliko od 
ostale kulturne dediščine gre pri pomenu arhivskega 
gradiva zelo redkokdaj za njegovo zunanjo podobo in za 
vrednost, ki bi jo imela ta podoba sama. Po tem se ravna 
tudi uporaba arhivskega gradiva. Ob uporabi se predvsem 
črpajo podatki, ki so vsebovani v njem, ker služijo 
uporabniku, obiskovalcu kot vir za pisanje razprav, 
člankov oziroma drugih sestavkov ter za različne infor- 
macije. Glede na svojo drugačno izpovednost pa pred- 
stavlja seveda nekaj drugega uporaba slikovnega ali 
filmskega gradiva. Čeprav ne gre ravno za neko samo- 
stojno kvaliteto posameznih dokumentov niti za njihovo 
estetsko vrednost in tudi ne za njihovo redkost, pa lahko 
primerno izbrani in razstavljeni dokumenti predstavljajo 
neko novo. sporočilo, s tem ko dokumentirajo npr. 
posamezne zgodovinske dogodke, politični, gospodarski, 
socialni ali kulturni razvoj in drugo. Podobno sporo- 
čilnost pa imajo lahko vsi premični spomeniki na 
splošno. 
Obravnavani pravilnik je naravnan tako, da bi Čimbolj 
premagali tradicionalne zapreke, togosti in pregraje, ki so 
merile v to, da bi bilo arhivsko gradivo čimbolj skriv- 
nostno, čimbolj vase zaprto, zavarovano pred svetom in 
čim manj dostopno. Sprejeto je bilo načelo, da v arhivu 
tajnosti ne nastajajo, ampak da prihajajo v arhiv doku- 
menti, ki vsebujejo tudi tajne podatke. Te pa je treba 

varovati enako, kot jih je varoval izročitelj s to logiko, da 
po določenem času tajnosti same po sebi prenehajo. 
Ni naloga arhiva, da bi zapiral arhivsko gradivo pred 
javnostjo zato, da ne bi kdo na kakršenkoli način kršil 
kake osebnostne ali avtorske pravice. O tem, da ne bo kršil 
kake osebnostne ali avtorske pravice, se mora vprašati 
uporabnik arhivskega gradiva, ne pa arhiv. Zakon o 
avtorski praviei (Uradni list SRS, št. 19/78) in zakon o 
naravni in kulturni dediščini se ne razhajata, 
Del arhivskega gradiva pa služi še drugemu namenu, ne le 
kot kulturna dediščina, marveč v svojem prvotnem 
pomenu, to je za upravne in poslovne namene, zaradi 
katerih je dokumentarno gradivo tudi nastalo. Tu ne gre 
le za potrebe izročitelj a oziroma ustvarjalca arhivskega 
gradiva, marveč tudi za različne potrebe občanov. Kadar 
potrebuje občan določen dokument, je najbolj logično, 
da se obrne najprej tja, od koder pomni dokument, ki ga 
potrebuje, in da se šele potem, če mu povedo, da so ga 
izročili arhivu, obrne na arhiv. Če pa bi ubral nasprotno 
pot, denimo v domnevi, da je verjetno stvar že v arhivu, 
bi bilo ravno tako prav. V obeh primerih pa bi veljalo: na 
kogar se je občan obrnil, mu je dolžan ali ustreči ali pa 
povedati, zakaj mu ne more ustreči. Pri tem se srečujemo 
še z vprašanjem, na koga naj se obrne občan v primeru, 
da ne ve, bodisi kateri je tisti dokument, ki ga potrebuje, 
bodisi pri kom naj ta dokument išče. V načelu je mogoče 
reči: če ne gre za arhivsko gradivo (v smislu zakona o 
naravni in kulturni dediščini), ni arhiv pravi naslov za 
taka vprašanja. Gre za upravno-pravno pomoč, ki naj bi 
jo občan poiskal pri svoji občini, pri njenem upravnem 
organu, pristojnem za občo upravo. 
Pravilnik je sestavljen tako, da obravnava: a) uporabo 
arhivskega gradiva za raziskovalne, študijske ali splošne 
informativne namene (4. do 8. člen), b) uporabo za 
razstave (9. člen) in e) uporabo za upravne in poslovne 
namene (10. do 13. člen). 

PRAVILNIK O POGOJIH ZA UPORABO ARHIV- 
SKEGA GRADIVA 

1, člen 

Določba o zaupnem gradivu se navezuje na drugi odsta- 
vek 9. člena pravilnika o odbiranju in izročanju arhiv- 
skega gradiva arhivu. S tem ko prevzame arhivsko gradivo 
in ga v skladu s predpisi tudi daje v uporabo oziroma 
omogoča njegovo uporabo, ne more arhiv po eni strani 
temu gradivu pripisovati lastnosti, ki ga ni imelo, preden 
je prišlo v arhiv, po drugi strani pa ne more niti 
spreminjati niti regulirati pa tudi ne po lastnih kriterijih 
določati prepovedi in omejitve uporabe tega gradiva. 
Arhiv mora upoštevati samo tiste lastnosti, diskretnosti, s 
katerimi je arhivsko gradivo že prišlo vanj, oziroma jih 
mora nadaljevati, in to po tisti logiki, ki je veljala, preden 
je to gradivo prišlo v arhiv. Tako bi bilo npr. gotovo 
indiskretno, če bi bil neki delikaten sodni akt v arhivu 
bolj dostopen, kot pa je bil na sodišču. Bilo bi pa 
nesmiselno, če bi bil nek akt v arhivu manj dostopen, 
kot je bil na sodišču. To pomeni, da se je treba 
v tem primeru ravnati po določbah zakona o pravdnem 
oziroma kazenskem postopku in podobno. Ali pa spis o 
prestajanju neke bolezni. Ta je lahko že v bolnišnici 
opremljen na temelju- nekih sprejetih norm s tako in tako 
stopnjo diskretnosti. To stopnjo nedostopnosti je treba 
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potem v arhivu vzdrževati dalje, razen kolikor je v logiki 
teh omejitev samih, da sčasoma opuščajo svojo inten- 
ziteto. Po tem principu obvarujemo arhiv pred tem, da bi 
moral sam na svojo odgovornost v vsakem posameznem 
primeru, pa naj je to s področja notranjih zadev, državne, 
vojaške ali poslovne tajnosti, medicine itd., sam ugo- 
tavljati, ali sme dovoliti uporabo določenega arhivskega 
gradiva ali ne, ali pa celo to, zakaj sme dovoliti uporabo 
oziroma zakaj mora uporabo prepovedati. Preprosto 
nemogoče je, da bi lahko arhiv vse to obvladoval, in to po 
možnosti bolje kot sami ustvarjalci arhivskega gradiva. 
Postavlja se vprašanje, kaj narediti v primeru, ko arhivsko 
gradivo ni prišlo v arhiv označeno kot zaupno, pa se 
ugotovi oziroma domneva, da gre za zaupne podatke. To 
stvar je treba preizkusiti tam, kjer je morda nastala 
napaka, to pomeni pri ustvarjalcu arhivskega gradiva. 
Arhiv se mora v takem primeru obrniti na ustvarjalca in 
ga na to opozoriti oziroma ga vprašati, ali ni pozabil tega 
določiti v okviru svoje pristojnosti. Če bi tudi nemara 
kdo v zmoti mislil, da pred sprejemom pravilnika o 
odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu to ni bila 
obveznost ustvarjalca, ga je treba prav tako pritegniti k 
razmisleku, ali rji stvar po svoji naravi vendarle tajna, in 
če je, potem mora biti tajna iz tistih oziroma tedanjih 
zornih kotov ustvarjalca arhivskega gradiva. Gre torej za 
popravek, da sedaj ustvarjalec ukrene glede tajnosti tisto, 
kar bi bilo potrebno že prej. V tem okviru bo kajpak tudi 
arhiv povzel ta režim oziroma stopnjo tajnosti. 
Pri določitvi roka 30 oziroma 50 let sta bila upoštevana 
priporočilo resolucije, sprejete na VI. mednarodnem 
kongresu arhivov v Madridu leta I96824, ter novejša 
zakonodajna praksa v Jugoslaviji (7. člen zakona o 
Arhivu Jugoslavije, Uradni list SFRJ, št. 6/73; 9. člen 
pravilnika o pogojih za uporabo regist rat urnega materiala 
in arhivskega gradiva državnega sekretariata za zunanje 
zadeve ter diplomatskih in konzularnih predstavništev v 
tujini, Uradni list SFRJ, št. 23/69).2S 

Samo po sebi se razume, da so nedostopni za uporaba 
ustrezni pripomočki, če je nedostopno arhivsko gradivo, 
ki ga ti pripomočki vsebujejo. 
Ko je v tem in v naslednjem členu govor o zaupnem 
arhivskem gradivu, mislimo na arhivsko gradivo, ki izvira 
od družbenih pravnih oseb in društev. Kadar pa izvira 
arhivsko gradivo iz privatne sfere, pa mora arhiv prav 
tako upoštevati rok nedostopnosti za uporabo, če ga je 
občan ob izročitvi arhivskega gradiva postavil. Arhiv tudi 
v tem primeru povzame režim, ki je ali ki bi veljal pri 
imetniku glede dostopnosti gradiva. Kar zadeva ravnanje 
arhiva, gre torej v obeh primerih v bistvu za isto načelo 
Kako je treba ravnati, da uporaba arhivskega gradiva ne bi 
bila v škodo arhivskemu gradivu, je strokovno, ne pa 
pravno vprašanje. Če lahko povzroči kakršnakoli uporaba 
arhivskemu gradivu škodo, mora arhiv vedeti, da bi bil za 
poškodbo ali uničenje arhivskega gradiva odgovoren on. 
To pa pomeni, da mora ravnati kot dober gospodar in ne 
sme dopuščati ničesar, kar bi lahko predstavljalo nevar- 
nost za arhivsko gradivo. Iz tega izhaja tudi določba 
pravilnika, da se arhivsko gradivo uporablja le v arhivu (6. 
Člen), z izjemo, kadar gre za prirejanje razstav ("mora pa 
biti tudi tedaj poskrbljeno za primerno varnost gradiva) 
in kadar gre za predvajanje zvočnih in slikovnih zapisov, 
le v obliki kopij. Debelejše knjige se pri ksc roko pira nju 
poškodujejo; zato arhiv ne more dovoliti kserokopiranja 
takih knjig. 
Pred iznajdbo kseroksa je bilo zelo pomembno vprašanje 

in so si arhivi dostikrat glede tega belili glavo, ali naj 
vrnejo oziroma posodijo določeno gradivo ustvarjalcu, ki 
ga je že izročil arhivu, pa ga je zopet potreboval, 
kajti odgovoren za to, kaj se bo zgodilo s tem arhivskim 
gradivom, je v tem primeru arhiv in ne več ustvarjalce. 
Arhiv je dolžan v takem primeru dvoje; družbi je to 
arhivsko gradivo dolžan ohraniti, uporabniku, bivšemu 
imetniku, pa mora zagotoviti, da bo lahko gradivo 
uporabljal, ne pa, da ga bo dobil nazaj. Arhiv mora misliti 
na obe nalogi, ki pa sta dandanes obe hkrati uresničljivi, s 
tem da dobi uporabnik kopije arhivskega gradiva. Teh- 
nika bo to vprašanje počasi sploh izbrisala z dnevnega 
reda, kolikor ga že ni. 
V primeru, ko je uporabnik mnenja, da je bil glede 
pravice uporabe arhivskega gradiva oškodovan, se lahko v 
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku na 
sklep, s katerim je bil njegov zahtevek zavrnjen, pritoži. 
Pristojni organ za odločanje v pritožbah je svet arhiva. V 
primeru, ko gre za Arhiv SR Slovenije, ki je republiška 
upravna organizacija, pa se lahko sproži upravni spor. 

2. člen 

Izjema, ki jo dopušča ta člen, je omejena na strogo 
znanstvene raziskave. Svet arhiva oziroma direktor, kadar 
gre za Arhiv SR Slovenije, odloči o vsakem posameznem 
primeru posebej. Postavlja se vprašanje, ali je treba 
opraviti samo objektivno ali objektivno in subjektivno ali 
samo subjektivno presojo o tem, ali bo raziskovalcu 
izjemoma dostopno zaupno arhivsko gradivu za uporabo. 
Menimo, da je potrebno oboje. Če bi prišel nekdo v arhiv 
in bi rekel, da potrebuje zaradi znanstvene raziskave, ki jo 
namerava opraviti, določeno zaupno gradivo, pa se ne 
more izkazati z nobenim znanstvenim delom, bo moral 
svet arhiva reči: „Ker se ta tovariš ne more izkazati z 
nobenim znanstvenim delom, ne more dokazati, da bo 
lahko stvari uporabljal v znanstvene namene, kar pomeni, 
da mu arhivskega gradiva (gre za zaupno gradivo) ne 
moremo dati." Ko pa bi neki znanstveni delavec prišel v 
arhiv in bi hotel neki zaupen dokument in bi se pri tem 
izgovarjal na svoje znanstveno delo, a bi bilo očitno, da 
sploh ne gre za znanstvene potrebe, ampak za določen 
dokument, ki se tiče nekega njegovega sorodnika, pa to 
zopet ne bi bile okoliščine, ki jih pravilnik zahteva za 
uporabo zaupnega arhivskega gradiva. 
Določbe glede arhivskega gradiva, ki izvira od organov, 
pristojnih za notranje zadeve, mednarodne odnose, ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito, ter organov Zveze 
komunistov, so v skladu z določilom 100. člena zakona o 
naravni in kulturni dediščini, po katerem ti organi 
samostojno določijo pogoje za uporabo arhivskega gra- 
diva s svojega področja. 
Zoper sklep sveta arhiva oziroma direktorja Arhiva SR 
Slovenije, s katerim je bil zavrnjen zahtevek za uporabo 
zaupnega arhivskega gradiva, je mogoče začeti upravni 
spor. 

3. člen 

Pri pripravi pravilnika si je bilo treba zastaviti temeljno 
vprašanje, kakšna naj bo v načelu naša politika glede 
tovrstnega kulturnega sodelovanja v mednarodnih od- 
nosih. Ni se bilo mogoče zaustaviti pri formuli recipro- 
citete , ki je sama po sebi pasivna, kajti reciprocitete dela 
zmeraj vsak od partnerjev; torej ostaja še zmeraj vpra- 
šanje,   kaj   hočemo   v  tej reciprociteti sami. Določbe 
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pravilnika se nagibajo k temu stališču: pokažimo se svetu 
čim bolj odprte in pričakujmo od sveta, da bo čimbolj 
odprt tudi do nas. To pomeni, da naj vsebine tega kar 
arliivi varujejo, nikakor ne skrivamo pred svetom, ampak 
naj bomo nasprotno, zadovoljni, če se tuji svet zanima za 
stvari, ki jih imamo zbrane pri nas. Nagibamo se k temu, 
da štejemo vsako željo iz tujine, ki meri na kakega naših 
arhivov, pravzaprav za mednarodno sodelovanje; ni pa 
nujno, da gre pri mednarodnem sodelovanju samo za so- 
delovanje med državami, ampak gre v teh primerili večji 
del za sodelovanje s privatniki. 
Gornja stališča so tudi v soglasju s priporočilom reso- 
lucije, ki je bila sprejeta na VI. mednarodnem kongresu 
arhivov v Madridu leta 1%8.26 

Uporabniki, ki so tuji državljani, so izenačeni z jugoslo- 
vanskimi tudi v primeru, če potrebujejo kopije ali 
posnetke arhivskega gradiva za svoje delo. Ni bilo sprejeto 
stališče, da ni mogoče dopustiti tujim državljanom ali 
tujim institucijam posneti ali kopirati tudi večje celote 
arhivskega gradiva, češ da gre za oškodovanje nacional- 
nega pat ri mon ij a. Niti za trohico ni tisto, kar je v neke ni 
arhivu, manj vredno, če se kopije ali posnetki tega 
arhivskega gradiva znajdejo Še kje drugje na svetu. 
Menimo, da so mednarodno sodelovanje in naš interes do 
arhivskega gradiva, ki je v arhivih sosednjih držav, več 
vredni, kot pa pomisleki glede tega. 
Ta člen se sklicuje tudi na druge predpise, kajti marsi- 
kateri zakon, ki ureja posamezna pravna vprašanja ima 
med drugim tudi i zre aie določbe za tuje državljane. Gre 
za materijo, ki ureja pravni status tujih državljanov pri 
nas. 

4. člen 

Od uporabnika arhiv ne more zahtevati definitivnega 
naslova raziskave, članka oziroma sestavka, navesti pa 
mora temo, za katero želi arhivsko gradivo. Iz naslova 
teme mora biti razvidno tudi časovno obdobje, na katero 
se nanaša. Ti podatki so tudi podlaga za letna poročila o 
raziskavah, za katere je bilo uporabljeno arhivsko gradivo 
v arhivu. 
Kot oblike uporabe, ki jo obravnavajo 4. do 8. člen 
pravilnika, so mišljeni pregledovanje arhivskega gradiva, 
izpisovanje podatkov ter naročanje kopij oziroma posnet- 
kov gradiva. 

5. člen 

V načelu ima uporabnik pravico dobiti arhivsko gradivo v 
uporabo takoj. Če ima arhiv arhivsko gradivo na primer v 
dislociranem skladišču, mora biti na razpolago v treh dneh. 
Če pa je arhivsko gradivo neurejeno ali če je potrebno 
pred tem opraviti konservatorska oziroma restavratorska 
dela, pa je ta rok lahko daljši, vendar ga mora arhiv 
uporabniku sporočili. 
Kot neurejeno štejemo stanje, pri katerem se na podlagi 
pregleda najmanj 0,5 tekočega metra ustreznega dela 
fonda od dokumenta do dokumenta ne da ugotoviti, ali 
obstojijo podatki, ki jih uporabnik potrebuje. Praviloma 
lahko pride do takega primera le pri arhivskem gradivu, ki 
ga je arhiv prevzel že pred časom, sicer bi bilo to v 
nasprotju s 7. členom pravilnika o odbiranju in izročanju 
arhivskega gradiva arhivu. Ne more pa biti razlog, da ne bi 
dobil uporabnik arhivskega gradiva takoj, dejstvo, če 
gradivo Še ni strokovno obdelano. 

6. člen 

Praviloma dobi uporabnik v uporabo arhivsko gradivo na 
podlagi pismenega zahtevki, v katerem navede gradivo, ki 
ga želi uporabljati. Uporabnik lahko pregleduje in pre- 
pisuje arhivsko gradivo le pod neposrednim nadzorom 
delavca arhiva. 
Smisel omejitve po tretjem odstavku tega člena je na 
besedi „hkrati", ne pa na tem, da bi smel dobiti 
uporabnik posamezen dan le vnaprej predpisano količino 
arhivskega gradiva, saj ima ta omejitev le namen 
zagotoviti možnost nadzora pri uporabi arhivskega gra- 
diva. 
Obstoji toliko različnih ravnanj, ki lahko Škodujejo 
arhivskemu gradivu, da jih v pravilniku ni kazalo izrecno 
navajati. Omenimo samo nekatere primere: na arhivskem 
gradivu se ne sme pisati ali delati kakršnihkoli znakov, 
teksta ali risbe se ne sme prerisovati (npr. skozi prozoren 
papir), dokumentov se ne sme uporabljati kot podlago za 
pisanje in ne sme se spreminjali vrstnega reda in ureditve 
dokumentov kakor tudi ne signature na arhivskem 
gradivu. Zato pa nalaga pravilnik delavcu v arliivu, ki 
nadzira uporabo arhivskega gradiva, da uporabnike sproti 
opozarja na nepravilnosti. 
Uporabniku, ki črpa podatke iz arhivskega gradiva, ni 
mogoče predpisali, da bi moral navesti, v katerem 
arhivskem gradivu je dobil uporabljene podatke. Toda 
kadar gre za dela znanstvenega značaja, že sama narava 
dela zahteva, da mora svoje trditve dokazovati z dejstvi. 
Zato mora navesti, kje je dobil ustrezne podatke, lo pa 
napravi tako, da navede naziv arhiva, ime ali signaturo 
fonda, oznako arhivske enote in oznako posameznega 
dokumenta, kjer so uporabljeni podatki. Dokler nima 
fond oblikovane in označene enote, si je mogoče pri 
navajanju vira pomagati tudi z oznakami, ki jih je gradivo 
dobilo na podlagi s piso vn ih evidenc. Delavec arhiva, ki 
nadzoruje uporabo, je dolžan dajati pojasnila, kako se 
navaja (citira) gradivo. 
Arhiv ne more terjati od uporabnika, da mu izroči npr. 
en izvod objavljenega dela, v katerem je v celoti ali pa 
deloma uporabljal arhivsko gradivo. Simpatična pa bi bila 
navada, po kateri bi se samo od sebe razumelo, da čuti 
avtor do arhiva moralno dolžnost in da pošlje arhivu, s 
katerim je sodeloval oziroma kjer je uporabljal arhivsko 
gradivo, en izvod svojega dela in s tem tudi arhivu 
pokaže, da je bilo določeno gradivo z njegovo pomočjo 
uspešno uporabljeno. Predpisi za taka razmerja pa niso 
najboljša pot. 

7. člen 

Kaj je mišljeno kot izvirnik, gl. komentar k 7. členu 
pravilnika o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva 
arhivu. 

8. člen 

Informacije, o katerih je govor v tem členu, se nanašajo 
na uporabo arhivskega gradiva za raziskovalne, študijske 
ali splošno informativne namene. Njihov namen je v tem, 
da napotimo uporabnika na tisto gradivo, kjer bo dobil 
potrebne podatke, oziroma kjer z vso verjetnostjo priča- 
kujemo, da so ti podatki27. Dolžnost arhiva pa ni, da išče 
v arhivskem gradivu podal!::, ki bi jih želel uporabnik, ali 
da pripravlja na podlagi teh podatkov zanj informacije. 
Podatki se dobijo na podlagi raziskave, to pa je nepo- 
sredna naloga   raziskovalca. Pri uporabi za upravne in 
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poslovne namene pa gre za konkretne dokumente, ki so 
vnaprej določljivi in jih mora arhiv poiskati. 

9. člen 

Iz istih razlogov, kot smo jih navedli pri 6. členu, tudi v 
primeru izposoje arhivskega gradiva za razstavo pravilnik 
ne navaja različnih zahtev, ki jih mora upoštevati 
prireditelj pri razstavljanju dokumentov, da se ne bi 
poškodovali, uničili ali izginili, marveč prepušča nava- 
janje potrebnih ukrepov pogodbi o izposoji arhivskega 
gradiva. 
Določbe tega člena je treba smiselno uporabljati tudi v 
primeru izposoje kopij zvočnih in slikovnih zapisov. 
Enako kot pri razstavah mora uporabnik tudi pri objavah 
dokumentov navesti naziv arhiva, iz katerega je gradivo, 
ter ¡me ali signaturo fonda in oznako, pod katero je 
gradivo razvrščeno v fondu. 

10. člen 

O sprejemu vloge oziroma ustnega sporočila prim. 66. 
člen zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
SFRJ, št. 32/78).28 

Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je 
potrebno, da se lahko obravnava. Poleg splošnih po- 
datkov, ki jih mora vsebovati vsaka vloga (67. člen 
zakona, o splošnem upravnem postopku), mora vloga za 
zahtevke po tem členu vsebovati še podatke o dejstvih, o 
objektu oziroma subjektu (z vsemi generalijami), na 
katerega se nanaša zahtevek, ter o organu oziroma 
organizaciji, ki je izdala dokument, ki ga stranka potre- 
buje. V primeru, da je vloga pomanjkljiva ali nepopolna, 
je treba ravnati v skladu z 68. členom zakona o splošnem 
upravnem postopku. V interesu stranke je, da v vlogi 
pripiše tudi naziv in naslov organizacije ali organa, kjer je 
zaposlena, zaradi možnosti dopolnitve vloge po telefonu. 
Potrdila o podatkih, razvidnih iz evidenc, ki so v arhivu 
(12. člen obravnavanega pravilnika), se izdajajo stranki na 
ustno zahtevo, to je brez vloge (171. člen zakona o 
splošnem upravnem postopku). 
Dokumente iz 11. do 13. člena obravnavanega pravilnika 
oziroma sporočilo glede zahtevka je treba dostaviti 
stranki v skladu z 81. členom zakona o splošnem 
upravnem postopku. Osebam in ustanovam v tujini se 
dostavlja navedene dokumente oziroma sporočila v skla- 
du z 92. členom zakona o splošnem upravnem postopku 
(lahko tudi preko republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za mednarodno sodelovanje), če ni ustrezne medna- 
rodne konvencije. 
Kadar gre za jugoslovanske državljane v tujini, se jim 
dostavlja dokumente oziroma sporočila direktno (92. 
člen zakona o splošnem upravnem postopku). 
V primeru, daje arhivsko gradivo, v katerem pričakujemo 
dokument, ki ga stranka potrebuje, neurejeno, sc je 
ravnati po določbi 5. člena tega pravilnika (gl. tudi 
komentar k temu členu). 
Praviloma je treba napraviti na vlogi oziroma na hrbtni 
strani vloge zaznamek, v katerem se navede ime ali 
signaturo fonda in oznako, pod katero je razvrščen 
dokument, ki ga je stranka potrebovala. Če arhiv nima 
zahtevanega dokumenta, pa je treba navesti, katero 
gradivo je bilo pregledano. Zaznamek podpiše delavec 
arhiva, ki je gradivo pregledal. 
Ker predstavlja uporaba arhivskega gradiva po 10.-13, 
členu obravnavanega pravilnika upravno dejavnost (75. 

člen zakona o naravni in kulturni dediščini), mora 
stranka plačati upravne takse v skladu z zakonom o 
upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72 in 23/77; v 
postopku so spremembe in dopolnitve zakona). Kadar gre 
za arhiv, ki ga je ustanovila občina (ali več občin), se 
plačujejo občinske takse, in to po taksni tarifi, ki velja v 
občini, v kateri je sedež arhiva (6. člen zakona o upravnih 
taksah). V primeru Arhiva SR Slovenije se plačuje 
republiške upravne takse. Takso je treba plačati takrat, 
ko nastane taksna obveznost, to je za vloge, za spise 
(potrdila, odklonilne odločbe) in dejanja (overitev, izdajo 
prepisa, kopije ali izpiska), takrat, ko se vloga izroči ali 
da na zapisnik (za zahtevek za potrdilo se takse ne plača). 
Kaka je ravnati v primeru nekolkovane ali premalo 
kolkovanc vloge, gl. 13. člen zakona o upravnih taksah. V 
primerih, ko se izdajajo dokumenti brez takse, je treba na 
vlogi v obliki uradnega zaznamka navesti, v kakšen namen 
se izdajajo in po katerem predpisu so takse oproščeni.29 

Koleki se lepijo za vlogo, za spise in za dejanja na samo 
vlogo (prim, pravilnik o plačevanju zveznih upravnih taks 
ter o izdajanju in uporabi konzularnih kolekov, Uradni 
list SFRJ, št. 33/72). 

11. člen 

Obravnavani člen upošteva določbe 1., 2., 10., 12. in 19. 
člena zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov 
(Uradni list SRS, št. 29/72) in XIX. točke navodila za 
izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov 
(Uradni list SRS, št. 24/73). 
Arhiv lahko opravlja overitve le na podlagi dokumentov, 
ki jih sam hrani. Overitve dokumentov, ki so namenjeni za 
uporabo v tujino, opravljajo temeljna sodišča (oziroma 
njihove enote) tudi v primeru, če te dokumente hrani 
arhiv (15. člen zakona o overitvi podpisov, pisave in 
prepisov). 

12. člen 

Določbe tega člena temeljijo na 171. členu zakona o 
splošnem  upravnem  postopku (Uradni  list SFRJ, št 
32/78).30 

Vsako potrdilo mora imeti naslednje obvezne elemente: 
— naziv izdajatelja potrdila, 
— številko in datum izdaje potrdila, 
— navedbo, po čigavi zahtevi se izdaja potrdilo (ime, 

priimek in naslov stranke) in za kakšen namen ga 
stranka potrebuje, 

— pravno osnovo za izdajo potrdila (navedbo ustreznega 
člena obravnavanega pravilnika), 

— naziv tega akta (potrdilo), 
— kratek, jasen, točen ter popoln opis dejstev, ki se 

potrjujejo ali navajajo v potrdilu, 
— navedbo, na osnovi katere uradne evidence se izdaja to 

potrdilo, in sicer s konkretnimi podatki, 
— naziv evidence, 
— številko, leto vpisa v kartotečno evidenco oziroma 

register, 
— podatke o plačilu ali oprostitvi plačila takse (v 

kakšnem znesku in po kateri tarifni številki), 
-  podpis vodje arhiva, 

— pečat. 
Kadar izdaja potrdilo arhiv, paje treba navesti poleg tega 
še ¡me ali signaturo fonda in oznako, pod katero je 
uvrščeni evidenca v fondu. 
Če je vodja arhiva prenesel podpisovanje potrdil na 
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pooblaščenega delavca, je treba pooblastilo navesti tudi v 
samem potrdilu. 
Kopija potrdila se shrani v arhivu. 

13. člen 

Na prepisu, izpisku oziroma kopiji, ki se izda stranki, je 
treba navesti ime arhiva, ime ali signaturo fonda ter 
oznako, pod katero se hrani izvirnik. 
Pri izdaji izpiskov iz matičnih knjig, ki so namenjeni v 
tujino, je treba upoštevati določbe konvencije o izdaji 
določenih izpiskov iz matičnih knjig, namenjenih v tujino 
(Uradni list SFRJ, št. 9/67 - dodatek: mednarodne 
pogodbe in drugi sporazumi; popravek: Uradni list SFRJ, 
št. 4/70 — dodatek: mednarodne pogodbe in drugi 
sporazumi). 

14. člen 

Določbe obravnavanega člena se nanašajo na vse vrste 
uporabe arhivskega gradiva. 
V primeru, ko obstoji možnost, da zaradi vrste materiala, 
iz katerega je pisna podlaga, ali zaradi vrste ali stanja 
zapisa kopije oziroma posnetki ne bodo ustrezno kvali- 
tetnije treba naročnika na to predhodno opozoriti. 

15. člen 

Iz evidence po prvem odstavku tega člena mora biti 
razvidno, kdo in kdaj je pregledoval določeno arhivsko 
gradivo, ne glede na to, ali je šlo za raziskovalne, 
študijske, splošne informativne namene, za potrebe raz- 
stav ali za upravne in poslovne namene. Ta evidenca se 
lahko vodi na podlagi zahtevkov uporabnikov za arhivsko 
gradivo, zlasti še, če ima zahtevek obliko obrazca. 
Potrebno je voditi dvojno evidenco: a) po fondih (kot so 
vpisani v register fondov v arhivu), s čimer je podan pre- 
gled nad tem, kdo je posamezen fond uporabljal, in b) po 
uporabnikih (abeecdno), s čimer je podan pregled nad 
tem, katero gradivo je pregledoval določen uporabnik in 
kdaj ga je uporabljal. 
Vpisnike in vloge strank iz drugega odstavka obravna- 
vanega člena je treba hraniti 10 let, ker so povratniki 
pogosti. 
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SAP Vojvodina: Zakon • arhivskoj gradi i arhivskoj službi 
(Službeni list SAl'Vojvodine, št. 22/73). 
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Mnenje   Republiškega   sekretariata   za   finance  št.   28   si, 
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navedeni v obravnavanem členu pravilnika prim. V. 
Androjna, Zakon o splošnem upravnem postopku s komen- 
tarjem, sodno prakso in stvarnim kazalom, Center za 
samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 1980. str. 
82-89,163-165,96-97, 103-104. 

29 M. Sega, Predpisi o sodnih in upravnih taksah. Center za 
samoupravno normativno dejavnost, zbirka predpisi 47, 
Ljubljana 19792 

30 V. Androjna, Zakon o splošnem upravnem postopku s 
kome nt? rj cm, sodno prakso in stvarnim kazalom. Center za 
samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 1980, str. 
163-165. 

REFERATI X. ZBOROVANJA ARHIVSKIH DELAVCEV SLOVENIJE, ANKARAN 21.-23. OKTOBER 1981 

Pokrovitelj zborovanja je bila Skupščina občine Koper, 
ustanoviteljica Pokrajinskega arhiva Koper. Sopokrovitclji 
so bili: Raziskovalni skupnosti občin Izola in Koper, Kul- 

turne skupnosti občin Koper, Izola, Sežana, Postojna, 
ilirska Bistrica in Piran ter nekatere organizacije združe- 
nega dela južne Primorske. 

DESET ARHIVSKIH ZBOROVANJ V SLOVENIJI 

Peter Klasinc 

V dneh od 20. do 23. oktobra 1981 so arhivski delavci 
Slovenije zborovali že desetič v 27-1 etni zgodovini Arhiv- 
skega druStva Slovenije. Vsa dosedanja zborovanja, tako 
tudi deseto jubilejno, izražajo stalno željo po napredku 
arhivske službe. Arhivsko društvo Slovenije je od leta 
1954, ko so druSvo ustanovili, pripravilo veC strokovnih 
posvetovanj in tečajev. Prvo arhivsko posvetovanje so 
organizirali Sele 1962. leta. Že aprila 1955 je Društvo 
arhivskih delaveev Slovenije pripravilo prvi tečaj z naslo- 

vom Zgodovina uprave v Sloveniji. Tečaj je vodil takratni 
predsednik dr. France Skerl. Tečaj je trajal sedem dni, 
udeležilo se ga je okoli 40 arhivskih delaveev, predavali pa 
so posamezne teme: dr. Josip Žontar, dr, Fran Zwitter, 
dr. Janko Polee, Jakob Tovornik, dr. Vlado Vaupotič, dr. 
Lavo Čcrmclj, Lojze Ude, Franjo BaS in dr. Maks Miklav- 
ći č. Še v istem 1955. letu je druStvo pripravilo predavanje, 
kjer so obravnavali vprašanje inventarizacije v si oven ski li 
arhivih. Predavali so: dr. Maks Miklavčič, Marija Verbič 
in dr. Sergij Vilfan.1 Usklajevali so sisteme inventarizacije 
in arhivske terminologije v Sloveniji. V januarju 1956 je 
druStvo pripravilo predavanje o delovanju Zveze arhivskih 
delaveev Jugoslavije, o  čemer je govoril Jože Maček. 
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Marea 1956 pa je arhivskim delavcem predaval glavni 
urednik takratnega Slovenskega poročevalca, Sergej 
Vošnjak, o popotovanju po Sovjetski zvezi. 
Dne 16. nov. 1959 je bil v Škofji Loki članski sestanek, 
ki je imel že značaj arhivskega posvetovanja. Tu so pre- 
davali: dr. Pavle Blaznik o Deželnem arhivu v Gradcu kot 
viru za preučevanje slovenske zgodovine, Tone Fcrcnc o 
arhivu Instituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljub- 
ljani,2 Jože Žontar o arhivih občinskih ljudskih odborov 
in okrajnih sodišč3 ter dr. Sergij Vilfan o zemljiški knjigi. 
S takšno obliko dela je društvo nadaljevalo vse do leta 
1962, ko je v oktobru sklicalo v Novem mestu posveto- 
vanje o problemih arhivov in dela v arhivih. Čeprav po- 
svetovanje takrat ni nosilo uradne oznake: prvo posveto- 
vanje — je iz arhivskega gradiva Arhivskega društva Slo- 
venije in na osnovi poznejših posvetovanj, sklepati, da je 
bilo to novomeško zborovanje prvo. Zato se nekoliko 
zadržimo pri tem prvem posvetovanju. Uvodni referat / 
naslovom Arhiv v Novem mestu je imel Janko Jare. V 
referatu je prikazal usodo dolenjskih arhivov in poročal o 
stanju, v katerem so se nahajali takratni arhivi. Jože 
Maček je z referatom Stanje in problemi arhivske službe v 
LR Sloveniji obdelal aktualno problematiko in z njo 
zbudil vrsto diskutantov, med katerimi so bili: dr. Milko 
Kos, Fran ček Saje, Marija Verbi č, Jože Žontar, Bernard 
Stulli in drugi. Dr. Milko Kos je referirai o objavah in 
načinu objavljanja arhivskega gradiva za starejšo sloven- 
sko zgodovino. Referat je bil objavljen tudi v posebni 
publikaciji. Na temo Kosovcga referata so diskutirali: dr. 
Ivo Juvančič, Jože Maček, dr. Bogo Grafenauer, dr. Maks 
Miklavčič in drugi. Dr. Fran Zwitter je obdelal v referatu 
probleme arhivskih virov za novejšo slovensko zgodovino, 
predvsem za razdobje od 16. stoletja pa do konca prve 
svetovne vojne. Dr. Metod Miku ž je refer irai o objavah 
arhivskega gradiva za slovensko zgodovino od leta 1918 
do 1945. Na temo Mikužcvcga referata so diskutirali: 
Tone Fercnc, Majda Smole itd. Referat je bil prav tako 
kot Kosov objavljen v posebni publikaciji. O intenzivnem 
delu ter pripravah na izdajo Vodnika po arhivih Slovenije 
je govoril Jože Žontar. Božo Otorcpec je tu prebral le 
povzetek svojega referata Prevzem arhivskega gradiva, ki 
je bil že prej razmnožen, Majda Smole pa je referirala o 
izboru aktov za trajno hranjenje, tudi njen referat je bil 
razmnožen. Med ko referenti so nastopili: Peter Rib ni kar, 
ki je obravnaval predpise za škartiranjc registratur v 19. in 
20. stoletju in postopek za škartiranje arhivskih fondov v 
arhivskih ustanovah. Antoša Leskovee je govoril o nere- 
šenem vprašanju kompetenc in teritorialnih pristojnosti 
takratnega mariborskega arhiva. Med mnogimi diskutanti 
je sodeloval tudi Srcdoje Lalič iz Vojvodine, ki je po- 
udaril nekaj specifičnosti dela v srbskih arhivih. Na speci- 
fičnosti dela v hrvaških arhivih je pokazal Bernard Stulli. 
Posvetovanje je sprejelo naslednje sklepe: 1. društvo arhi- 
varjev Slovenije se mora boriti za boljše materialne pogoje 
dela v arhivu; 2. rešiti se mora vprašanje Državnega arhiva 
Slovenije; 3. rešiti se mora problem mariborskega arhiva 
ter arhiva v Novem mestu; 4. v arhivih se morajo zaposliti 
mladi perspektivni kadri, ki jih je potrebno pravilno uspo- 
sobiti; 5. arhivi naj objavljajo arhivsko gradivo; 6. nada- 
ljuje se naj s pripravo Vodnika po arhivih Slovenije; 7. v 
najkrajšem času se naj prične razprava o arhivski mreži v 
Sloveniji. 
Drugo posvetovanje je društvo priredilo od 10. do 11. 
oktobra 1963 v Celju na temo: Problemi arhivov in dela v 
arhivih. Ker so bile pred posvetom razposlane teze refe- 

ratov, so prvi dan predavali: dr. Metod Mikuž o virih za 
zbor odposlancev v Kičcvju in zasedanje SNOO (SNOS) 
v Črnomlju, Marija Oblak-Čarni je referirala o arhivskem 
gradivu političnih in oblastnih organov ter vojaških enot 
NOB v Sloveniji, Janko Orožen je opisal delovanje Zgodo- 
vinskega arhiva v Celju. Tem referatom sta sledili preda- 
vanji Jožeta Mačka o novi zgradbi Državnega arhiva Slo- 
venije in Jožeta Žontarja o delu in načrtu društva arhi- 
varjev SRS in Zveze društev arhivarjev Jugoslavije. Drugi 
dan je referira! dr. Ferdo Gcstrin o arhivih in načrtnem 
zgodovinskem delu,4 dr. Sergij Vilfan je razpravljal o 
arhivskem gradivu gospodarskih organizacij. Z referati je 
zaključila Marija Vcrbičeva, ki je referirala o mikrofilm- 
skih zbirkah v slovenskih arhivih. Zborovanje je zaključil 
poučen izlet v Dobrno. Velenje in Šempeter v Savinjski 
dolini. 
Tretje zborovanje je bilo od 11. do 13. maja 1966 v 
Kopru.Jože Maček je razpravljal o prvem slov. arhivskem 
zakonu in nalogah arhivske službe v Sloveniji, dr. Tone 
Fercnc je poročal o arhivskem gradivu za zgodovino NOB 
v arhivih izven Slovenije, Branko Reisp je govoril o po- 
menu prirejanja zgodovinskih razstav iz arhivskega gra- 
diva,5 dr. Ferdo Gcstrin je obdelal poglavitne zvrsti virov 
za našo zgodovino v italijanskih arhivih, dr. Maks Miklav- 
čič pa je opozoril na stanje arhivov verskih skupnosti v 
Sloveniji. Vuk man Beričić je na tem zborovanju opisal 
gradivo za zgodovino Slovencev med 1918—1941 v Ar- 
hivu Jugoslavije, medtem ko se je Božo Otorepec do- 
taknil vprašanja zbirk sodobne dokumentacije v naših 
arhivih. Udeleženci posvetovanja so se udeležili izleta v 
Trst, kjer so si ogledali slovenski kulturni dom, državni 
arhiv, obiskali so še Videm (Udine), kjer so si prav tako 
ogledali arhiv, bili pa so tudi v Ogleju in Čedadu. 
Četrto zborovanje arhivskih delavcev Slovenije je bilo v 
dneh 21.-24. maja 1968 v Ptuju, Bilo je leto pred veliko 
proslavo 1900-letnice mesta Ptuja. Ravnatelj Zgodovin- 
skega arhiva v Ptuju, Anton Klasi ne, je zboroval •• po- 
zdravil z nagovorom o zgodovini Ptuja. Antoša Leskovce 
je referiral o Franju Basu in mariborskem arhivu, dr. 
Milko Kos in dr, Bogo Grafenauer sta razpravljala o 
objavljanju virov za slovensko zgodovino. Na isto temo so 
se navezovali referati dr. Miroslava Stipiovška, Milice Ka- 
einove, dr. Toneta Zorna in dr. Toneta Ferenca. O zgo- 
dovinski pomembnosti slovenskih filmov je govoril Fran- 
ce Brcnk. O filmskem arhivu in fototeki RTV Ljubljana 
sta referirala Katarina Udovč in Slavko Jančar. O foto- 
tekah v slovenskih arhivih je govoril Janez Kos. V času 
tega posvetovanja je imelo društvo tudi svoj redni občni 
zbor. Zborovalei so svoj posvet zaključili z dvodnevnim 
izletom na Madžarsko, kjer so si ogledali Blatenski Ko- 
stelj, Sava rijo ter Slovensko Porabje. Zborovanja in izleta 
so se udeležili tudi gostje iz SR Hrvaške in Srbije. 
Peto zborovanje arhivskih delavcev Slovenije od 14. do 
15. oktobra 1970 v Kranju je bilo skupaj z zveznim 
posvetovanjem arhivskih delavcev Jugoslavije. Uvodni re- 
ferat je imel Jože Žontar, in sicer o razvoju sistema 
urejanja spisov v upravnih regist rat urah na Slovenskem od 
18, stoletja naprej. Sledili so refçrati: dr. Sergij Vilfan, 
Tipologija upravnih registratur, Danica Gavrilovič, Arhivi 
i kibernetika, Anka Petranovie, Kancelarijsko poslovanje 
u Srbiji 1804-1918 ter Miloš Konstantinov, Administra- 
tivno poslovanje Bugarski okupacijske uprave u Make- 
doniji i južnoj Srbiji u perijodu 1915-1918 i 
1941—1944. Večina referatov je bila priobčena v zvez- 
nem arhivskem glasilu. 
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Sesto zborovanje slovenskih arhivistov je bilo od 20. do 
22. septembra 1972 v Novi Gorici. Med predavatelji sp 
bili: Branko Marušič, ki je govoril o razvoju goriške 
mestne naselbine, dr. Vasilij Melik, ki je razpravljal o 
razvoju slovenskih mest v zadnjih sto letih, Ema Umek o 
arhivih slovenskih mest, France Štukl o virih za preuče- 
vanje podobe naših urbanih naselij, dr. Sergij Vilfan o 
problemih arhivov krajevnih skupnosti glede na sodobni 
komunalni sistem. V dneh tega zborovanja je bil društ- 
veni občni zbor, zadnji dan pa tudi izlet po Beneški 
Sloveniji. Večidel referatov je objavilo glasilo Srečanja. 
Sedmo zborovanje arhivskih delavcev Slovenije je bilo od 
25. do 27. septembra 1974 v Slovenjem Gradcu. Za 
20-letnico Arhivskega društva Slovenije je Marija Oblak- 
Čarni poročala o razvoju in delu društva, dr. Bogo Grafe- 
nauer je referiral o usklajevanju dela arhivov s programom 
zgodovinopisja, Ema Umek se je lotila problema razisko- 
vanja, evidentiranja in snemanja arhivskega gradiva v tujih 
arhivih, dr. Pavle Blaznik je govoril o virih za freisinško in 
briksenško posest na Slovenskem, Božo Otorepec, Jože 
Som, Franc Šebjanič, France Rozman, Antoša Leskovec 
in drugi pa so zborovalce informirali o arhivskem gradivu 
v naših in tujih arhivih. Referati so izšli v 1. številki 
Arhivov leta 1978. 
Osmo posvetovanje slovenskih arhivistovje bilo od 20. do 
22. oktobra 1977 v Kočevju, in sicer z naslovno temo: 
Arhivsko gradivo v Sloveniji po osvoboditvi. Vsi referati 
so izšli v posebni publikaciji leta 1978 s istim naslovom. 
Publikacijo je uredil Vladimir Kološa, izdalo pa jo je 
Arhivsko društvo Slovenije, ki ga je predstavlja) Marjan 
Drnovšek. Publikacija ima 144 strani in vsebuje referate 
Marjana Drnovška, Marije Oblak-C arni, Vladimirja 
Žumra, Jožeta Žontarja, Mirka Stiplovška, Toneta Zorna, 
Petra Klasinca, Štefana Fajmuta, Nade Majcen, Vasilija 
Melika, Jere Vodušek-Starič in An toša Leskovca. V di- 
skusiji pa so sodelovali Tone Fe rene, Vladimir Zumer, 
Jože Žontar, Majda Smole, Štefan Fajmut in Marjan 
Zupančič. 
Deveto zborovanje arhivskih delavcev Slovenije je društvo 
organiziralo od 26. do 28. septembra 1979 v Radencih. 
Tema posvetovanja je bila: upravni organi in njihovo 
arhivsko gradivo za območje SR Slovenije od srede 18. 
stoletja do danes. Po krajšem obletniškem nagovoru za 
25-letnico Arhivskega društva Slovenije, ki ga je imel 
Peter Klasinc, so sledili referati: Jožeta Mlinarica, 
Območje Gornje Radgone do začetka 17. stoletja, Vik- 
torja Vrbnjaka, K narodnopolitičnemu življenju gornje- 
radgonske občine 1848—1918, Jožeta Žontarja, Nekatera 
vprašanja organizacije državne uprave na Slovenskem od 
srede 18. stoletja do najnovejšega časa, Antoše Leskovca, 
Ogrski upravni sistem od srede 18. stoletja do 1918, Jelke 
Melik, Upravni postopek, Staneta Grande, Razvoj sta- 
tistike in statistično gradivo, Majde Smole, Deželnoknežji 
upravni organi za Kranjsko v 18. stoletju, Petra Ribni- 
karja, Arhivsko gradivo Nemestništva in Deželne vlade v 
Ljubljani, Ljudmile Bezlaj-Krevel, Upravna ureditev Pri- 
morske, Vladimira Kološe, Banska uprava Dravske bano- 

vine in njeno gradivo, Marjana Drnovška, Prikaz gradiva 
Mestne občine ljubljanske 1898-1930, Mirana Kafola, 
Prikaz gradiva OLO Ljubljana na primeru leta 1960, Tone- 
ta Ferenca, Okupacijska civilna uprava na Slovenskem in 
njeno gradivo, Marije Oblak-Čarni, Organi ljudske oblasti 
na Slovenskem med leti 1941—1944, Metke Gombač, 
Upravni organi in njihovo gradivo v Slovenskem Primorju 
1945—1947, Toneta Zorna, Upravna razdelitev na sloven- 
skem etničnem prostoru avstrijske Koroške, Jožeta Prin- 
čiča. Slovenski narodnoosvobodilni svet (1944-1946), 
organizacija, pristojnosti in arhivsko gradivo, Eme Umek, 
Gradivo za zgodovino Slovencev v Splošnem upravnem 
arhivu na Dunaju. 
Citirani referati, ki so bili priobčeni v Arhivih, letnik II, 
štev. 1-2, leta 1979 in letnik 111, štev. 1-2, leta 1980, so 
razširili naša znanja o razvoju, strukturi in kompetencah 
uoravnih organov na slovenskih tleh. 
D-'.seto jubilejno zborovanje slovenskih arhivistov, ki je 
bila od 21. do 23. oktobra 1981 v Ankaranu, je bilo 
posvečeno problematiki: arhivsko gradivo za slovensko 
gospodarstvo od srede 19. stoletja do danes. Referati so 
se nanašali na obdelavo arhivskega gradiva iz gospo- 
darstva, tj. na njegovo evidentiranje, prevzemanje in ure- 
janje. Nekateri referenti so poročali tudi o pomenu arhiv- 
skih fondov iz gospodarstva. Sodelovali so tudi preda- 
vatelji iz sosedne Italije in Avstrije. To posvetovanje je 
tako pritegnilo arhivske delavce slovenskega zahodnega in 
severnega sosedstva k sodelovanju, kar je pohvalno, zlasti 
še, ker bi takšni stalni stiki med arhivskimi kolegi mogli 
roditi v prihodnje dobre sadove. 

Opombe: 

1 Sergij Vilfan, O tečaju .. „Arhivist, 1956,1, str. 109-110 
2 Tone Fcrcnc, Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, 

Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1, 1960, str. 
329-349 

3 Jože Žontar, O arhivih občinskih ljudskih odborov, Arhivist, 
1960,1, str. 37-44 

4 Ferdo Gcstrin, Arhivi in načrtno zgodovinsko delo, Arhivist, 
1963,1-2, str. 7-19 

5 Branko Raisp, Prirejanje zgodovinskih razstav, Kronika, 14, 
1966, str. 100 
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25.  LET DELOVANJA POKRAJINSKEGA ARHIVA 
KOPER 

Milica Trcbše-Štolfa 

Izredno bogata zgodovina istrskih mest, njihovega 
neposrednega in širšega zaledja, več ali manj burne in 
pogoste spremembe oblasti ter razvoj družbenih sistemov 
na območju, kjer Pokrajinski arhiv Koper opravlja službo 
varstva arhivskega gradiva, vabi vedno več zgodovinarjev 
in tudi drugih kulturnih delavcev, ki se zanimajo za naše 
arhivalije. Zlasti pa je to območje zanimivo kot stičišče 
interesov, življenjskih potreb, načinov življenja, šeg, 
navad, družbenega reda, skratka, zgodovinsko pogojenih 
razlik dveh oziroma treh narodov — slovenskega, italijan- 
skega in precej močne naselitve hrvaškega istrskega življa. 
Od tod tudi vedno bolj naraščajoča skrb tako arhivskih 
delavcev kakor tudi vedno številnejših uporabnikov za 
ohranitev starejših dragocenih listin, za kompletiranje 
ohranjenih, a raztresenih arhiva lij doma in v tujini pri za 
to pooblaščenih ali pa nepooblaščenih hranitelj ih in 
zbirateljih. Od ustanovitve Pokrajinskega arhiva Koper pa 
izvirajo še mnogo številnejše potrebe po zbiranju, hrambi 
in obvarovanju arhivalij, ki zadevajo novejši čas in pisano 
zgodovino novejšega obdobja — ljudske revolucije in 
utrjevanja revolucionarnih pridobitev. 
Pokrajinski arhiv Koper hrani mnogo fondov s področja 
šolstva, uprave, sodstva, gospodarstva, zadružništva itd. 
Izstopa pa fond občine Piran, ki ga hranimo od leta 1173 
dalje in je drugi najstarejši ohranjeni arhivski fond v 
državi, po nekaterih virih pa celo spada med evropske 
raritete ohranjenih mestnih arhivov. Zgodovinsko nič 
manj pomemben je arhiv občine Koper. Toda večina 
koprskih arhivalij je odpeljanih, izgubljenih ali propadlih. 
Prof. Franc Majer, ki je leta 1900 prevzel skrb nad 
koprskim arhivom, kolikor gaje bilo očuvanega od 1380. 
leta dalje — tedaj so Genovežani ob sovražnem vdoru 
požgali vse dotedanje listine -, ga je v 9. letih tudi toliko 
uredil, da smo začeli dobivati prve inventarje njegove 
vsebine. Zc uvod k inventarju Starega koprskega arhiva 
poudarja, da je usoda koprskih arhivalij v obratnem 
sorazmerju z vlogo, ki jo je Koper imel pod oblastjo vseh 
menjajoč ih se gospodarjev skozi stoletja, ko je bil 
kulturno središče. Koprski občinski arhiv so najprej 
odnašali Benečani v Benetke, nato Avstrijci v Trst in na 
Dunaj, največ pa so ga uničili brezvestni upravitelji. 
Glavnina že urejenega koprskega starega občinskega 
arhiva pa je bila leta 1944 evakuirana v Italijo, medtem 
ko Pirančani niso popustili pritiskom za evakuacijo in je 
ves arhiv ostal v Piranu. 
Za osem stoletij staro kulturno dediščino je 25-letnica 
delovanja arhivskega zavoda tako nizek jubilej, da bi ga 
bilo bolje zamolčati, če ne bi bilo leto 1956 tisto 
koledarsko leto, v katerem so se sedanje južn opri morske 
občine tudi formalno odločile za skupno hrambo in 
očuvanje dokumentov, ki pričajo o naši daljnji pretek- 
losti in sedanjosti. 
Že v drugi polovici 17. stoletja je Koper imel svojega 
arhivarja, že pred več kot sto leti pa je bil ustanovljen 
Mestni arhiv Piran kot samostojna ustanova, ki pa se je 
kmalu združil z mestno knjižnico. Tako v Kopru kot v 
Piranu sta arhiva ob mestnih knjižnicah dočakala tudi 
leto 1945. Več kot piranski arhivski fondi so koprske 
arhivalije menjale vrsto neprimernih kleti in podstrešij, 
nekatere izginjale, druge pa kljubovale poškodbam, ki so 

jih krepko načenjale. Toda leto 1953 je pomenilo 
dejanski začetek ustvz'janja pogojev za bodoči pokrajin- 
ski arhiv. Tedanji Okrajni ljudski odbor je ustanovil 
samostojno arhivsko službo z edinim delavcem prof. Ma- 
rije m Bratino z nalogo, da zbere in pripravi za uporabo 
arhivsko gradivo v Kopru, da se seznani s stanjem in 
varstvom arhivalij na območju občine in okraja in ustvari 
čimprej zadostne pogoje, da bi arhiv zaživel kot samo- 
stojna kulturna ustanova ter opravljal službo varstva 
arhivskega gradiva. Z vso ljubeznijo do arhivalij, t. j. do 
dokumentov za zgodovino tega področja, se je po 
pooblastilu OIO Koper pričela njegova pot zbiranja 
dokumentov od Tomaja preko Sežane, Podgrada in 
Ilirske Bistrice do Postojne, Izole in samega Kopra. Ze 
aprila 1954 je imel arhiv „odrpto čitalnico s štirimi novimi 
hrastovimi mizami", kot ugotavlja v poročilu prof. 
Bratina. Njemu in pokojnemu Srečku Vilharju gre 

zasluga za prvo popularizacijo pomena arhivske službe na 
našem območju. Leta 1955 je bila izvedena širša propa- 
gandna akcija ob sodelovanju vaških učiteljev in otrok, 
natisnjeni so bili letaki, ki so jih učenci raznašali po 
družinah in so seznanjali krajane s pomenom in vred- 
nostjo dokumentov. Tudi Slovenski Jadran in druga 
glasila so objavljala prispevke, ki so spodbujali tako 
zbiranje kot študij tega dragocenega gradiva. Že leta 1956 
je bila prva razstava listin v čitalnici arhiva s predavanjem 
o Slovencih ob morju in o zgodovini Kopra. To je bilo 
leto, ko je OblO Koper 26. 2. ustanovil Mestni arhiv za 
območje takratnega okraja. 
Se vedno je bil edini delavec, od ustanovitve Mestnega 
arhiva pa tudi upravnik hkrati, prof. Marij Bratina, ki v 
poročilu navaja, da je „gradivo že toliko urejeno, da se 
lahko uporablja v študijske namene". Vse fonde je ocenil 
na približno 2 milijona aktov. Z nastavitvijo sedaj že pok. 
Emila Maka rovi ča iz Ilirske Bistrice v arhiv v Koper so se ti 
fondi še obogatili z gradivom iz Ilirske Bistrice, Podgrada in 
z izolskimi fondi. V razpravi Koprski arhiv \ 
preteklosti in danes iz 1. 1956 prof. Bratina zaključuje: 
„Kakšne perspektive ima danes koprski arhiv? Kar 
zadeva samih arhivalij, najsi bodo stare, ki so že shra- 
njene, ali tiste, ki še prihajajo na dan, ali najnovejše po 
NOV, ima koprski arhiv pred seboj dobo velikega dela in 
lepega razvoja. Samo pohiteti je treba. Vsako čakanje in 
odlašanje se pri zbiranju in urejevanju prepogosto in 
prebridko maščuje. To nas uči preteklost. Glede na 
sedanje prostore, ki so pretesni, nima koprski arhiv vsaj 
za bližnjo bodočnost rožnatih perspektiv. Vendar nekaj 
bo treba ukreniti in to čimprej. Pomislimo le, kako 
pomembni so arhivi za našo narodno in svetovno kul- 
turo.". Od leta 1956 pa do 2.2.1967 je Mestni arhiv 
opravljal službo varstva arhivskega gradiva na sedanjem 
območju (razen za občino Piran, ki je 28.10.1955 
ustanovila samostojni zavod Mestni arhiv, ki je deloval do 
priključitve Pokrajinskemu arhivu Koper). Tega leta se je 
preimenoval v Pokrajinski arhiv. Stanje in razmere, v 
katerih je delal zavod do leta 1975, najbolj ponazorijo 
podatki, da se je do tega leta v arhivu zvrstilo 22 
delavcev, vključno s sedmimi ravnatelji, da se je uskla- 
diščeno arhivsko gradivo povečalo za petkrat, da se je 
število registratur, pri kale J ih so delavci arhiva nadzirali 
varstvo, od leta 1966 do 1974 povečalo za štirikrat. 
Temelje terenskemu delu ¿ta postavila sedaj že pokojni 
Ivan Filipovió in tedanja ravnateljica Marta Bevk v letu 
1966. 
Skrbi arhivske službe po ureditvi stanja uspešnega mate- 
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rialnega varstva arhivskega gradiva na južnoprimoiskem 
območju pa ni sledila skrb širše družbene skupnosti, 
zlasti pa ustanoviteljev in soustanoviteljev po zagotav- 
ljanju pogojev za uspešno varstvo. Arhivska skladišča so 
nastajala v raznih neprimernih prostorih, niso se tehnično 
opremljala, gradivo, z veliko skrbjo zbrano in urejeno v 
prvih letih, je vedno bolj propadalo. Zaradi prenatrpanosti 
in preobremenjenosti skladiščnih prostorov— če jih tako 
sploh lahko imenujemo — je bilo omejeno nadaljnje 
prevzemanje in je tako že leta 1974 pri ustvarjalcih 
čakalo na prevzem'2000 t.m. že urejenega arhivskega 
gradiva. Prostorski in kadrovski problem je postajal vedno 
bolj prereč. Že leta 1976 je skupina strokovnjakov, 
pooblaščena od Skupnosti arhivov Slovenije, po ogledu 
ocenila stanje in poslala ustanoviteljem in DPO na našem 
območju, v-skladu z arhivsko zakonodajo, poročilo in 
zahtevo po izboljšanju pogojev varstva. 
Med raznimi neustreznimi variantami rešitev, ki so vse 
ostale le na papirju, čeprav v sprejetih srednjeročnih 
planih, se je v letu 1977 pokazala kot strokovno 
utemeljena trajna rešitev za dragoceno arhivsko gradivo s 
tega območja edino v novogradnji Pokrajinskega arhiva. 
Tudi še sprejemljiva varianta adaptacije koprskih zaporov 
problema varstva arhivskega gradiva za vseh šest občin 
dolgoročno ne bi rešila. 
V stalni borbi za pridobitev dodatnih skladiščnih površin 
si je delovni kolektiv do največje možne mere prizadeval 
zaščititi propadajočo kulturno dediščino. Zal je bil v 
svojih naporih prevečkrat osamljen. Čeprav smo delno 
rešil prostorski problem delovnega kolektiva, se uskla- 
diščenim arhivskim fondom v adaptiranem etažnem 
skladišču ne obetajo dobri časi. Zasilne rešitve in stalne 
selitve pospešujejo propad dragocenega gradiva. Kljub 
težkim pogojem pa vendarle ne moremo zanikati kul- 
turnega poslanstva, ki ga je arhiv v teh letih opravil. Že 
omenjeni razstavi listin sta sledili razstavi Slovenci ob 
Jadranu, Stare listine pripovedujejo, kije bila pripravljena 
ob III. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije v Kopru in 
Sprehod skozi čas, ki je bila 1. 1975 postavljena ob 
30-obletnici osvoboditve in 75-letnici arhivske službe v 
Slovenski Istri. „Sprehod skozi čas" smo poimenovali 
tudi vse kasnejše arhivske razstave po letu 1976 - Ilirska 
Bistrica skozi stoletja, Piran skozi stoletja, Piranski 
Dukali in Razvoj ljudske oblasti v Slovenskem Primorju 
1941—1947, ki jih .spremljajo katalogi. Poleg tega smo v 
sodelovanju z osrednjim odborom borcev NOVJ — 
Pre komo ree v predstavili vrsto razstav o razvojnih in 
borbenih poteh prekomorskih partizanskih brigad in tudi 
specializiranih enot, kot so tankisti, artilerci in letalci. V 
zadnjih treh letih je izšel tudi vsako leto Analitični 
inventar fonda občine Izola 1775—1848, I849-I900 in 
I90I-1918. V pripravi so Še Listine Pirana 1173-1283. 

Z našimi razstavami smo gostovali v vseh primorskih ob- 
činah in še v Kranju, Ljubljani in Rovinju. Samo v 
preteklem letu smo npr. imeli v različnih krajih 55 posta- 
vitev. Poleg tega smo tudi KS Padna (občina Piran) pred- 
stavili tamkajšnjo gospodarsko in kulturno zgodovino od 
začetka 14. stoletja do danes. 
Pod dejansko pristojnost Pokrajinskega arhiva Koper 
spada arhivsko gradivo državnih organov, ustanov in 
organizacij starejšega obdobja, ki so bili okrožnega, 
okrajnega, občinskega in lokalnega pomena. V sedanjem 
obdobju spada tudi arhivsko gradivo organov občinskih 
skupščin, organizacij združenega dela, samostojnih orga- 
nizacij in skupnosti ter civilnopravnih oseb, ki delujejo 

na območju šestih južno primorskih občin. Med 245 
arhivskimi fondi in 8 zbirkami je približno ena tretjina 
urejena tako, da je mogoča uporaba v raziskovalne 
namene. Na rešitev prostorske stiske koprskega arhiva 
čakajo še kilometri neprevzetega arhivskega gradiva pri 
ustvarjalcih. 
Čeprav smo se znašli v težkem obdobju, ki so ga arhiva!¡je 
in arhivski delavci pri nas sicer že vajeni, pa se zaradi izred- 
ne ogroženosti pred popolnim propadom naše kulturne 
dediščine vendarle tudi tem arhivskim biserom, ki so 
okrnjeni     preživeli     že    vse    vojne    doslej,    obeta 
varen mir. Štiri leta so trajale vse priprave in vključitev 
investicije za Pokrajinski arhiv Koper v občinske srednje- 
ročne plane  1981-1985. Družbeni dogovor o zagotav- 
ljanju  pogojev uspešnega varstva arhivskega gradiva v 
šestih južnoprimorsklh občinah je bil zaradi enoletne 
zamude Piranske skupščine slovesno podpisan 20. maja 
letos. Sklep izvršnega sveta Skupščine občine Koper • 
dne 25. junija 1981 paje postavil zgodovinski mejnik, saj 
je, izhajajoč iz družbenega dogovora po temeljiti stro- 
kovni presoji Invest biroja v Kopru, vendarle sprejel sklep 
o  novogradnji  tega  prepotrebnega  objekta v  Kopru, 
Družbeni plan razvoja obalnih treh občin to investicijo 
tudi predvideva. Z ozirom na splošno omejitev investicij v 
novogradnje je  v sprejemanju  samoupravni sporazum 
o združevanju sredstev za izdelavo investicijske in teh- 
nične dokumentacije za gradnjo objekta v Kopru. Občine 
Ilirska  Bistrica,  Sežana  in  Postojna  so  sporazum  že 
sprejele in delno že nakazale finančna sredstva, v obmor- 
skih občinah pa se bodo odločali prav te dni. Poseben 
sporazum pa bo Še v letošnjem letu sklenjen v okviru 
piranske družbenopolitične skupnosti za zagotovitev fi- 
nančnih  sredstev za adaptacijo  prostorov  in  zaščito 
arhivskega gradiva v Piranu. V prepričanju, da bodo naša 
prizadevanja končno le uspešna, vam ob zaključku še kot 
gostitelji tega zborovanja, zborovanja z dvojnim jubi- 
lejem, želimo prijetno počutje med nami. 

SOMMARIO 

IL     25.     ANNIVERSARIO     D'ATTIVITÀ 
ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA 

DELL' 

Milica Trebše-Štolfa 

L'autrice della relazione sottolineò l'importanza dell'- 
Archivio Regionale di Capodistria per alcuni dei suoi • 
fondi, e in particolare per un patriomonio di carte 
pergamenate, alcune delle quali, sono considerate tra le 
più vecchie in Jugoslavia. Accenò in breve il destino del 
materiale archivistico sotto diversi domini cui l'Istria visse 
la propria storia, domini, sotto i quali fu portato via parte 
del suo patrimonio storico-culturale, la cui parte mag- 
giore non fò sin'ora restituita. 
La celebrazione del 25. anniversario della fondazione 
dell' archivio di Capodistria risale al 22. febbraio 1956, 
quando lo istituì il Comitato comunale popolare di 
Capodistria, come Archivio Civico per il territorio del'at • 
tuale distretto capodistriano. D'allora l'archivio conservo 
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il  suo  carattere  regionale.  L'evoluzione  storica  degli 
archivi di Capodistria (dal 1900) • Pirano (dal 1877) fu 
esposta  con  particolare  rilievo  sull'archivio  di Capo- 
distria: la sua via di formazione sino al 1945, nel periodo 
dopo la liberazione, dal 1956 come Archivio Civico ed in 
conclusione l'attuale Archivio Regionale dal 1967. 
Nel   1974  gli  si  associò  l'Archivio Civico di Pirano, 
istituito nel 1955 come ente indipendente. 
Nella storia dell'Archivio Regionale di Capodistria di data 
più recente, furono con particolare zelo illustrate le già 
ereditate dificoltà nell'ambito della tutela e ordinamento 
del materiale archivistico; per via di depositi inadatti, arce 
d'ufficio non funzionali e per probblemi d'insufficenza 
del personale archivistico. 
L'Archivio Regionale conserva 245 fondi archivistici e 8 

collezioni, attendendo la possibilità di prendere in 
consegna kilometri di Tiateriale archivistico dai detentori. 
Pur essendo nelle citate difficolta, l'archivio gestì con 
sucesso la sua missione culturale d'attività pubblicistica, 
ricerche storico-archivistiche e di numerose mostre. 
In quest'anno di giubileo si avverarono i tanto necessari e 
desiderati piani per la costruzione d'un nuovo archivio. 
Le preparazioni per l'inserimento del problema della 
sistemazione dell'archivio nei piani quinquennali comu- 
nali 1981—1985 durarono per ben quattro anni. Il 
convegno sociale con i sci comuni del Litorale fu 
solennemente sottoscritto il 2. maggio 1981 con il 
deliberato per la costruzione del nuovo Archivio Re- 
gionale di Capodistria. 
(Prevedla: Vanda Bczck) 

ARHIVSKO GRADIVO GOSPODARSKIH ORGANI- 
ZACIJ OD SREDE 19. STOLETJA DALJE V SLOVEN- 
SKU! ARHIVIH 

Vladimir Žumcr 

Referat se omejuje na sumarni pregled in problematiko 
arhivskega gradiva oziroma fondov gospodarskih organi- 
zacij v Sloveniji od srede 19. stoletja do obdobja po 
osvoboditvi. Pregled se nanaša skoraj izključno na gospo- 
darske fonde, ki so že v arhivih na območju SR Slovenije 
ter na problematiko v zvezi z valorizacijo teh fondov ter 
valorizacijo arhivskega gradiva. Skuša ovrednotiti pomen 
do sedaj zbranega gradiva gospodarskih organizacij, kot 
neposrednega vira za preučevanje gospodarske in druž- 
bene zgodovine Slovencev za dobo od srede 19. stoletja 
dalje, ki je slovenskim deželam prinesla nov gospodarski 
prevrat s težiščem na neagrarni proizvodnji. Drugo 
polovico 19. stoletja označujejo kot prehod iz manufak- 
turne v strojno proizvodnjo z uvajanjem nove tehnike v 
prometu na kopnem in na morju. Obdobje stare Jugo- 
slavije označujejo gospodarski zgodovinarji kot „klasično 
dobo slovenskega kapitalizma", ki ji po socialistični 
revoluciji sledi obdobje socialističnega gospodarstva z 
dobo administrativnega socializma do leta 1950 ter 
obdobjem samoupravnega socialističnega gospodarstva. 
V referatu nimam namena ugotavljati in navajati gospo- 
darske organizacije kot ustvarjalce arhivskega gradiva v 
obravnavanem obdobju. Te najdemo obdelane iz najraz- 
ličnejših zornih kotov v splošnih zgodovinah Slovencev, 
monografijah, leksikonih, enciklopedijah, člankih in raz- 
pravah ter na drugi strani v uradnih listih, statističnih 
publikacijah, upravnih in sodnih registrih, itd. Za primer- 
javo števila gospodarskih organizacij v posameznih ob- 
dobjih z ohranjenimi fondi oziroma arhivskim gradivom 
pa naj navedem razpravo Fcrda Gestrina „Oris gospo- 
darstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma" v 
Kroniki leta 1969, razpravo Jožeta Šorna „Razvoj indu- 
strije v Sloveniji med obema vojnama" v Kroniki leta 
1959   ter   pregled   gospodarstva   Slovenije  v  7. knjigi 

Enciklopedije Jugoslavije leta 1968. Vse tri razprave 
obravnavajo oziroma navajajo gospodarske organizacije 
ločeno po gospodarskih panogah, po obdobjih in po 
pomembnosti. Primerjava ohranjenih gospodarskih fon- 
dov s številom in pomenom ustvarjalcev v določeni dobi 
nam namreč omogoča ovrednotiti zbrano arhivsko gra- 
divo v slovenskih arhivih, opozoriti na vrzeli, ugotovitve 
pa morajo vsekakor vplivati na našo nadaljnjo usmeritev 
službe varstva arhivskega gradiva pri gospodarskih orga- 
nizacijah. 
Na začetku preglejmo dosedanjo literaturo in informa- 
cijske pripomočke, ki nudijo uporabnikom, zlasti gospo- 
darskim zgodovinarjem osnovne informacije o gospodar- 
skih arhivih v slovenskih arhivih, deloma muzejih in 
drugih institucijah. Na prvem mestu so oziroma naj bi bili 
to splošni vodniki po fondih zgodovinskih arhivov. Tako 
vsebujejo pregled gospodarskih fondov publikacija „60 
let Mestnega arhiva ljubljanskega" leta 1959, „Splošni 
pregled fondov Državnega arhiva LRS" leto kasneje ter 
„Vodnik po arhivih Slovenije" leta 1965, ki zaokrožuje 
pregled fondov ne le v arhivskih zavodih, ampak tudi 
muzejih, knjižnicah, inštitutih ter arhivih verskih skup- 
nosti v Sloveniji. Vodniku je dodano skupno kazalo 
fondov vseh treh publikacij s sistematično razvrstitvijo po 
panogah. Provenience s področja gospodarske dejavnosti 
so ločene na industrijo in rudarstvo, kmetijstvo, ribištvo 
in gozdarstvo, gradbeništvo, promet, trgovino in gostin- 
stvo, obrt, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, 
kreditne zavode in gospodarska združenja. V,te skupine 
so razvrščeni fondi obrtnih in industrijskih podjetij, 
zadrug, kreditnih zavodov in gospodarskih združenj. 
Razumljivo je, da so podatki o gospodarskih fondih ob 
takratni izredno nizki stopnji obdelave zelo skopi in zato 
omejeni le na navajanje časovnega razpona gradiva 
posameznega fonda, količinskega obsega, na podatke iz 
historiatov ustvarjalca in historieta fonda ter na podatke 
o stopnji urejenosti oziro,r.a popisa. Vsebine fondov se 
publikacije dotikajo le v primerih, če so bili fondi 
sumarno ali analitično popisani. 
Velik korak naprej v smeri prikaza gradiva posameznih 
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fondov ob izpopolnjenem kritičnem aparatu fonda po- 
meni letošnji Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana. Tudi v njem je prikaz vsebine pogojen s 
stopnjo obdelave oziroma stopnje popisa. Moti predvsem 
to, da prikaz vsebine fondov ni ekvivalenten pomenu 
fonda oziroma njegovega ustvarjalca. Za primer: fond 
Rudnika živega srebra Idrija iz obdobja od leta 1516 do 
1943 z obsegom skoraj 100 tekočih metrov je prikazan v 
enakem obsegu kot fond idrijskih krajevnih obrtnih 
podjetij po osvoboditvi z obsegom le 6 tekočih metrov. 
Usmeritev splošnih vodnikov po arhivih v čim podrob- 
nejši prikaz vsebine gradiva, je s stališča uporabnikov 
vsekakor najpotrebnejša. Enako tudi tematskih vodnikov, 
obenem s poudarkom na orisu obravnavane teme ali 
panoge, 
Pregled vsebine gradiva ob sicer izredno popolnih po- 
datkih o fondih in ustvarjalcih pa še vedno lahko 
pogrešamo v vodniku ptujskega arhiva "Skozi Zgodo- 
vinski arhiv v Ptuju od 1955-1980", ki je iziel lani. 
Ptujski in ljubljanski vodnik sta torej ažurirala stanje 
vodnikov iz 60-ih let, velika vzrcl pa ostaja pri ostalih 
slovenskih arhivih. Poudariti je treba, da se je obseg 
oziroma število gospodarskih fondov v vseh arhivih z 
izjemo Arhiva SR Slovenije izredno povečal, kar moramo 
pripisati izgrajeni arhivski mreži v Sloveniji in s tem 
načrtno varstvo arhivskega gradiva. Obseg gospodarskega 
arhivskega gradiva se je v primerjavi s stanjem leta 1965 
povečal zlasti v Pokrajinskem arhivu Maribor ter v 
Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Potrebe po novih sploš- 
nih vodnikih so zelo velike, kljub temu, da vsi slovenski 
arhivi že od leta 1975 dalje pripravljajo skupen pregled 
fondov in zbirk za jugoslovansko publikacijo "Arhivski 
fondi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelenjima u 
SFRJ". Tipkopisi za publikacijo so v Arhivu SR Slove- 
nije, z opombo, da gre le za dokaj površne informacije o 
fondih. Podobne podatke objavlja tudi glasilo Arhivskega 
druitva in arhivov Slovenije v stalni rubriki „Nove 
pridobitve slovenskih arhivov". 
Problematiko gospodarskih fondov v sklopu pregleda 
arhivskih virov za zgodovino Slovencev obravnavajo v 
Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja iz leta 1970 
tudi Sergej Vilfan v referatu „Arhivski viri za zgodovino 
Slovencev 1848-1918", Jože Zontar v referatu „Ar- 
hivski viri za zgodovino Slovencev med leti 1918 in 
1941", Tone Ferenc pa obravnava splošno problematiko 
arhivskega gradiva za zgodovino osvobodilnega boja 
slovenskega naroda 1941—1945. Tako Sergij Vilfan kot 
Jože Žontar se pri orisu gospodarskih arhivov naslanjata 
na podatke domačih in tujih vodnikov ter na informacije 
arhivov. 
Primerjava stanja gospodarski h fondo v v slo venskih arhivih 
leta 1965 oziroma 1970 z današnjim stanjem kaže zlasti 
naslednje: 
1. Število in obseg gospodarskih arhivov se je v de- 
setih letih nekajkrat povečalo, bodisi zaradi prevzemov 
gradiva iz muzejev ali pa zaradi načrtnega prevzemanja 
gradiva od ustvarjalcev ali imetnikov. V tem obdobju 
so ti arhivi mimo načrtnega prevzemanja prevzeli 
tudi večje število fondov povojnih likvidiranih 
gospodarskih organizacij (zlasti zadruge, kreditne zavode, 
lokalna industrijska, obrtna, gostinska in druga podjetja). 
V veliki večini je bilo prevzeto celotno dokumentarno in 
arhivsko gradivo likvidiranih podjetij in zavodov, tako da 
so bile v trenutku zasedene vse razpoložljive prostorske 
kapaeitete arhivov. Ne valorizirani fondi, v še večji meri 

pa nevalorizirano gradivo so onemogočili načrtno prevze- 
manje arhivskega gradiva veliko pomembnejših ustvar- 
jalcev, ki so jih arhivi evidentirali v okviru službe varstva 
arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv, Da se praksa 
ne bi nadaljevala in ker je od likvidacije teh podjetij 
preteklo že precej časa, tako da velika količina gradiva 
nima več pomena za poslovanje, bi kazalo povsod 
čimprej odbrati arhivsko gradivo, nepotrebno dokumen- 
tarno gradivo pa izločiti. Tako bo mogoče v bodoče v 
skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini 
prevzemati odbrano arhivsko gradivo načrtno valo- 
riziranih gospodarskih organizacij. V ecloti pa bi kazalo 
čimprej prevzeti arhivsko gradivo s področja gospo- 
darstva do leta 1947 oziroma do nacionalizacije podjetij, 
ker se to gradivo polagoma izgublja, kljub temu, da je bilo 
že pred nekaj leti evidentirano. Za razliko od upravnih 
organov se delovne organizacije pogosto upirajo izročiti 
arhivsko gradivo svojih predhodnikov s sklicevanjem na 
tradicijo, obletnice itd., rezultat tega pa je, da se ob 
pogostih organizacijskih in kadrovskih spremembah za 
gradivom izgubljajo sledovi. 
2. Primerjava stanja kaže, da so v zadnjih desetih letih 
arhivi evidentirali vse pomembnejše fonde gospodarskih 
organizaeij z dokaj kvalitetnimi in izčrpnimi podatki o 
gradivu. Zlasti velja to za obdobje po letu 1945. Evidence 
službe varstva arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv 
nudijo uporabnikom osnovne informacije o fondih, 
obenem pa služijo kot podlaga za nadzor nad tem 
gradivom in načrtno prevzemanje. S stališča uporabnikov 
naj bi te evidence nudile več podatkov o vsebini 
ohranjenega gradiva, torej naj bi bil poudarek evidenti- 
ranja na popisovanju gradiva, ne pa na zapisniškem 
ugotavljanju materialnega varstva, izvršilnih izločitvenih 
seznamih itd. 
3. Tretja primerjava s stanjem v 60, letih glede dostop- 
nosti oziroma uporabnosti gospodarskih fondov v arhivih 
(s tem mislim na stopnjo strokovne obdelave in stopnjo 
popisa gradiva) pa kaže, da se stanje ni bistveno spreme- 
nilo ali pa se v nekaterih arhivih v zadnjih letih začenja 
spreminjati. Ta trditev velja predvsem za vse najpomemb- 
nejše gospodarske fonde (npr. Trboveljska premogokopna 
družba, Rudnik živega srebra Idrija, združenja trgovcev in 
obrtnikov Maribor, Bombažna predilnica in tkalnica 
Tržič). Več strokovnega dela so arhivi vložili v urejanje 
fondov manjših gospodarskih organizacij (krajevnih in 
okrajnih podjetij, zadrug, kreditnih zavodov). Uporab- 
nikom so v evidencah prevzetega gradiva (tu mislim na 
dosjeje fondov, akcesijske knjige, akeesijskc priloge, itd.) 
na voljo v veliki večini sumarni popisi gradiva, največkrat 
napravljeni ob prevzemu gradiva. Analitične inventarje 
oziroma popise lahko preštejemo na prste. V bodoče bo 
kazalo usmeriti strokovno obdelavo na tem področju na 
najpomembnejše gospodarske fonde z obvezno izdelavo 
analitičnega popisa ter njegovo objavo. Kajti le tako 
bomo vzpodbudili in omogočili delo na dokaj zapostav- 
ljenem področju gospodarskega zgodovinopisja, bodisi v 
obliki člankov, razprav, publikacij, monografij gospodar- 
skih organizacij in gospodarskih panog ter ne nazadnje že 
načrtovane sinteze Družbene in gospodarske zgodovine 
Slovencev. 
V nadaljevanju naj se dotaknem nekaterih najpo- 
membnejših fondov gospodarskih organizaeij ter proble- 
matike arhivskega gradiva le za nekaj panog gospodarstva. 
Ostali podatki so uporabnikom na voljo v cit. vodnikih 
po fondih ter v arhivskih evidencah. 
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V rudarstvu je bilo na prvem mestu v vsem obravnavanem 
obdobju premogovništvo, ki je nadomestilo povsem 
propadlo pridobivanje železove rude. Na prvem mestu 
moramo omeniti fond Trboveljske premogokopne družbe 
d.d. v Ljubljani, ki je od ustanovitve leta 1873 do 1941 
obdržala monopolni položaj v pridobivanju premoga, 
zlasti v obdobju stare Jugoslavije. Združevala je premo- 
govnike Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, Kočevje, Brezno in 
Huda jama, Raso v Istri, Krapino, Rajhenburg, Liboje, 
Ojstro, itd., prehajala paje tudi na steklarne, cementarne, 
opekarne ter termo cent rale. Arhiv centrale TPD v Ljub- 
ljani in ravnateljstva Trbovlje je že leta 1952 prevzel 
Državni arhiv Slovenije in ga deponiral v arhiv Uprave 
zasavskih premogovnikov v Trbovljah. Danes je to gradivo 
v arhivu Revirskega energetskega kombinata Edvard 
Kardelj Trbovlje. Že vse povojno obdobje ugotavljamo 
pomen tega gradiva za raziskovanje gospodarske zgodo- 
vine, vendar še vedno nimamo niti osnovnih podatkov o 
vsebini gradiva niti o obdobju iz katerega gradivo izvira. 
Gradivo TPD je pomešano s povojnim gradivom Za- 
savskih premogovnikov in čaka na prevzem v pristojni 
zgodovinski arhiv. Za uporabnike je sistematičen pristop 
k raziskavam onemogočen, možno je le kampanjsko 
brskanje po gradivu. Del fonda TPD zasledimo še v 
Arhivu SR Slovenije ter v Arhivu 1ZDG v fondu 
Energieversorgung Südsteiermark za dobo od leta 
1923-1941. Tej korporaciji so bile od leta 1941 do 1945 
priključene poleg TPD še Električna centrala Fala, 
Državni rudnik Velenje in Kranjske deželne elektrarne 
(na nemškem okupiranem območju). Večji del tega 
fonda je v Arhivu 1ZDG, obseg in vsebina tega fonda v 
Trbovljah paje še neznanka. 
Od fondov posameznih premogovnikov je za dobo od leta 
1893 do 1978 v Zgodovinskem arhivu Ljubljana z drobci 
v   Arhivu   SR  Slovenije  in  ltasu  Kočevje  ohranjeno 
odbrano arhivsko gradivo Rudnika rjavega premoga Ko- 
čevje v skupnem obsegu 15 tekočih metrov z analitičnim 
popisom. To je do sedaj tudi edini fond premogovnikov, 
ki omogoča raziskovalcem ob uporabi upravnih, sodnih 
in fondov gospodaiskih združenj, črpanje virov, ki so 
nastali ob delovanju samega rudnika. Odbrano gradivo 
predvsem dopolnjuje vire drugih fondov (glede perso- 
nalne dokumentacije, mezdnih odnosov, upravljanja rud- 
nika,  podrobnejše  statistike  proizvodnje,  tehnične in 
gradbene dokumentacije, zgradb, strojev, rudniških na- 
prav in rudarske tehnologije). Od premogovnikov naj 
omenimo še drobce fonda Rudnika rjavega premoga Št. 
Janž v Arhivu SR Slovenije, ki je deloval od začetka 
19. stoletja dalje, fond Okrajnih premogovnikov Ptuj za 
kratko obdobje od leta 1947 do 1959 v Zgodovinskem 
arhivu Ptuj ter Premogovnik Motnik od leta 1948 do 
1952 v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. To je zaenkrat 
vse   zbrano  gradivo  za  področje  premogovništva.  Za 
ilustracijo sem namenoma za to panogo navedel vse fonde 
oziroma drobce fondov, ker je situacija glede ohranjenih 
fondov za druge gospodarske panoge, zlasti industrijo 
podobna, s tem, da je delov in drobcev posameznih 
fondov ohranjenih v arhivih še neprimerno več. 
Če nadaljujemo z rudarstvom, potem ne moremo mimo 
fonda  Rudnika  živega  srebra  Idrija  v  Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana, ki je za dobo od konea 18. stoletja do 
leta 1945 zelo dobro ohranjen, zlasti gradivo rudniške 
uprave. Fond je bil sicer že večkrat sistematično pre- 
gledan (zlasti pri raziskovalnem delu Marije Verbičeve), 
vendar so vsi popisi napravljeni s stališča interesa razisko- 

valca. Na podrobnejšo arhivistično obdelavo fond še 
čaka. 
Arhivskega gradiva Rudnika svinca s topilnico Mežica v 
arhivih ni zaslediti, čeprav je nekaj odbranih dokumentov 
od leta 1868, ko je rudnike svinca na Slovenskem 
združila delniška družba Bleiberger Bergwerks — Union, 
zaslediti v Delavskem muzeju na Ravnah, večji del pa v 
arhivu rudnika v Mežici. 
Če k rudarstvu prištejemo še panogo pridobivanja in 
predelave soli, za katero so bogati viri v fondu Solnega 
konzorcija Piran od leta 1375 do 1913 v Pokrajinskem 
arhivu Koper, lahko ugotovimo, da je rudniških arhivov 
dose daj prevzetih zelo malo, podatki pa kažejo, da tudi 
izven  arhivov vsaj do leta 194S ni ohranjeno veliko 
arhivskega gradiva. Število rudnikov na Slovenskem paje 
bilo v vsem obravnavanem obdobju precejšnjo. Jože Som 
jih npr. v pregledu industrije med obema vojnama navaja 
na območju Dravske banovine 30. 
Na področju metalurgije, predvsem črne metalurgije, je 
situacija glede ohranjenega gradiva bistveno boljša, pa 
tudi glede uporabnosti gradiva. Jedro železarske indu- 
strije so v vsem obravnavanem obdobju tvorile Kranjska 
industrijska družba oziroma Železarna Jesenice ter žele- 
zarni na Ravnah in v Štorah. Gradivo Kranjske industrij- 
ske družbe, ki je ob ustanovitvi 1869 povezala stare 
propadajoče fužine na Gorenjskem, teče neprekinjeno do 
likvidacije leta 1945 in se nadaljuje v gradivu jeseniške 
železarne. Škoda je le, da je gradivo razbito na štiri dele. 
Do leta 1945 je v Tehniškem muzeju Železarne Jesenice, 
in sicer večji del, del pa v Arhivu SR Slovenije. Za to 
obdobje sta izdelana analitična inventarja. Del povojnega 
gradiva  Železarne Jesenice pa je že v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana, glavnina pa še v arhivu železarne. Za 
železarno na Ravnah vpogleda v vsebino ohranjenega 
gradiva ni, deli Jeklame grofov Thurn na Ravnah so še 
vedno v Študijski knjižnici na Ravnah, ostalo gradivo pa 
po informacijah Pokrajinskega arhiva Maribor še vedno v 
arhivu ravenske železarne. Po sicer starih informacijah 
Zgodovinskega arhiva Celje naj bi bil uničen predvojni 
arhiv tretjega največjega žlezarskega obrata v Štorah, prav 
tako pa tudi za četrti največji obrat med obema vojnama 
Strojne tovarne in livarne v Ljubljani Zgodovinski arhiv 
Ljubljana ni uspel zvedeti o usodi gradiva po likvidaciji 
leta 1938. Od večjih obratov železarske industrije med 
vojnama je  v Zgodovinskem  arhivu  Celje  del arhiva 
Tovarne  emajlirane  posode  August  Westen Celje, od 
manjših obratov pa fond Železarske industrije bratov 
Globočnik Železniki za drugo polovico 19. stoletja v 
Zgodovinskem arhivu Ljubljana. 
Med panoge tako imenovane bazične industrije • uvrstil 
tudi pregled fondov podjetij za proizvodnjo, prenos in 
distribucijo električne energije, ki se začno uveljavljati 
konec 19. stoletja. Na prvem mestu po pomenu in 
ohranjenosti je to vsekakor arhiv Elektrarne Fala od 
ustanovitve približno leta 1913 do 1955 v Pokrajinskem 
arhivu Maribor z izjemno bogatimi viri ne samo za razvoj, 
in poslovanje same hidroelektrarne, pač pa tudi za 
elektrifikacijo celotne slovenske Štajerske. Manjši deli 
tega fonda so še v Arhivu SR Slovenije in v Arhivu IZDG 
za obdobje od leta 1941 do 1945 v že omenjenem fondu 
Energieversorgung Süd Steiermark, kakor tudi del gradiva 
Kranjskih deželnih elekti-:n. Ostalo gradivo kranjskih 
elektrarn je bilo po vojni razbito ob novi organizaciji 
slovenskih elektrarn in doslej še ni evidentirano. Deloma 
to vzrel izpolnjujeta fonda Mestni vodovod in Elektrarna 
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Ljubljana za obdobje od leta 1894 do !95!, ter za 
povojno obdobje DES, Uprava Ljubljana mesto v Zgodo- 
vinskem arhivu Ljubljana. Od povojnih elektrarn so v 
arhivih le po naključju prevzeti deli gradiva. 
Da ne bi nadaljevali z naštevanjem fondov, ki jih navajajo 
vodniki po fondih, naj za posamezne panoge gospo- 
darstva glede ohranjenosti gradiva povzamemo sledeče: 
L Z izjemo že omenjenih panog rudarstva in metalurgije 
so zelo redke panoge, za katere bi se ohranilo arhivsko 
gradivo gospodarskih organizacij iz druge polovice 
19, stoletja. Omenimo naj le papirno industrijo, deloma 
kemično, tekstilno in usnjarsko industrijo ter fonde s 
področja bančništva, trgovine, obrti in gradbeništva. 
2. Za obdobje do prve svetovne vojne, obdobje med 
obema vojnama pa tudi za dobo po letu 1945 najdemo 
fonde sicer za vsa področja gospodarstva od industrije, 
rudarstva, kmetijstva in gozdarstva, gradbeništva, pro- 
meta, trgovine in gostinstva, obrti do bančništva, vendar 
za večino panog ne najdemo fondov največjih oziroma 
najpomembnejših gospodarskih organizacij ali pa le 
drobec. Za dobo po letu 1945 hranijo zlasti regionalni 
arhivi ogromno število fondov s področja kmetijstva in 
gozdarstva, gradbeništva, trgovine in gostinstva ter obrti 
(predvsem zadruge, krajevna in okrajna industrijska, 
obrtna, trgovska ter gostinska podjetja). 
3. Kot izjemno področje gospodarstva za katerega seje 
ohranilo večina arhivskega gradiva za vse obravnavano 
obdobje oziroma točneje do leta 1947, je področje 
bančništva, pa naj si gre za banke, hranilnice in poso- 
jilnice ali kreditne zadruge. V vseh slovenskih arhivih je 
zbrano odbrano arhivsko gradivo deželnih in deloma 
državnih hranilnic in bank že od 20. let 19. stoletja dalje, 
od začetka 70. let 19. stoletja dalje gradivo mestnih in 
okrajnih hranilnic ter deloma zadružnih hranilnic po 
češkem vzoru in po sistemu Schultze-Dclitsch. Od konca 
19. stoletja dalje pa so najštevilnejši fondi zadružnih 
hranilnic in posojilnic po Rei fei snovem vzoru in fondi 
številnih drugih zadrug oziroma fondi strankarskih kre- 
ditnih zavodov, 
4. Ob pregledu fondov gospodarskih organizacij ne mo- 
remo mimo fondov gospodarskih združenj v slovenskih 
arhivih, ki od srede 19. stoletja dalje bistveno dopolnju- 
jejo ali pa sploh nadomeščajo številne vrzeli posameznih 
panog gospodarstva. Fondi gospodarskih zbornic, raznih 
združenj, zvez, družb in društev so bili tudi največkrat 
uporabljeni, kljub temu, da je stopnja obdelave sora- 
zmerno nizka, zlasti za gospodarska združenja po letu 
1945. Največkrat uporabljan je bil vsekakor fond Zbor- 
nice za trgovino, obrt in industrijo (TOI) v Arhivu SR 
Slovenije. V fondu Zbornice je vsebovano gradivo za 
preučevanje gospodarskega razvoja Kranjske od ustano- 
vitve zbornice 1850 do leta 1918, med vojnama za 
območje Slovenije v mejah stare Jugoslavije od leta 1945 
do likvidacije 1948 pa za območje LRS. Za povojno 
obdobje se gradivo TOI prepleta in nadaljuje v fondih 
Obrtno komunalne zbornice LRS (do leta I960) ter v 
posameznih delih Trgovinske zbornice LRS (1954—1962) 
ter Gospodarske zbornice SRS, prav tako v Arhivu SR 
Slovenije. Za gradivo gospodarskih zbornic so izdelani 
sumarni popisi, ki pa dajejo slab pregled nad vsebino 
gradiva. Še najboljše nakazujejo vsebino, predvsem TOI, 
razprave in monografije gospodarskih zgodovinarjev 
(zlasti France Krcsal v orisu virov in literature v monogra- 
fiji Tekstilna industrija v Sloveniji ter v kritičnih aparatih 
razprav in monografij Jože Sorn, Katica Kobc-ArzenŠek, 

Vlado Valcnčič, Ivan Moho ri č in drugi). 
Nadalje je zelo vzpodbudno dejstvo, da so vsi regionalni 
arhivi prevzeli arhivsko gradivo povojnih okrajnih zbornic 
do leta 1965, ko je prišlo do bistvenih sprememb 
organizacije zbornic. Okrajne gospodarske zbornice, ki so 
leta 1962 združile okrajne ali mestne trgovinske, kme- 
tijske, gostinske in obrtne zbornice, so bile namreč leta 
1965 ukinjene. Med gradivom zbornic so v veliki večini še 
vedno pomešam fondi predvojnih gospodarskih združenj, 
družb, društev in zvez. 
Menim, da bi morali biti fondi gospodarskih združenj v 
vseh arhivih na prvem mestu prioritetne liste strokovne 
obdelave gradiva s področja gospodarstva. V Arhivu SR 
Slovenije na prvem mestu TOI, nadalje Zveza slovenskih 
zadrug (1907-1946), Zadružna zveza v Ljubljani 
(1899-1946), pa tudi Kranjska kmetijska družba z 
gradivom od 1767 do 1945. Načrtno pa naj bi arhiv 
prevzel odbrano arhivsko gradivo povojnih republiških 
zbornic in zadružnih zvez, vsaj do leta 1962, ko je bila 
ustanovljena Gospodarska zbornica LRS oziroma Zadruž- 
na zveza Slovenije. 
Nekaj misli in ugotovitev ob koncu: 
1. Za razliko od gradiva upravnih, sodnih in drugih 
organizacij je v slovenskih arhivih zbranega mnogo manj 
gradiva gospodarskih organizacij, zlasti za dobo do leta 
1945, kar je delno opravičljivo, ker so bile te organizacije 
v rokah tujega ali domačega kapitala oziroma so bile 
privat no pravnega značaja. Zaradi tega se je doma in v 
tujini ohranilo sorazmerno malo podjetniških arhivov. 
Poleg tega so ohranjeni gospodarski fondi za razliko od 
prej omenjenih izredno razdrobljeni ali razcepljeni. Veči- 
noma je gradivo enega in istega fonda za isto časovno 
obdobje v različnih arhivih, muzejih, knjižnicah, deloma 
pa pri ustvarjalcih ali pravnih naslednikih. To na eni 
strani otežkoča delo raziskovalcem, na drugi strani pa 
celovito strokovno obdelavo fonda. Ugotovitev zlasti 
velja za najpomembnejše gospodarske arhive. Problem 
razdrobljenosti v slovenskem prostoru bi bilo mogoče 
rešiti s fizično združitvijo delov fonda, iz tujih institucij 
pa je mogoče fonde dopolniti s kopijami gradiva. V 
kolikor fizična združitev gradiva ne bi bila uresničljiva, bi 
bila mogoča istočasna koordinirana obdelava posameznih 
delov fonda. 
2. Arhivi naj bi kljub majhnim prostorskim kapacitetam 
prevzeli vse evidentirano arhivsko gradivo gospodarskih 
organizacij do leta 1945 oziroma do nacionalizacije 
podjetij. Nadaljevali naj bi tudi ponekod že izvedeno 
prevzemanje gradiva, ki ga še vedno hranijo razni muzeji 
in knjižnice brez ustreznega strokovnega kadra za obde- 
lavo. Cas za to je prav sedaj na začetku izvajanja zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 
3. Ob podrobni analizi fondov in gradiva, ki ga ti 
vsebujejo, lahko ugotovimo, da je za obdobje po letu 
1945 v slovenskih arhivih večje število nevai ori zi ran ih 
fondov, ki vsebujejo celotno dokumentarno in arhivsko 
gradivo. Mislim, da bi bila najprej potrebna selekcija teh 
fondov in izločitev ali v celoti ali pa skrčitev obsega na 
minimum. Naj to misel podpre m s konkretnim primerom 
tovrstne valorizacije fondov in gradiva v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana: Fond obrtnega podjetja Splošno mizar- 
stvo Črni vrh nad Idrijo je ob prevzemu obsegal skoraj 
dva tekoča metra gradiva za obdobje od leta 1949 do 
1957. Od tega gradiva je bilo več kot 90% gradiva 
finančnega značaja. Pri strokovni obdelavi je bil fond 
skrčen na vsega 0,1 trn, s tem, da so bili odbrani zapisniki 
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sej delavskega sveta in upravnega odbora, dokumenti o 
registraciji .in likvidaciji podjetja, matična knjiga delavcev, 
bilance oziroma zaključni računi s poslovnimi poročili 
ter nekaj spisovnega gradiva, ki se nanaša na poslovanje 
podjetja. Fond je ohranjen skoraj izključno zaradi lokal- 
nih potreb uporabnikov. Cc bi izhajali iz stališča pomena 
tega fonda za raziskovanje, slovenskega gospodarstva 
oziroma obrti v tem obdobju, bi se lahko odločili za 
izločitev fonda v celoti, ker se podatki oziroma gradivo, 
ki je bilo ohranjeno du pli rajo v fondih krajevnega 
ljudskega odbora in občinskega ljudskega odbora Crni 
vrh, deloma v gradivu Okrajnega sodišča Idrija, Okrajne 
gospodarske zbornice in drugod. 
Podobno velja tudi za fonde večjih povojnih gospo- 
darskih organizacij, kjer količina gradiva presega vse 
razumne meje, gledano s stališča uporabnikov, njihovih 
potreb in zmožnosti črpanja virov iz tako obsežnega 
gradiva. Za primer naj navedem sicer še neobdelan fond 
likvidiranega gradbenega podjetja Tehnogradnje Maribor 
iz obdobja od leta 1947 do 1974 z obsegom 190 tekočih 
metrov, kar je npr. precej več kot obsega fond zbornice 
TOI. 
4. Če analiziramo arhivske vire, ki so jih črpali predvsem 
gospodarski zgodovinarji v svojih razpravah in monogra- 
fijah, lahko ugotavljamo, da so iz fondov gospodarskih 
organizacij črpali v glavnem podatke, ki dopolnjujejo 
arhivske vire za gospodarsko zgodovino iz fondov uprav- 
nih, sodnih in drugih organizacij, predvsem na višjem 
nivoju. Nekoliko več arhivskega gradiva gospodarskih 
fondov so črpali v razpravah in monografijah le Jože Som 
(Razvoj papirnice Vevče, Tovarna papirja Kol i če vo med 
leti 1920-1960), France Kresal (Predilnica Litija v 
Litiji), Katarina Kobc-Arzcnšck(125 let tekstilne tovarne 
Prebold, Pletenina, tovarna trikotažnega perila), Marija 
Verb i č (pri obdelavi Rudnika živega srebra Idrija), v 
manjši meri Vlado Valenčič, Ivan Mohorič idr. Dosedanje 
izkušnje, potrebe in programi raziskovalnega dela gospo- 
darskih in krajevnih zgodovinarjev, pa tudi drugih raz- 
iskovalcev (sociologov, psihologov, etnologov, itd.), lahko 
služijo arhivom kot eden izmed glavnih kriterijev pri 
valorizaciji gospodarskih fondov in gradiva, ki je že v 
arhivih, prav tako pa tudi pri letošnji valorizaciji ustvar- 
jalcev in gradiva v skladu z zahtevami zakona o naravni in 
kulturni dediščini. 
S takšnim pristopom bi v arhive prevzeli veliko več 
kvalitetno odbranega arhivskega gradiva gospodarskih 
organizacij, dostopnost in uporabnost gradiva za razisko- 
valce pa bi bila neprimerno boljša od prikazanega stanja. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DAS ARCHIVSCHRIFTGUT DER WIRTSCHFTSOR- 
GAN1ZATIONEN AB MITTEL DES 19. JUS. IN DEN 
SLOWENISCHEN ARCHIVEN 

Vladimir Žumer 

Der Referat über die X. Versammlung der slowenischen 
Archivisten in Ankaran im Jahre 1981 wird auf die 
summarische Übersicht und Problematik im Zusammen- 
hang mit dem Archtvschriftgut bzw. mit den Wirtschafts- 
organizationenb est anden in Slowenien vom Mittel des 
19.Jh. bis zur Zeit nach dem 2. Weltkrieg beschränkt. 
Der Autor verweist die Verwender des Archivstoffgutes 
auf die bis zum heute veröffentlichten Leiter durch 
Bestände und andere veröffentlichte Übersichten, die 
auch die Angaben über die Wirtschaftsbestande enthalten, 
mit welchen die slowenischen Archive verfügen. Kri- 
tischerweise vergleicht er den jetzigen Zustand hinsicht- 
lich der fachmässigen Archivschriftgutbcarbcitung und 
•zugänglichkcit wegen der Forschung mit dem Zustand im 
Jahre 1965. Die Beschlüsse v.r¡d Feststellungen dürften als 
Ausgangspunkt der Kritcrienfestsetzung im Zusammen- 
hang mit der Valorisierung der Wirtschaftsbestände bzw. 
Archivschnftgutcs, insbesondere bevor es archiviert wird. 
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UREJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA S PODROČJA 
GOSPODARSTVA 

Peter Klasine 

V slovenskih arhivih je danes približno 20-30 % arhiv- 
skega gradiva, ki ga lahko označimo kot arhivsko gradivo 
gospodarskih próvenìenc. Temu arhivskemu gradivu po- 
svečajo po slovenskih arhivih ponekod več, drugod spet 
manj pozornosti. V nekaterih arhivih je za pokrivanje in 
obdelavo arhivskih fondov iz gospodarstva ustanovljen 
poseben oddelek, referat ali služba, medtem ko v drugih 
opravljajo ta dela delavci v okviru drugih organizacijskih 
enot. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da dandanes v 
arhivski teoriji in« praksi v Sloveniji, in prav tako v 
Jugoslaviji, ni rešen odnos do tega gradiva in ni določeno 
pravo mesto, ki bi ga morali dajati arhivskemu gradivu 
gospodarskih organizacij. Nesporno predstavlja doku- 
mentacija ali bolje povedano arhivsko gradivo gospo- 
darskih organizacij zelo pomemben vir za.preučevanje 
gospodarskega življenja neke dobe, kakor tudi za spozna- 
vanje družbeno-ekonomskih odnosov današnjega časa in 
seveda preteklih obdobij. 
Ko govorimo o arhivskem gradivu gospodarstva, mislimo 
tu seveda v prvi vrsti na tiste akte, ki so nastali iz dela in 
ob  delu  industrijskih,  trgovskih,  denarnih  ali ostalih. 
gospodarskih ustanov. 
Stanje in ohranjenost tega gradiva pa nam kaže, da je iz 
starejšega obdobja ohranjeno relativno malo arhivskega 
gradiva. Do tega je prišlo predvsem zaradi tega, ker se je 
mislilo napačno, da je to gradivo nepomembno. Zaradi 
tega je to gradivo propadalo in se uničevalo. Za drugo 
polovico 19. stoletja se bo moral gospodarski zgodovinar 
nasloniti na bolje ohranjene fonde občin, sodišč, šol in 
podobno. Seveda se bo naslonil na časopise in tiskane 
letopise, če so ohranjeni ter na almanahe podjetij. 
Gospodarski arhivi, tu mislim predvsem na samostojne 
institucije oziroma zavode, so se v Evropi začeli usta- 
navljati konce 19. in začetek 20, stoletja. Glavna naloga 
teh je bila, zbirati gradivo gospodarskih organizacij. 
Nastali pa so kot rezultat industrijske revolucije. Pred- 
hodnika-in izhodišče pa so ti arhivi našli v družinskih 
arhivih gospodarstvenikov, tovarnarjev in podobno. Na- 
stali so seveda tudi na osnovi kapitalističnih tendenc 
družbene ureditve. Tako je v Nemčiji nastalo mnogo 
gospodarskih arhivov kot institucij, predvsem pa v mestih 
Köln, Saarbrücken, Lepzig, Kiel, Hamburg. Prav tako pa 
so posamezne tovarne ustanavljale svoje arhivske oddelke. 
Naj omenim samo znane arhive tovarne Krupp in 
Siemens. V arhivski terminologiji zasledimo prav zaradi 
tega tudi različne nazive. Za samostojne arhivske insti- 
tucije s področja gospodarstva so uporabljali naziv 
archives économique oziroma Wirtschaftsarchive. Za tako 
imenovane arhivske oddelke oziroma arhive podjetij pa so 
uporabljali naziv archives d'entreprise oziroma v nemščini 
Betriebsarchive. V zadnjem času se v Nemčiji uporablja 
tudi izraz Werksarchiv, ki je že ožje specializiran arhiv v 
okviru delavnice oziroma manjšega podjetja. 
Tudi pri nas smo poskušali s samostojno gospodarsko 
arhivsko institucijo v Vojvodini. Za zbiranje dokumen- 
tacije kmetijskih obdelovalnih zadrug so leta 1951 
ustanovili Zadružni arhiv Vojvodine, ki pa je bil kratek 
čas. Kmalu je bil namreč priključen Arhivu Vojvodine, ki 
je danes v Sremskih Karloveih pri Novem Sadu. 
Pri  nas  v Sloveniji so  arhivski zavodi še pred spre- 

jetjem prvega arhivskega zakona leta 1966 prevzemali 
v svoja skladišča na terenu rešene arhive gospodarskih 
organizaeij. Največ pa je gospodarskih fondov prišlo v 
slovenske arhive iz stečajnega postopka. 

Urejanje v teoriji 
Dela pri urejanju arhivskega gradiva s področja gospo- 
darstva imajo namen, kakor za ostalo arhivsko gradivo, 
vzpostaviti znotraj fonda tako medsebojno odvisnost in 
mesto posameznih dokumentov, da je te mogoče eviden- 
tirati in izdelati k fondu zadostna informativna sredstva. 
Ločiti moramo na eni strani strukturo tega fonda in na 
drugi strani red tega fonda. Struktura fonda je v 
normalnih okoliščinah nastala že pri samem ustvarjalcu 
gradiva, medtem ko red znotraj fonda lahko postavi 
urejevalee gradiva. Pri neurejenem gradivu mora seveda 
urejevalec najprej ugotoviti naslednje: kateremu ustvar- 
jalcu gradivo pripada, čas nastanka, kraj, osebo, vsebino, 
uvrščanje po šifrah, znamenjih oziroma po karakteristi- 
kah. Pri takem delu se nam prej ali slej pojavi vprašanje 
provenience. Gre za vzpostavitev izvirne originalne prvot- 
ne ureditve kot celote, lahko pa pristopimo k spremembi 
tako imenovanega notranjega reda arhivskega fonda. 
Dr. Sergij Vilfan je zapisal; „za najdbo gradiva je glavna 
in najbolj zanesljiva pot njegov originalni izvor, kakor 
tudi njegova prvotna zveza." Če to api ¡eira mo na delo pri 
urejanju fonda s področja gospodarstva, ki ga urejamo v 
arhivu, bomo seveda načelo provenience upoštevali ter 
sledili organizacijsko pravnemu vidiku. Upoštevali bomo 
takšen notranji red, ki gaje ustvarjalec gradiva ustvaril ob 
nastajanju tega fonda npr. v oddelkih, sektorjih ipd. 
Seveda pa vse to v okviru enega fonda. 
Postavlja pa se sedaj vprašanje, ali lahko razdelimo v 
arhivski službi posamezne delovne organizacije, kjer po 
splošnem arhivskem, principu nastaja samo en fond, lahko 
pa bi dovolili razbitje tega fonda na več manjših fondov 
tako, da bi recimo arhivi TOZD-ov, sektorjev, oddelkov 
predstavljali samostojne fonde. Primer: DEM vsak TOZD 
(12). Pri takem razbitju opravičimo provenicnčni princip 
in ga interpretiramo po načelu sedeža ali rezidence. Ta 
problem sicer za urejanje v arhivih samih ne predstavlja 
nobenega problema, je pa dobro, da ga evidentiramo. Prej 
našteti primeri bodo, ko bo gradivo prevzeto v arhiv, 
predstavljali samo en fond. Odločitev posameznega arhiv- 
skega delavca pa bo, ali bo priznal prej naštete fonde, v 
tem fondu evidentirane kot podfondc. V arhivih se torej 
odločamo za rekonstrukcijo prvotne ureditve gospodar- 
skih arhivov s pomočjo delovodnikov, indeksov, ohra- 
njenih oznak na posameznih dokumentih, po znakih pi- 
sarniškega poslovanja ipd. Mora pa nas pri tej rekon- 
strukciji voditi ekonomska upravičenost tega dela. 
Pri starejših fondih s področja gospodarstva ni velikih 
problemov, že zaradi tega ne, ker je tega gradiva malo 
ohranjeno in ker gre predvsem samo za dve kategoriji 
gradiva, in sieer: za korespondenco, ki jo uredimo po 
kronološkem redu, po adresatih in za računovodsko 
gradivo, ki ga uredimo prav tako kronološko oziroma po 
bilancah in bilančnih letih. Za dobo med obema vojnama 
se v gospodarskih fondih pojavljajo tako imenovani 
dosjeji po vsebini. Le-tc imenujemo tudi nenumerirani ali 
svobodni dosjeji. Ti so lahko urejeni po alfabetskem, 
sistematičnem, vsebinskem, kronološkem in topograf- 
skem redu. Predvidevati moramo, da pri urejanju in o 
urejanju vodimo dobro dokumentacijo o tem delu. O 
vprašanju problemov v zvezi z urejanjem arhivov gospo- 
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darskih organizacij obstaja v ZR Nemčiji sekcija pri 
arhivskem društvu, ki se v glavnem ukvarja s problemi 
gospodarskih arhivov. Le-ta je na 30. arhivskem dnevu 
obravnavala referat dr. Arthurja Zechela o vprašanju 
dosledne ali nedosledne uporabe provenience pri urejanju 
tovarniških arhivov in diskutirala z Johanncsom Papritzem, 
ki je zagovornik uveljavitve provenience v strukturi, 
kakor tudi v notranjem redu fonda. 
Pri urejanju arhivskega gradiva pri nas s področja gospo- 
darstva, predvidevamo in ugotavljamo, da se v sicer 
raznolikih gospodarskih panogah ustvarjajo dokumenti, 
ki jih lahko združujemo na tako imenovani skupni 
imenovalec zaradi njihove podobnosti. Vse gospodarske 
arhive pa lahko razdelimo na štiri velike skupine: banke 
oziroma denarne zavode, trgovska podjetja oziroma zdru- 
ženja, industrijo, promet. Pred pri čet kom urejanja posa- 
meznega fonda moramo, kakor sem že prej omenil, ugoto- 
viti organizacijsko strukturo podjetja oziroma vzpostaviti 
notranji red, ki mora sloneti na funkcijah oziroma na 
oblikah njegovega delovanja. Starejše gradivo je, kakor 
sem tudi omenil, pri nas v Sloveniji ohranjeno v dveh 
skupinah dokumentov - korespondenca in računovodski 
spisi. Dodal bi še tehnično dokumentacijo in gradbene 
načrte. Po letu 1945 evidentiramo več kategorij, in sicer 
te so: ustanovitveni akti, upravni organi, nepremičnine, 
proizvodnja, materialno knjigovodstvo, finančna služba, 
računovodstvo, korespondenca, pravna služba, perso- 
nalna služba, študijsko-analitična služba. Na koncu pa 
lahko dodamo tehnične spise in tiskane materiale. Seveda 
je mnogokrat prav zaradi različne ohranjenosti arhivskega 
gradiva gospodarskih fondov le težko najti skupino, v 
katero naj neko gradivo uvrstimo. 
Seveda pa se postavlja pred arhivskega delavca pri 
urejanju tega gradiva najtežje vprašanje škartiranja, ker 
nam splošnih norm za škartiranje arhivskega gradiva 
gospodarskih fondov še ni uspelo sestaviti. Danes sicer že 
v večji meri rešujemo to z VIS oziroma s seznami 
arhivskega gradiva trajne hrambe. Za današnji čas pred- 
videvajo urejanje arhivskega gradiva gospodarskih fondov 
na osnovi klasifikacijskega sistema, ki se tudi vedno bolj 
uveljavlja v modernih gospodarskih podjetjih. Imamo 
devet skupin, in sicer: ustanavljanje, vodenje, tovama- 
stroji, delavci, delo podjetja, poslovne zveze, računo- 
vodstvo, medsebojni odnosi, javna dela, karte in načrti. 
Ugotoviti moramo, da se arhivi gospodarstva zelo malo 
uporabljajo, čeprav prinašajo v svojem gradivu neverjetno 
uporabne dokumente za razvoj gospodarstva in mnogo 
njegovih ozkih panog. 

Urejanje v praksi 
Z ozirom na različne pogoje nastajanja slovenskih 
arhivskih zavodov in na njihovo notranjo organiza- 
cijsko strukturo nastajajo tudi pri urejanju arhivskega 
gradiva s področja gospodarstva različne tehnike dela. Da 
bi ugotovil, kakšna je praksa pri urejanju, sem z anketo 
zaprosil kolege v slovenskih arhivih, da mi odgovorijo na 
nekaj vprašanj. Iz odgovorov je razvidno, da slovenski 
arhivi opravljajo urejevalna dela v glavnem po splošnih 
načelih urejanja arhivskega gradiva. Iz nekaterih odgo- 
vorov pa lahko spoznamo posamezne specifičnosti. 
1. Med samimi pripravami za pristop k urejanju fonda s 
področja gospodarstva se arhivski strokovni delavec 
seznani z razpoložljivo zgodovinsko lietraturo o tem 
fondu. Tu mislim predvsem na objavljene zgodovinske 
preglede ali zgodovine... Seveda pa je teh zgodovinskih 

pregledov malo in si bo moral urejevalec gradiva pridobiti 
taka predznanja iz ariivov gospodarskih sodišč, arhivskih 
fondov občin ali pa iz časopisja. Do teh podatkov bo 
seveda težje prišel. Vendar mu bodo ti podatki rabili pri 
sestavljanju historiata. Vsekakor pa bi se moral seznaniti 
z geografskim obeležjem, na primer tovarne, in pa seveda, 
če je to mogoče, z organizacijsko strukturo podjetja. Če 
tega ne more storiti iz ohranjene literature, je potrebno 
seveda to organizacijsko strukturo rekonstruirati iz ohra- 
njenega arhivskega gradiva. Zdaj se ne bi spuščal v 
vprašanja, kakšen bi naj bil historiat fonda, ker moramo 
seveda ločiti historiat fonda od historiata ustvarjalca. 
Mnenja pa sem, da bi naj slovenski arhivski delavci pisali 
historíate fondov iz arhivskega gradiva ohranjenega 
fonda. Lahko pa bi te historíate dopolnili z minimalnimi 
podatki iz zgodovine ustvarjalca. Primer: Splošna stav- 
bena družba Maribor — današnja Metalna. 
2. Ob urejanju samem bo arhivski strokovni delavec 
naletel na določene probleme, ki jih ne bo mogel sam 
rešiti, zato se bo posvetoval s kolegi iz svojega ali 
sosednjega arhiva. Seveda gre tukaj za generalna vprašanja 
urejanja fonda po provenienčnem sistemu, po strukturi iri 
po notranjem redu. Do takšne odločitve bo seveda težko 
sam prišel. Obstaja seveda tudi možnost konzultacije z 
gospodarskimi zgodovinarji in pa z arhivisti, ki so se s 
temi problemi srečevali v svoji dolgoletni praksi. Enih in 
drugih pa je na žalost v Sloveniji zelo malo. Posebno v 
manjših arhivih zato rešujejo probleme v okviru stro- 
kovnih kolegijev, lahko pa bi ob- urejanju nekega fonda 
povabili h konzultaciji tudi strokovnjaka iz iste ali 
podobne delovne organizacije. Primer: pri urejanju fonda 
HC Fala je seveda nujno potrebna konzultacija s strokov- 
njakom elektro področja, 
3. Problemi, ki se najpogosteje ponavljajo pri urejanju 
gospodarskih fondov so: fragmentarnost gradiva, raz- 
sutost gradiva in seveda raznolikost gradiva. Pri takšnem 
gradivu je treba iti po že prej omenjenem postopku 
ugotavljanja ustvarjalca, notranje organizacije (oddelki, 
sektorji, itd... .), možnosti rekonstrukcije prvotne ure- 
ditve itd.... Praksa je pokazala, da je pri starejšem 
gradivu možnost obiti provenienčni sistem zaradi 
skromne ohranjenosti gradiva, npr. gradbeni oddelek 
mariborskega gradbenega urada smo preuredili v tako 
imenovano zbirko gradbenih načrtov in jih popisali po" 
gradbenih objektih, Maribor-mesto pod I in Mari- 
bor-okolica pod II, čeprav so posamezne zadeve nosile 
ohranjene delovodniške številke. Kadar pa gre za bolje 
ohranjeno gradivo, se slovenski arhivi odločajo za ohra- 
nitev prvotnega reda oziroma za združevanje gradiva po 
kategorijah. 
Iz nekaterih popisov arhivskega gradiva je razvidno, da 
združijo na primer spise od—do, zapisnike, finančno 
dokumentacijo, plačilne sezname in podobno. Tako 
npr. so v fondu Gozdarsko nabavno podjetje 
(1948—1951) razvrščeni personalni spisi, komercialna ko- 
respondenca, vojna evidenca, pogodbe in plani, dopisi, 
spisi socialnega zavarovanja, v fondu Indus Ljubljana 
(1875—1953) pa davčne prijave, porabljen material, kar- 
toteke, poročila o planu, delovni nalogi, blagajniška poro- 
čila, personalne mape, spisi itd. Kranjska kmetijska druž- 
ba je do leta 1918 urejena po nemškem abecednem 
šifrantu, tako pomeni S/¿ Steuersachen, •/1 Annalen 
1829-1849 ali M/7 Meteorologie 1871-1884. Poseb- 
nost pa je, da najdemo označbo, na primer Maschienen 
Subvention pod abecedno šifro S/10 in M/5. Po letu 
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1918 pa se označi zadeva po slovenskem šifrantu npr. 
V-l vino 1918-1921 ali S-2 sejmi. 
Podoben način označevanja spisov je bil predpisan leta 
1939 tudi za nemške železnice. 
Praksa nekaterih arhivov se v zadnjem času spreminja. 
Le-ti pristopajo k takojšnjemu obdelovanju gradiva znot- 
raj kategorij, tako da te kategorije popišejo, arhivsko teh- 
nično opremijo in izdelajo tudi kartico, ki bi naj jim v 
bodoče poleg seznama služila tudi pri avtomatski obde- 
lavi podatkov. 
4. Vprašanje urejanja kategorij gradiva seveda zahteva 
veliko dela in se vsaj v večini arhivov zaradi pomanjkanja 
časa in kadrov odločajo in urejajo kategorije po krono- 
loškem oziroma abecednem prineipu. Pri kategorijah pa 
moramo paziti na to, da ostanemo zvesti opisu kategorije. 
Že zgoraj smo ugotovili, daje možno združiti dokumente 
v nekaj kategorij, ki jih v okviru fonda naj ne bo preveč. 
Scm mnenja, da ne bi preveč atomizirali posamezne 
kategorije in tako morda uničili preprost nadzor nad tem 
gradivom. 
5. Načeloma bi naj imel vsak fond v začetku historiat, O 
samem historiatu in njegovi namembnosti sem govoril. 
Slovenski arhivski delavci sestavljajo historíate in ne 
delajo velikih razlik med h istori atom fonda oziroma 
historiatom ustvarjalca. Iz ohranjenih prilog na anketo pa 
je razvidno, da h istoria ti nastajajo v večini primerov iz 
ohranjenega gradiva nekega fonda. Čcpravnamje pojem in 
namen historiata znan, bi naj le-ta prinašal tiste podatke 
in usmeritve, ki naj bi raziskovalca usmerjale k nadaljnjim 
raziskavam. Primerno je v historiat vnesti podatke, ki bi 
morali biti izhodišče morebitnih raziskav in naj bi 
opozorili na skupine dokumentov, kot so na primer: 
dolgoletna proizvodnja, kadrovska zasedba, velike organi- 
zacijske spremembe, dopolnitve in izvršitve proizvodnih 
planov, zaključni računi, itd. .\ . Pisanje historiata ustvar- 
jalca bi po mojem mnenju zahtevalo preveč dopolnilnega 
izobraževanja in študija, za kar pa v slovenskih arhivih 
nimamo ne časa in ne razpoložljivih kadrov. Prav zaradi 
tega se arhivski delavci pri pisanju h istoriato v odločajo za 
pisanje le-teh v precej skrčeni obliki. V tem primeru 
vsebujejo h istoriati le podatke' o nastanku oziroma 
ustanovitvi podjetja, letnice glavnih reorganizacij, pripo- 
jitev in odtujitev ter zaključijo navadno z opisom, zakaj 
je gradivo prišlo v arhiv. To je navadno zaradi likvida- 
cijskega postopka ali normalne predaje gradiva v pristojni 
arhiv. Vsebuje naj pripombo o sestavljenem pre daj no- 
prevzemnem zapisniku in o tehnični opremljenosti gra- 
diva. Ta kratek historiat naj ima priložen izvršilni 
izločitveni seznam s količino in časom gradiva, ki je bilo 
ob škartiranju izločeno. 
Naj torej zaključim z ugotovitvijo, da urejanje arhivskega 
gradiva s področja gospodarstva v slovenskih arhivih 
poteka v mejah danih možnosti. Predlagal bi le ustano- 
vitev komisije v okviru Arhivskega društva Slovenije, ki naj 
bi združevala arhivske delavce, ki delajo z arhivskimi 
fondi s področja gospodarstva. Ti delavci naj intenzivneje 
izmenjujejo svoje izkušnje in se naj enotno odločajo o 
oblikah dela pri teh fondih. Samim arhivskim fondom s 
področja gospodarstva pa moramo posvečati več pozor- 
nosti, pa naj gre za fonde, ki se že hranijo v arhivih ali pa 
za tiste fonde, ki se kljub pozitivni arhivski zakonodaji še 
hranijo pri ustvarjalcih na terenu. 
Z izdelavo slovenskega dela zveznega popisa arhivskih 
fondov in zbirk bodo fondi s področja gospodarstva 
podrobneje popisani. Dobili bomo tudi realnejšo sliko in 

pregled nad fondi s področja gospodarstva v slovenskih 
arhivih. Zato moramo napeti vse sile, da zadano si nalogo 
pri popisu fondov v čimkrajšem času in čimbolje tudi 
opravimo. 

VIRI IN LITERATURA: 

Priročnik iz arhivistike, SDARJ, Zagreb 1977, članek 
Krešimir Ncmcth na strani 140. Na strani 330 je našteto 
precej naše in tuje bibliografije o tem vprašanju. 
Krešimir Nemcth, Gospodarski arhivi, Arhivist 1952/1; 
Vojnović, Privredni arhivi u Jugoslaviji, Arhivist 1961/2; 
F. Skcrl in J. Sorn, Škartiranje privrednih arhiva, Arhivist 
1957/1-2; 
D. J. Gavrilović, Metodologija škartiranja, Arhivski pre- 
gled 1966/1-2; 
Radovan Turković, Neka pitanja odabiranja arhivske 
gradje iz registraturnog materiala u organima uprave, 
radnim i drugim organizacijama, Arhivski pregled 
1968/1-2; 
Artur Zeehcl, Grundfragen zur Theorie des Werksarehivs. 
Archivar 1960/4; 
Podatke o praksi v slovenskih arhivih so mi s pomočjo 
ankete posredovali: Zgodovinski arhiv Ljubljana (Vla- 
dimir Žumer), Zgodovinski arhiv Ptuj (Brane Oblak), 
delno Pokrajinski arhiv Koper (mgr. M. Trebše-Stolfa), 
delno Zgodovinski arhiv Celje (Sedmak Frane). 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ARCIilVSCHRlFTSGUTORDNUNG VOM WIRT- 
SCMAFSBEREICH 

Peter Klasinc 

Die slowenischen Archive umfassen ungefähr 20—30 9? 
des Schriftgutes, das man als Schriftgut der Wirt Schafts- 
provenienze bezeichnen darf. Die einzelnen Archive in 
der SR Sloweniens schenken diesem Schriftgut nicht die 
gleiche Aufmerksamkeit — die einigen mehr, die anderen 
weniger. Doch darf man behaupten, daß es in den 
slowenischen Archiven sehr wenig von dem Wirtschafts- 
schriftgut vor dem Jahre 1918 aufbewahrt wurde, etwas 
mehr gibt es dieses Schriftgut aus dem Zeitabschnitt 
1918-1941 (1945). Am meistens gibt es aber dieses 
Schriftgut aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es 
wurde vor allem wegen Liquidierungsvcrfahren der Ar- 
beitsorganization zum Archivschriftgut und nur selten 
mittels normaler Übernahme. 

48 



ßci der Bestände- und Wirtsehaftsehriftgutordnting 
tauchen zwei Dilemmata auf: soll man bei den Archiv- 
alienordnung immer auf dem Provenienzprinzip intensiv 
beharren (sowie bei der,. Beständestruktur als auch bei 
der inneren Ordnung) oder darf man dieses Prinzip 
umgehen. Der Autor ist der Meinung, daß man vor allem 
das Quantum des aufbewahrten Schriftgutes, seine Wich- 
tigkeit, den finanziellen Wert berücksichtigen muß und sich 
der Praxis halten, nämlich, daß sieh .vor allem das Pro- 
venienzprinzip ber der Beständestruktur durchsetzen soll, 
daß man aber freiere Hände hinsichtlieh der Ordnung der 
inneren Beständcorganization haben kann. 
Man muß vorsehen, daß im Wirtsehftsarehivalien solche 
Dokumente aufbewahrt sind, die man ihrer Inhalt- 
sähnliehkeit wegen zusammen behandeln kann. Vor allem 
muß man aber feststellen, daß die Wirtschaftsbestände 
auf vier große Gruppen aufgeteilt werden können: die 
Banken und Geldanstalten, Handelsunternehmen und 
Vereinigungen, die Industrie, der Verkehr. Es bestehen 
also die Grundrichtungen, auf welcc Weise zur Wirtschaft- 
sordnung zuzutreten. 
Die slowenischen Archivisten treten zur Beständeordnung 
mit dem Studium der zugänglichen Literatur über die 
Geschichte dieses oder jenes Wirtschaftszweiges zu. Sic 
müssen sich meistens mit den Problemen befassen, die 

mit dem knappen Umfang der aufbewahrten Dokumente, 
mit der ArchivalienzfStreutheit und, natürlich, mit der 
Mannigfaltigkeit des Schriftgutes verbunden sind. Um 
diese Probleme zu lösen, bedienen sich die Arehivisten 
des allgemein geltenden Prinzips hinsichtlich der Archi- 
valienordnung. 
Ein besonderes Problem sind die Historiaten, die die 
slowenischen Arehivisten niederschreiben sollten. 
Meistens entscheiden sie sich nämlich fürs Historiat des 
Registraturbilders und nur selten des Rcgistraturcigncrs. 
Das Unterschied zwischen den beiden ist klar. 
Es wäre möglich die Arbeit hinsichtlich der Beständeord- 
nung besser zu erledigen, falls im Rahmen der SR 
Sloweniens eine Kommission ernannt würde, die die- 
jenigen Arehivisten, die mit diesen Beständen zu tun 
haben, vereinigen würde. Sie würden ihre Erfahrungen mit 
einander austauschen und sich für die einheitliche Methode 
entscheiden. 
Nach der Durchführung des slowenischen Teils der 
Archivbestände- und Sammlungbeschreibung in den 
Archiven und Archivabteilungen in der SFRJ, die voraus- 
sichtlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen wird, 
werden auch die Arehivbeständc vom wirtschaftlichen 
Bereich besser vorgestellt. 

ARHIVSKO GRADIVO NAJVIŠJIH UPRAVNIH OR 
GANOV V SLOVENIJI ZA PODROČJE INDUSTRIJE, 
OBRTI IN TRGOVINE 1918-1941 

Vladimir Kološa 

Namen tega sestavka je opozoriti na arhivsko gradivo 
tistih najvišjih upravnih organov, ki so urejali področje 
obrti, trgovine in industrije v času med obema vojnama v 
Sloveniji, in se ne dotika notranje organizacije in načinov 
poslovanja teh organov niti ne govori o njihovem razvoju 
in pomenu v času delovanja ter o pristojnostih, ki jim jih 
je nalagala zakonodaja, ampak le o tistem delu njihove 
dediščine, ki je ohranjena v njihovem arhivskem gradivu. 
Podati želim le obseg, stanje in vsebino gradiva, napotke 
za uporabo in nekaj misli o pomenu gradiva. 
Predmet obravnave je arhivsko gradivo treh upravnih 
organov: 

Odseka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub- 
ljani, ki je bil podrejen neposredno ministrstvu v 
Beogradu in ima prvi vpis v vložnem zapisniku 
4. novembra 1918 in zadnjega 30. aprila 1925; 

2. Oddelka za obrt, trgovino in industrijo Velikega 
županstva ljubljanske oblasti v Ljubljani (prvi vpis je 
1. maja 1925, zadnji pa 10. novembra 1929); 

3, Oddelka za trgovino, obrt in industrijo kraljevske 
banske uprave Dravske banovine v Ljubljani (prvi vpis 
je 11. novembra 1929 in zadnji 21. aprila 1941). 

Odsek ministrstva za trgovino in industrijo ter Oddelek za 

trgovino, obrt in industrijo banske uprave sta pokrivala s 
svojim delovanjem ves takratni slovenski prostor v okviru 
Jugoslavije, medtem ko je bil Oddelek za obrt, trgovino 
in industrijo Velikega županstva ljubljanske oblasti pri- 
stojen le za takratno ljubljansko oblast (današnji osrednji 
del Slovenije). Ne obravnavam pa tukaj arhivskega gradiva 
ustreznega oddelka Velikega županstva mariborske ob- 
lasti, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru. Omejujem 
se torej le na gradivo, ki ga hrani Arhiv SR Slovenije. 
Čeprav tvorijo ti organi glede na različno podrejenost in 
različen obseg teritorija tri ločene arhivske fonde, tako v 
upravnem kot tudi v administrativnem pogledu, pa so bile 
zadeve, ki so jih obravnavali, v vsem obdobju med obema 
vojnama več ali manj enake. Isto velja tudi za obseg dela, 
kar je razvidno iz tega, da se število vpisov v vloženih 
zapisnikih ves ta čas giblje med 7000 in 9000, nekoliko 
več jih je bilo v letih 1919 in 1920 ter 1940.'Le oddelek 
Velikega županstva ljubljanske oblasti ima za polovico 
manj vpisov, kar je posledica tega, da je deloval na pol 
manjšemu teritoriju kot ostala dva organa. 
Arhiv SR Slovenije hrani danes 75 metrov ohranjenega 
gradiva vseh treh organov. Od tega je 99 knjig vložnih 
zapisnikov in pripadajočih indeksov, ki so v celoti 
ohranjeni. Na odsek ministrstva jih odpade 42 (30 k 
rednim spisom in 12 k predsedstvenim), na oddelek 
Velikega županstva 8 in r.c oddelek banske uprave 49. 
Spisi pa so razvrščeni v 906 fascikla v (število verjetno ni 
dokončno). 
Danes ni mogoče ugotoviti količine ohranjenih spisov 
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posameznih upravnih organov, saj so vsi ohranjeni spisi, 
razen enega fascikla za Čas od 1919. do 1921. leta in 
enega metra spisov za Čas od 1925. do 1929. leta, 
vključeni v fond oddelka banske uprave za trgovino, obrt 
in industrijo v obliki zbirk (serij) in konvolutov, ki jih 
zdaj ni racionalno razločevati. Konvoluti so bili formirani 
že v času operativne uporabe spisov za potrebe uprave, 
Takratni uradniki se niso ozirali na princip fonda in so 
/.družcvali spise po vsebini za vse obdobje med obema 
vojnama, dostikrat pa so priključili celo gradivo ustrez- 
nega organa deželne vlade za Kranjsko, vse do 19. stoletja 
nazaj. 
Ker pa niso izdelovali nobenih pomagal za uporabo tako 
preurejenih spisov, oziroma se ta niso ohranila, je gradivo 
s tem mnogo izgubilo na preglednosti. Registraturni 
pripomočki so danes upnrabni le za iskanje manjšega dela 
spisov. 
Gradivo najvišjih upravnih organov v Sloveniji, pristojnih 
za trgovino, obrt in industrijo, je bilo pred prevzemom v 
Arhiv SR Slovenije dvakrat škartirano. Prvič leta 1938, 
ko so bili Škart iraní spisi do leta 1933, in drugič leta 
1947. Glede naštevilo vpisov v vložnih zapisnikih je bilo 
Škartiranih 50-60% spisov, vendar kriteriji za škartiranje 
danes niso znani, saj so v povsem enakih zadevah nekateri 
spisi škartirani in drugi ne. Da pa se ugotoviti, da je 
škartiran večji procent tistih zadev, ki se v vložnih 
zapisnikih najbolj pogosto pojavljajo (to so koncesije, 
dispenze, osebne in druge pravice obrtnikov). Od ohranje- 
nih spisov jih je danes le okrog 25 % urejenih po Številkah 
v vložnem zapisniku, kar glede na veliko število škarti- 
ranih spisov pomeni 5 do 10 na 100 spisov, in to le za čas 
od leta 1925 dalje. Nekaj več jih je le za leta 1934 do 
1939, medtem ko takih spisov za čas odseka ministrstva 
za trgovino in industrijo sploh ni. Vsi drugi ohranjeni 
spisi pa so uvrščeni v zbirke aH serije in v konvolutc. 
Konvoluti so vpisani v seznam sejmov, delniških družb, 
obrtniških zadrug in regulativnih hranilnic, za zbirke in 
serije pa ni nikakršnih pripomočkov za uporabo. 
Zadeve, ki so jih reševali omenjeni trije upravni organi, 
navajam na podlagi stvarnih gesel v indeksih k vloženim 
zapisnikom. Določeno število spisov je ohranjenih za vsa 
navedena gesla, vendar je njihovo število od gesla do gesla 
zelo različno. 
Glede na obseg zadev in na njihov pomen so najvažnejša 
naslednja gesla: obrt, šolstvo, obrtno pospeševanje, kazni, 
delniške družbe, denarni zavodi, pridobitne zadruge, 
sejmi, izvoz in uvoz, normalije in okrožnice ter Zbornice 
za trgovino, obrt in industrijo. 

1. Ob rt: Zadeve iz tega gesla se tičejo predvsem koncesij 
oziroma podelitve pravic do opravljanja obrti, dispenz 
oziroma izpregledov strokovne usposobljenosti obrt- 
nikov in njihovih prizivov, osebnih pravic za točenje 
alkoholnih pijač, krajevnih gostilniških pravic, obra- 
tovalnega časa, prestopkov obrtnega reda, točilnih 
predpisov, učnih tečajev, obrtnih izpitov in Še več 
manj pogostih zadev. Deli se v več podgcscl: 1) sploš- 
no o obrtnih zadevah; 2) proste obrti, kjer se pojav- 
ljajo pivarji, sejmarji, sladoledarji, paličarji, mlinarji, 
Žagarji. Pod tema dvema podgesloma ni veliko vpisov, 
mnogo več, okrog 250 letno, pa jih je pod 3. 
podgeslom, rokodelske obrti. NaStcvam jih zato, da bi 
jih lahko ločili od tako imenovanih koncesiranih 
obrti;-med rokodelskimi obrtmi torej nastopajo mi- 
zarji, tapetn¡ki, čevljarji, krovci, kolarji, šivilje, kro- 

jači, sedlarji, brivci, slaščičarji, kovači, mehaniki, 
vrtnarji, dežnikarji, ličarji, mesarji, peki, steklarji, 
kleparji, ključavničarji, sodavičarji, pleskarji, lončarji, 
in sodarji. Največ" vpisov pa je registriranih v 4. pod- 
geslu, ki zajema koncesionirane obrti. To se deli na 
17 skupin s povprečno 1500 vpisi letno, od tega pa 
sta jih kar dobri 2/3 iz prve skupine, kamor sodijo 
gostilničarji, kavarna rji, žganj eto či, restavracije in 
podobno. V drugi skupini so stavbne obrti - stavbni 
mojstri, zidarji, tesarji, kamnoseki in studen carji, v 
tretji pa prevozniki oseb z avtomobili. Te tri skupine 
so po številu vpisov najobsežnejše. Sledijo postreščki 
in izvoščki, dimnikarji, tiskarji in knjigarji, izdelovalci 
parnih kotlov, pogrebni zavodi, podkovska obrt, 
posredovalci služb in mest, električarji, konjaci, 
zobotehniki, starinarji, informacijske pisarne, poto- 
valne pisarne, v zadnji skupini pa so izdelovalci 
smodnika, orožja, municije, drogeristi, vodoinstala- 
tcTji in še nekaj drugih redkejših obrti. 

K obrti spadajo še naslednja gesla: 
a) obrtne naprave; delili so jih v tri skupine: tovarne, 

elektrarne in druge električne naprave (transfor- 
matorji, daljnovodi) Ur druge obrtne naprave 
(skladišča, žage, klavnice, mlini, mizarske, delav- 
nice, peka rije, gostilne ipd ) 
Zadeve se tičejo gradbenih del in obratovanja: 
obrtno-policijski konsenzi (soglasja), kolavdacijc 
(uradni pregledi izvršenih del, če ustrezajo tehnič- 
nim predpisom), prijave obratovanja, dovoljenja 
za obratovanje; 

b) obrtno-industrijske razstave; tu so odobritve, po- 
ročila, prošnje za podpore (naštevam le najpo- 
gostejše zadeve); 

c) obrtno zadružništvo: vpisane so zadruge, gremiji 
in zadružne zveze, in sicer zaradi ustanovitve, 
spremembe pravil, občnih zborov, pomožniških 
preizkušenj in preizkuse valnih redov, plačila in- 
korporacijskih pristojbin in drugih zadev; 

č) reciprociteta; ta zajema zadeve v zvezi z obrtnimi 
dovoljenji na podlagi meddržavne reciprocitete; 

d) v sklop obrti sodi tudi geslo trgovina, saj gre tu le 
za obrtne pravice trgovcev in so tudi stvarne 
zadeve enake kot pri obrti; 

e) relativno veliko so se upravni organi ukvarjali 
tudi s krošnjarstvom, predvsem s prošnjami za 
dovoljenja in za prepovedi krošnjarjenja in 
raznimi prizivi, vpisane pa najdemo še sezname 
vidiranih krošnjarskih knjižic, pripombe h kros- 
njarskemu zakonu in nekaj drugih stvari (50-60 
vpisov letno), 

2. Drugo veliko geslo je šolstvo; gre seveda le za tako 
imenovano strokovno šolstvo, ki se podobno kot obrt 
deli na več pod gesel: 
a) v prvem so splošne zadeve, ki se tičejo vsega 

strokovnega šolstva za področje obrti, trgovine in 
industrije: ustanavljanje obrtnošolskih odborov, 
prošnje za dovoljenja za uporabo učbenikov, 
direktorska poročila o delu na šolah, pouka prosti 
dnevi, ekskurzije, računi za materialne izdatke, 
navodila za polaganje profesorskih izpitov in 
drugo; 

b) drugo podgeslo zajema obrtno šolstvo po na- 
slednjem vrstnem redu (1930): splošne zadeve, 
Tehnična srednja šola Ljubljani, Osrednji zavod 
za-žensko domačo obrt v Ljubljani, Strokovna 
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Sola za puškarstvo v Kranju, Gostilni Carska Sola v 
Ljubljani in v Celju, Tekstilna šola v Kranju, 
Državne učne delavnice za košarstvo v Radovljici 
in Pletarska šola v Ptuju, Strokovna šola za 
čevljarstvo, krojaštvo in mizarstvo na Rakovniku 
ter vse obrtno-nadaljevalne šole na področju 
delovanja pristojnega upravnega organa — v letu 
1930 jih je npr. vpisanih iz vse banovine kar 95; 

c) tretje podgeslo zajema trgovsko šolstvo po na- 
slednjem vrstnem redu (1930): splošne zadeve, 
Trgovska akademija v Ljubljani, Trgovska aka- 
demija v Mariboru, Državna dvoiazredna trgovska 
šola v Ljubljani in v Celju ter 14 trgovsko-nada- 
Ijevalnih šol; 

č) četrto podgeslo zajema gospodinjske šole: sploš- 
ne zadeve, Mestna gospodinjska šola „Mladika" v 
Ljubljani, Gospodinjska šola v Trbovljah in na 
Jesenicah ter Krekova gospodinjska šola v Zgornji 
Šiški. 
Stvarne zadeve glede šolstva pa so predvsem 
naslednje: popravila poslopij, ogrevanje in raz- 
svetljava, obračuni in prošnje za dotacije, spre- 
membe učnih nalogov in urnikov, tečaji za 
učitelje, nadure, štipendije, zavarovalni prispevki 
za učitelje in učence, uslužbenski listi, prošnje za 
učiteljska mesta, dopusti učiteljev, proslave, do- 
voljenja za prireditve razstav izdelkov in poročila 
o razstavah, prošnje za podpore za ekskurzije, 
statistični podatki o šolah in še več manj po- 
gostih. 

3. Obrtno pospeševanje: Vodil ga je Urad za pospeše- 
vanje obrti v Ljubljani, zato so tu njegova poročila o 
delovanju, druge zadeve pa so: organiziranje tečajev 
(npr. za obrtno knjigovodstvo, za čevljarsko prikro- 
jevanje, za mizarsko detajlno risanje, za clektroinsta- 
laterje itn.), organiziranje razstav izdelkov malih 
obrtnikov, prošnje za kredite (okrog 50 zadev letno). 

4. Kazenske zadeve: Vpisani so obrtniki, ki so kršili 
obrtni red, pravilnik o gostilnah, uredbo o odpiranju 
in zapiranju trgovskih obratov, uredbo o točenju 
alkoholnih pijač, zakon o merah, stavbne predpise, 
nedovoljeno opravljali obrt ipd. (letno je vpisanih 
okrog 500 kazenskih zadev). 

5. Delniške družbe: Njihovo število je raslo in leta 1930 
jih je bilo v indeksu vpisanih že preko 100 iz različnih 
področij gospodarske dejavnosti: industrijske družbe, 
tovarne, banke in.kreditni zavodi, delniške družbe s 
področja turizma in gostinstva, trgovske družbe, 
zavarovalnice, rudarske družbe, skladiščne in trans- 
portne delniške družbe, stavbne (gradberje) družbe in 
iz drugih področij, ki so manj pogoste. Zadeve glede 
delniških družb pa se z redkimi izjemamimanašajo le na 
njihova pravila (spremembe, sodne registracije), na 
pristojbine glede vzdrževanja državnega nadzora in na 
računske zaključke ter v manjši meri na občne zbore 
ter vpise ali izbrise v trgovskem registru. 

(y. Denarni zavodi: Pod tem geslom so navedene v 
glavnem le mestne, občinske in nekaj okrajnih hra- 
nilnic, medtem ko so bile banke delniške družbe. Od 
zadev velja omeniti le računske zaključke in odobrit- 
ve pravil ter statistike hranilnih vlog in revizijska 
poročila (v letu 1930 je vpisanih 30 mestnih, občin- 
skih in okrajnih hranilnic). 

7. Pridobitne zadruge: Zajemajo trgovske in obrtne 
zadruge, hranilnice in posojilnice in druge ustanove, 

registrirane kot zadruge z omejeno zavezo, zadeve pa 
so naslednje: računski zaključki, vpisi in izbrisi v 
zadružnem registru, ustanovitve in likvidacije ter 
pravila. 

8. Sejmi: Tu gre le za živinske in tako imenovane 
kramarske sejme. Vsaka župnijska vas je želela imeti 
vsaj enega letno, večji kraji pa tudi po več, zato so 
pòd tem geslom v veliki večini zadeve v zvezi s 
prošnjami za dovolitve novih sejmov, nato pa še glede 
občinskih tržnih redov, prošenj za preložitve sejmov, 
sejemskih pristojbin in trgovskega prometa na sejmih. 
Druge zadeve so zelo redke. 

9. Izvoz in uvoz: Letno je bilo vpisanih okrog 50 spisov, 
ki se tičejo v glavnem izvoznih in uvoznih dovoljenj 
ter carinskih olajšav. 

10. Normalije in okrožnice: Sem so vpisovali navodila in 
obvestila glede delovanja organa na vseh področjih, za 
katera je bil pristojen. 

11. Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani: 
Tu so predvsem 3 zadeve: plenarne seje, revizije 
računov in računski zaključki. To geslo omenjam 
zato, da opozorim na arhiv Zbornice za trgovino, obrt 
in industrijo. Pomen vsebine gradiva fondov upravnih 
organov za področje trgovine, obrti in industrije bo 
mogoče oceniti le po primerjavi z gradivom Zbornice. 
O njem je že leta 1951 v 5. letniku Zgodovinskega 
časopisa objavil 9 strani dolgo razpravo Ivan Mo- 
horič. Ni mi znano, če je bila kdaj objavljena njegova 
širša študija o arhivu Zbornice, v rokopisu pa se 
nahaja v Arhivu SR Slovenije, kjer tudi hranimo to 
gradivo. Študiji je dodan tudi popis gradiva po 
fasciklih na 59 straneh. 

Naj dodam še nekaj praktičnih napotkov za uporabo tega 
gradiva. Podatke o sejmih v posameznih krajih, o posa- 
meznih delniških družbah, obrtnih zadrugah ter regula- 
tivnih hranilnicah najdemo v zbirki kon voluto v, razvršče- 
nih po posebnem seznamu od št. 1 do 659 (vendar jih 
kakih 10—15 % manjka). Za ponazorilo, kaj dobimo v teh 
konvolutih, navajam nekaj primerov: 
1. primer — sejmi v občini Mirna: Najstarejši spis je iz 

časa Ilirskega gubernija v Ljubljani iz leta 1839 ir 
1840, in sicer je to prošnja graSčine Mirna za 
podelitev privilegijev za dva letna sejma v kraju Mirna, 
Naslednji spis, iz časa Deželne vlade v Ljubljani 1874, 
se tiče obnovitve sejemskih privilegijev. Iz leta 1906 
imamo spise o razširitvi tržnega prostora in o sejem- 
skih pristojbinah, iz leta 1911 pa o občinskem 
tržnem redu. Enako v letu 1912. Iz časa odseka 
ministrstva za trgovino in industrijo 1920 je spis o 
novih sejemskih pristojbinah, iz- leta 1925 pa o 
prenosu sejemske pravice z graščine Mirna na občino 
Mirna. Iz časa Velikega županstva pa imamo prošnjo 
za nove sejme iz leta 1926. 

2. primer — Strojne tovarne in livarne, delniška družba v 
Ljubljani: V tem konvolutu se nahajajo pravila 
delniške družbe iz leta 1919 z vsemi kasnejšimi 
spremembami, letna poročila od leta 1920 dalje 
(poročila upravnega sveta in nadzorstva, računski 
zaključki, bilance, računi dobička in izgube), nato 
potrdila bank o vplačilu delnic in drugo, manj 
pomembno gradivo, v¿? do leta 1939. 

3. primer - Zadruga vseh obrtnikov v Črnomlju: Najsta- 
rejše gradivo je iz let 1898-1900, ki med drugim 
vsebuje tako imenovani glavni list, nekakšno osebno 
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izkaznico zadruge, in pa zadružna pravila. Iz leta 
1920 so spisi o imenovanju predsednika preizkusne 
komisije, o plačevanju članarine in o spremembi 
pravil, iz leta 1925 prav tako o spremembi pravil, ¡z 
leta 1927 o preizkuse val nem roku in ¡z leta 1941 
zapisnik letne skupščine. 

4. primer — Mestna hranilnica ljubljanska: najstarejše 
gradivo so pravilniki in določila iz leta 1888, katerih 
spremembe lahko zasledujemo vse do leta 1939, Tu 
so Je podatki o gibanju hranilnih vlog od leta 1921 
dalje, o imenovanju upravnih organov oziroma teles, 
spisi glede postavitev gerentov, računski zaključki, 
sejni zapisniki in se precej manj pomembnega gradiva. 

Podatke o strokovnem šolstvu, obrtnih združenjih, prido- 
bitnih zadrugah, delniških družbah na splošno in avto- 
busnem prometu najdemo v gradivu, urejenem kot zbirke 
ali serije. 
Zbirka gradiva o strokovnem šolstvu je urejena približno 
tako, kot je navedeno pod geslom šolstvo v indeksih k 
vložnim zapisnikom, s tem, da je gradivo posameznih 
strokovnih šol združeno na več let skupaj v enem fasciklu 
in sega od leta 1919 dalje. Najvažnejši so tu statistični po- 
datki (proračuni in obračuni šol, podatki o učencih in 
učiteljih in drugo), nato so še pravilniki, učni načrti, per- 
son alije, stanovski izkazi, obveze iz prejšnjih let (fi- 
nančne), tečaji za učenec in učitelje, prošnje za nasta- 
vitve itn. 
Obrtna združenja se pojavijo v gradivu šele leta 1938 in 
so urejena po srezih. Vsebujejo pravila, skupščinske 
zapisnike oziroma zapisnike zborov (občnih) z račun- 
skimi zaključki in proračuni ter druge statistične po- 
datke. 
Po srezih so urejene tudi pridobitne zadruge, katerih 
zadeve navajam spredaj. 
Zbirka gradiva o delniških družbah je urejena po snovi: 
zbirka pravil delniških družb, zbirka statističnih po- 
datkov od leta 1930 dalje (računski zaključki in po- 
slovna statistika), zbirka državni komisarji pri delniških 
družbah in zbirka vplačila prispevkov za vzdrževanje 
državnega nadzora. 
Gradivo o avtobusnem prometu pa je urejeno po abe- 
cednem redu nosilcev koncesij, ki so bili lahko posa- 
mezniki, občine ali delniške družbe. Vsebuje prošnje za 
koncesije za tehnične preglede vozil, vozne rede in 
tarife, dovoljenja, odločbe, predpise o obratovalnih po- 
gojih, razna obvestila itn., a le za čas banske uprave. 

Za ostalo navedeno gradivo pa nam ne preostane drugega, 
kot da poskusimo srečo med spisi, ki so ostali urejeni po 
številkah v vložnih zapisnikih, s pomočjo indeksov. 

Tehtno oecno o pomenu obravnavanega gradiva bi lahko 
podal le raziskovalec, ki se ukvarja z gospodarsko 
zgodovino, in to iz lastnih ugotovitev in ne na podlagi 
podatkov, ki jih lahko dobi v tem prispevku, saj je tu 
potrebna primerjava s tiskanimi viri in z drugimi arhiv- 
skimi fondi, od katerih sem omenil le najvažnejšega, 
Zbornico za trgovino, obrt in industrijo. Če bodo tu 
navedeni podatki dali morebitnim uporabnikom gradiva 
kakšno koristno informacijo ali napotek, je s tem moj 
namen dosežen. Gotovo je pomembnejši tisti del gradiva, 
ki je izločen iz sistema prvotne ureditve po vložnih 
številkah. Ta del vsebuje veliko podatkov za proučevanje 
posameznih gospodarskih organizacij, družb, društev in 
zavodov kot tudi za proučevanje razširjenosti in pomena 

nekaterih gospodarskih panog v določenih razdobjih. 
Vsekakor je vedno potrebno kombiniranje z drugimi viri 
podatkov, arhivskimi in tiskanimi. Ne bi se pa smeli 
raziskovalci tem s področja obrti, trgovine in industrije 
med obema vojnama proučevanju tega gradiva enostavno 
izogniti, saj so predstavljali najvišji upravni organi za 
področje obrti, trgovine in industrije v sistemih centralizi- 
rane uprave, kakršni so bili v veljavi ves čas stare 
Jugoslavije, forume, ki so odločali tako o velikih kot tud j 
o najmanjših stvareh in so v predvojni Skovcniji edini 
imeli pregled nad vsem gospodarskim dogajanjem na teh 
področjih. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS ARCHIVSCHRIFTGUT DER HÖCHSTEN FÜR 
DIE INDUSTRIE, DAS GEWERBE UND DEN HANDEL 
ZUSTÄNDIGEN VERWALTUNGSORGANE IN SLO- 
WENIEN IN DER PERIODE 1918-1941 

Vladimir Kološa 

Der Autor versucht den Sehriftgutumfang, -zustand und 
•inhalt, sowie auch die Gcbrauchshinwcisc seitens derje- 
nigen höchsten Verwaltungsorgane darzustellen, die in 
der Zeit zwischen den Weltkriegen in Slowenien für die 
Industrie, das Gewerbe und den Handel zuständig wa- 
ren: von 1918 bis 1925 der Abteil des Industrie- und 
Handelsministeriums in Ljubljana, von 1925 bis 1929 der 
Gewerbe-, Handcis- und Industricabteil der großen Bür- 
germeisterschaf* der Ljubljana-Behördcn, und von 1929 
bis I94I der Handels-, Gewerbe- und Industricabteil der 
sogenannten Königlichen Banat-Vcrwaltung des Drau- 
ßanats in Ljubljana. 
Der Archiv der SR Slowenien verfugt derzeit mit 75 
Meter des aufbewahrten Schriftgutes aller drei Organe. 
Davon sind 99 Geschäftsbücher und die dazugehörigen 
Indexe, die völlig aufbewahrt sind. 42 Geschäftsbücher 
sind vom Ministcriumsabteil, 8 von der großen 
Bürgermeisterschaft und 49 vom Abteil der Banat-Vcr- 
waltung. Die Akten Schriftstücke sind heute meistens in 
die Inhaltseinhciten zusammengefaßt, so das es nicht 
möglich ist, den Umfang der Aktenschriftstiickc für jedes 
einzelne Organ anzuführen. Im allen gibt es 906 Faszikel 
(66 Meter). 
Das Schriftgut der höchsten für den Handel, das Gewerbe 
und die Industrie zuständigen Verwaltungsorgane in Slo- 
wenien ist zweimal ausgeschieden worden (zum ersten 
Mal im Jahre 1938 und zum zweiten in 1947), bevor es 
vom Archiv der SR Slowenics übernommen wurde. Es 
sind 50—60% Aktcnsehriftstückc ausgeschieden worden, 
meistens diejenigen, die sieh auf die Konzessionen. 
Dispense, sowie auch auf die persönlichen und anderen 
Rechte der Gcwcrbsleute bezogen. 
Der Autor führt die Sachen an, wofür die erwähnten 
Verwaltungsorgane zuständig waren, aufgrund der Sach- 
schlagwörter in den Indexen zu den Aktenschriftstücken. 
Was den Sachenumfang und ihre Bedeutung betrifft, sind 
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die folgenden Schlagwörter am wichtigsten: das Gewer- 
beförderung, die Strafen, Aktiengesellschaften, Messen, 
die Ausfuhr und Einfuhr, sowie auch die Normalien und 
Kreisschreiben. 
Von den aufbewahrten Aktenschriftstücken sind heute 
nur ungefähr 25 % nach den Nummern in den Geschäfts- 
büchern geordnet und noch das nur ab dem Jahre 1925. 
Alle andere aufbewahrte Aktenschriftstücke sind aber in 
die Sammlungen oder Serien und Konvolute geordnet. 
Die letstcn enthalten die Angaben über die einzelnen 

Messen, Aktiengesellschaften, Gewerbegenossenschaften 
und regulativen Spa'kasscn, das Schriftgut, das in die 
Serien geordnet ist, aber die Angaben über das Fachschul- 
wesen, die Gewerbevereinigungen, Erwerbsgenossen- 
sehaften, Aktiengesellschaften, sowie über den Autobus- 
verkehr. Dieser Teil des Schriftgutes, der aus dem System 
der originalen Ordnung nach den Nummern ausge- 
schieden wurde, ist am wichtigsten, da er zahlreiche 
Angaben über die einzelnen Wirtschaftsorganizationen, 
Gesellschaften, Vereine und Anstalten enthält. 

RUDARSKO GLAVARSTVO 1858-1945 IN POMEN 
NJEGOVEGA ARHIVSKEGA GRADIVA ZA ZGODO- 
VINO 

Peter Rib nikar 

Uprava in nadzor nad rudarjenjem, rudarstvom in prede- 
lavo rud je bila po revoluciji 1848 dodeljena posebnim 
upravnim organom za rudarstvo. Obdobje do sprejema 
zakona o rudarstvu lahko označimo kot nekako pre- 
hodno obdobje, v katerem je vse rudarske zadeve relévalo 
Provizorično rudarsko glavarstvo z eksponirani mi rudar- 
skimi komisarji.1 Novi rudarski zakon, ki je izšel 
23.5. 1854,2 je pomenil temeljno zakonodajo za rudar- 
stvo. Ta zakon je bil pri nas na Slovenskem v veljavi do 
konca 2. svetovne vojne. S tem zakonom so bila uvedena 
tri stopenjska upravna oblastva za področje rudarstva, in 
sicer: 
- rudarsko glavarstvo z eksponiranimi rudarskimi komi- 

sarji (1. stopnja), 
- višje rudarsko oblastvo, ki je bilo združeno z uprav- 

nimi organi na stopnji dežele (2. stopnja), 
- ministrstvo za finance (3. stopnja). 
Prvi dve stopnji sta bili omejeni v smislu teritorialne 
opredelitve na okvir dežele, s tem da je višje rudarsko 
oblastvo predstavljal upravni organ v sestavu politične 
uprave vsake dežele; na Kranjskem je bila to Deželna 
vlada v Ljubljani. S cesarsko odredbo št. 157 z dne 
13.9.18583 je bila določena shema rudarske uprave. Na 
slovenskem teritoriju so obstajali rudarski upravni organi: 
- rudarska glavarstva v Ljubljani, Celju in Celovcu (1. 

stopnja), 
- višji rudarski upravni organi (2. stopnja) pri Deželni 

vladi v Ljubljani, Deželni vladi v Celovcu, Državnem 
namestništvu v Trstu in Državnem namestništvu v 
Gradcu. 

Omenjena upravna ureditev je bila v veljavi doleta 1871, 
to je do izida zakona o ureditvi in delokrogu rudarskih 
oblaste v.4 S tem zakonom je bila organizacija uprave na 
področju rudarstva bistveno spremenjena in je bila z 
majhnimi spremembami v veljavi do razpada avstroogrske 
države. Rudarska upravna oblastva so bila: 
- revirni rudarski urad, pri nas znan tudi pod nazivom 

Okrožni rudarski urad, 

— rudarsko glavarstvo, kot pritožbena instanca J. stop- 
nje, 

— poljedelsko ministrstvo. 
Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno med naslednje 
Revirne rudarske urade: 
— urad v Ljubljani, pristojen za reševanje rudarskih zadev 

na ozemlju Kranjske, Goriške, Gradiške, Trsta in Istre, 
— urad v Celju, pod katerega je spadalo območje južnega 

dela Spodnje Štajerske, 
— urad v Gradcu, pristojen za severni del Spodnje 

Štajerske, 
— urad Celovec — vzhod, pristojen za naše rudnike in 

železarske obrate na Koroškem (Mežica, Lese, Pre- 
valje), 

— urad Celovec — zahod, pod katerega je spadal rudnik 
svinea v Rajblju. 

Revirna rudarska urada Celovec-vzhod in Celovec-zahod 
sta bila leta 1892 združena v en revirni urad.s 

Revirni rudarski uradi so opravljali na 1. stopnji vse 
naloge v okviru svojih pristojnosti ter naloge, ki jim jih je 
še posebej naložilo Rudarsko glavarstvo. Ti revirni rudar- 
ski uradi so bili povezava med posameznimi rudarskimi 
podjetji in Rudarskim glavarstvom. Skrbeli so za izvajanje 
odločitev in sklepov višjih rudarskih oblastev. 
Rudarsko glavarstvo je bilo pristojno za odločanje v 
Številnih pomembnih stvareh na osnovi pooblasti], in sicer 
za naslednje naloge: 
— izdajanje dovoljenj za ustanavljanje rudarskih revirjev, 
— podeljevanje jamskih mer, osredkov, naddnevnih mer, 

koncesij za pomožne objekte in za izvajanje rešitev v 
zvezi s podeljevanjem koncesij za jaške, 

— izdajanje dovoljenj za združitev ločeno podeljenih 
jamskih mer in jamskih polj, 

— izdajanje dovoljenj za delitev enojnih jamskih ner na 
dele, 

— izdajanje dovoljenj za jamske vode, 
— odločanje o izvajanju  podeljenih rudarskih pravic, 

sodelovanje z drugimi organi v teh zadevah, 
izdajanje  dovoljenj za delitev rudarske lastnine na 
deleže v šestnajstine, 

— potrjevanje pogodb in listin o ustanavljanju rudarskih 
združb, 

— presojanje poln orno čij, ki so jih imeli direktorji 
rudarskih združb in odločanje o teh, 
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— odrejanje izrednih zborov rudarskih združb, pošiljanje 
komisarjev na te zbore zaradi intervencij, 

— dovoljevanje razpusta rudarskih združb, prodaja njiho- 
vega premoženja ob pomanjkljivi udeležbi lastnikov 
deležev, 

— izvajanje in uporaba predpisov o združbah, ki jih 
vsebuje splošni rudarski zakon, in razširitev teh pred- 
pisov na že prej obstoječe družbe, 

— potrjevanje soglasij za izvajanje varnostnih ukrepov pri 
naddncvnih merah, 

— odločanje o obveznostih, kijih prevzemajo udeleženci, 
če ni sklepčnosti, 

— dovoljevanje združevanja bratovskih skladnic m potrje- 
vanje statutov bratovskih skladnic, 

— izdelava razsodb zaradi prestopkov proti rudarskemu 
zakonu, 

— odločanje v spornih zadevah med strankami, kolikor 
te ne spadajo v pristojnost rednih sodišč, 

— administrativno poslovanje ob odpovedi oziroma pri 
opuščanju rudarskih pravic.6 

Rudarsko glavarstvo je bilo prizivna instanca proti rešit- 
vam Revirnega rudarskega urada ter disciplinsko ob last vo 
za nadzorovanje dela uslužbencev rcvirnih rudarskih 
uradov. Vse pritožbe proti revirnim rudarskim uradom se 
je na Rudarsko glavarstvo vlagalo preko rcvirnih rudar- 
skih uradov. Rešitve teh vlog je sprejemalo Rudarsko 
glavarstvo na osnovi kolegijskega sklepa, ki jih je spre- 
jemal z večino glasov, le-te pa je podpisoval rudarski 
glavar ali njegov namestnik. Rudarsko glavarstvo je imelo 
za izvajanje svojih nalog določeno število visoko kvalifici- 
ranih strokovnih kadrov, ki jih je imenoval cesar, druge 
uradnike paje imenovalo poljedelsko ministrstvo. 
Z zakonom o ureditvi in delokrogu rudarskih oblastevje 
bilo avstrijsko ozemlje razdeljeno na 4 rudarska glavarst- 
va, za naše ozemlje je bilo pristojno Rudarsko glavarstvo 
v Celovcu,7 ki je obsegalo teritorij od Bodenskega jezera 
do Boke Kotorske, in sicer ozemlje Predarlske, Tirolske, 
Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške z Gradiško, Trsta, 
Istre in Dalmacije z otoki. V tem obsegu je Rudarsko 
glavarstvo v Celovcu poslovalo do razpada avstrijske 
države leta 1918. 
Narodna vlada Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani je 
kmalu uvidela, da je potrebno ustanoviti Rudarsko 
glavarstvo v Ljubljani. Že 31. 12.1918 je bilo ustanov- 
ljeno Rudarsko glavarstvo, teritorialno je pokrivalo ob- 
močje Slovenije v novo nastali jugoslovanski državi. 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je delovalo po vzoru 
nekdanjega Rudarskega glavarstva v Celovcu. Ob reorga- 
nizaciji uprave leta 1929 je bilo predvideno, da se njegova 
opravila prenesejo na Vili. oddelek Banske uprave Drav- 
ske banovine, do česar pa ni prišlo.'Rudarsko glavarstvo v 
Ljubljani je delovalo tudi v letih okupacije 1941-1945, 
seveda v precej spremenjenih pogojih in okoliščinah. 
Nemci so 5.junija 19419 ustanovili v Celju poseben 
Rudarski urad, ki je obstajal do konca vojne. Po vojni je 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani nadaljevalo z delom. 
Ukinjeno je bilo z uredbo Ministrstva za industrijo in 
rudarstvo št. Ill 12892/1945 z dne 24. 12. 1945.,0 S 
1. januarjem 1946 je vso dejavnost Rudarskega glavarstva 
prevzel odsek za rudarsko nadzorstvo v rudarskem 
oddelku Ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne 
vlade Slovenije. 
Delovanje Rudarskega glavarstva kot upravnega organa za 
področje rudarstva ločimo v dve razdobji, in sicer na 
obdobje do leta 1918, ko je za naše ozemlje delovalo 

Rudarsko glavarstvo v Celovcu, in na obdobje Rudarskcgu 
glavarstva v Ljubljani, V tem času sta do leta 1929 
obstajala pri nas še Okrožna rudarska urada v Celju in v 
Ljubljani. Od leta 1929 je bila v Jugoslaviji uvedena le 
dvostopenjska uprava za področje rudarstva, in sicer 
Rudarsko glavarstvo in Ministrstvo za rudarstvo in goz- 
dove." 
Rudarsko glavarstvo v Celovcu je pri svojem administra- 
tivnem poslovanju vodilo delovodnik za splošne spise s 
pripadajočim indeksom in poseben delovodnik za pred- 
sedstvene spise. Vodili so tudi posebej personalne kartone 
oziroma personalne dosjeje. Splošne spise so evidentirali 
po tekočih delovodniških številkah, arhivirali pa so jih po 
posebnem registrai urnem načrtu, ki je temeljil na vsebini 
spisov. Na spise so ob arhiviranju dodali določene 
registratane oznake njihovega regist rat urnega načrta. Ta 
načrt je vseboval naslednje vsebinske skupine: 

•   — normalijc, odredbe, 
•   - personalijc, 
C   — svobodne rudosledne zadeve, 
D   — podelitve rudarskih pravic, 
E   — rudarska policija, 
Ea — gradbeni roki, 
Eb — zaklonišče, 
Ec — pritožbe delavcev, 
Ed — železniške zadeve, 
•• — razstrelivo in skladišča, 
Ef — vrvna vleka, 
78 — odloki in uredbe, 
79 — seznam strojevodij, 
Eg — nesreče, 
Ei — stroji in nove naprave, 
Ek - drugi dogodki, 
F   — zemljišče in voda, 
G   — posestne spremembe, 
H   — zadeve revirjev — službene zadeve, 
I    — rudarji, zavarovanje rudarjev, bratovske skladni ce, 
K   - rudarske združbe, 
L   — pooblastila, 
La — ob rato vodje, 
Lb - obratni nadzorniki, 
M  — pristojbine, 
N   — nabave, 
Na — uprava rudniških naprav, 
O   — periodična poročila, 
Oa — statistika proizvodnje, 
Ob — statistika mezd, 
Oc - druga statistika, 
P   — mešane vloge, 
Pd - vloge št. 180-200, 
R   - letna poročila, zaključni računi (od leta  1910 

dalje). 

Registraturni načrt nam kaže, kako obsežna je bila 
dejavnost Rudarskega glavarstva in da je bilo arhiviranje 
spisov po navedeni vsebini pregledno in smotrno. Ta 
sistem arhiviranja ima Rudarsko glavarstvo v Celovcu še 
danes. 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je sprva delovalo po 
vzoru celovškega, od leta 1929 pa je bil njegov delokrog 
spremenjen. Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je bilo 
izvršilni organ resornega ministrstva za gozdove in rud- 
nike oziroma njegovega oddelka za rudarstvo in je bilo 
podrejeno neposredno ministrstvu. Pri svojem deluje bilo 
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popolnoma samostojno in je bilo neodvisno od vseh 
drugih organov oblasti. V pristojnost Rudarskega glavar- 
stva so spadale naslednje zadeve: 
— podeljevanje in podaljševanje vseh vrst rudarskih kon- 

cesij, 
— izdajanje diplom po določbah rudarskih zakonov, 
- vodenje rudarskega katastra in rudarskih knjig, 
— pobiranje rudarskih pristojbin, 
- izvajanje posebnih rudarsko-policijskih naredb, 
- opravljanje obče rudarsko-polieijskc službe v rudnikih, 
- potrjevanje vseh rudarskih obratov in naprav, uporabo 

rudniške vode in zaščitnih okolišev zajame, 
— potrjevanje delovnih načrtov, 
- kontroliranje podeljenih pravic in koncesij za izkori- 

ščanje rudninskih olj, zemeljske smole in plinov, 
- ocenjevanje pogojev za razlastitev zemljišč, 
- določanje odškodnine za zemljišča, 
- odločanje o medsebojnih razmerjih in sporih rudosled- 

nikov in rudarskih koneesionarjev, 
- nadzorovanje   ustanov   za   zavarovanje   rudarskega 

osebja, 
— zdravstvena služba, 
— inšpekcija rudarskega poslovanja, 
— nastavljanje odgovornih domačih in tujih rudarskih 

strokovnjakov, 
- potrjevanje kolektivnih delovnih pogodb, 
- imenovanje rudarskih inšpektorjev v večjih rudarskih 

revirjih, 
— nadzorovanje poslovanja rudarskih in topilniških inže- 

nirjev in merilcev, 
— izrekanje kazni, 
— odvzemanje rudarskih pravic in koncesij, 
— rudarska in topilniška statistika, 
- dajanje   mnenj   o   davčnih  vprašanjih  za  rudarska 

podjetja, 
— druge naloge v zvezi z rudarskim zakonom, zakonom o 

zaščiti delavcev in preostalih državnih zakonov, 
— oblikovanje nižjega rudarskega pouka, 
- odobravanje investicijskih del v rudarstvu.! 2 

Rudarsko glavarstvo je bilo na podlagi navedenega delo- 
kroga pooblaščeno in pristojno za izvajanje nadzornega, 
kontrolnega, rudarskopolieijskega in deloma tudi zemlji- 
škoknjižnega in obrtnega upravnega oblastva.13 Vse svoje 
naloge je opravljalo tudi s prisilnimi sredstvi preko 
pristojnih upravnih organov in sodišč. Po potrebi je za 
reševanje posameznih spornih vprašanj lahko pritegnilo 
tudi druge domače in tuje strokovnjake. 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani pri svojem administra- 
tivnem poslovanju ni prevzelo arhiviranja spisov po 
registratumem načrtu, ki gaje imelo Rudarsko glavarstvo 
v Celovcu. Vodilo je sicer enostavni delovodnik inje spise 
arhiviralo po delovodniških številkah. Iz ohranjenega 
arhivskega gradiva tudi ni razvidno, če je vodilo tudi 
predsedstveni oziroma zaupni delovodnik. Ker so bili 
spisi rudarskega glavarstva po osvoboditvi večkrat preure- 
jeni, mnogo gradiva je bilo pri selitvah uničenega, bo 
treba arhivski fond Rudarskega glavarstva pri ponovnem 
urejanju urediti po prvotnem ureditvenem sistemu. 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je poslovalona osnovi 
starega avstrijskega zakona iz leta 1854. Že v letih 
1924 -1929 so si gospodarski dejavniki močno priza- 
devali, da bi jugoslovanska skupščina pripravila nov, 
enoten jugoslovanski rudarski zakon,14 vendar vsa priza- 
devanja za objavo takega zakona niso bila uspešna. Zato 
je do konca druge svetovne vojne jugoslovansko rudarstvo 

delovalo na osnovi več rudarskih zakonov, in sicer 
avstrijskega zakona i:- leta 1854, srbskega zakona iz leta 
1866 in njegovih dopolnil iz leta 1877, 1896 in 1900, 
posebnega rudarskega zakona za Bosno iz leta 1881, 
rudarskega zakona za Črno goro ¡z leta 1911 ter 
jugoslovanskega zakona za nafto in zemeljski plin iz leta 
1922.15 

Arhivski fond Rudarskega glavarstva v Ljubljani v Arhivu 
SR Slovenije je sestavljen iz gradiva, nastalega ob njego- 
vem delovanju, ter iz gradiva, ki je nastalo pri njegovih 
predhodnikih do leta 1918. Med tem gradivom se nahaja 
gradivo nekdanjih rudarskih sodišč do 1850, rudarskega 
komisariata v Ljubljani do 1858, rudarskih revirnih 
uradov v Ljubljani in Celju ter Rudarskega glavarstva v 
Celovcu. Pri gradivu navedenih provenie ne gre za posa- 
mezne spise in ne za njihove celotne registrature. Rudar- 
sko glavarstvo v Ljubljani je leta 1922 prevzelo nekaj 
gradiva od Rudarskega glavarstva v Celovcu,16 ki ga je 
potrebovalo za svoje tekoče delo. Ko sta leta 1929 
prenehala z delom oba Okrožna rudarska urada v 
Ljubljani in Celju, je prešlo njuno arhivsko gradivo na 
Rudarsko glavarstvo. Ob okupaciji leta 1941 sta Gorenj- 
ska in Štajerska prišli pod nemško okupacijo, Nemci pa 
so 5. 6. 1941 v Celju ustanovili poseben Rudarski urad. 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je moralo odstopiti 
Rudarskemu glavarstvu v Celovcu in Rudarskemu uradu v 
Celju večji del svojega arhivskega gradiva.17 Gradivo, ki 
je bilo predano v Celje, je bilo shranjeno v posebnem 
prizidku, namenjenemu hranjenju arhivskega gradiva. 
Pred koncem vojne je odpeljal vodja Rudarskega urada v 
Celju ing. Huth 5 večjih map raznih kart in rudniških 
načrtov v Celovec, kjer se pri Rudarskem glavarstvu v 
Celovcu hranijo še danes. Arhivsko gradivo, shranjeno pri 
Rudarskem uradu v Celju, je bilo pri bombnem napadu 
deloma uničeno, deloma pa močno poškodovano.18 Po 
končani vojni je bilo vse preostalo arhivsko gradivo 
vrnjeno Rudarskemu glavarstvu v Ljubljani, odkoder je 
po njegovi ukinitvi prešlo v varstvo in hranjenje odseka za 
rudarsko nadzorstvo Ministrstva za industrijo in rudarstvo 
LRS, Po reorganizacijah uprave ga je dobil v varstvo Svet 
za industrijo LRS, ki je imel svoj sedež v zgradbi bivše 
Trboveljske premogokopne družbe v Župančičevi 3. 
Arhivsko gradivo Rudarskega glavarstva je prišlo v Arhiv 
SR Slovenije s predhodniki v več prevzemih, in sicer: 
- leta 1952 ob reorganizaciji republiških upravnih orga- 

nov, ko je bil ukinjen Svet za industrijo LRS, ki je 
zapusti) s svojem arhivskem skladišču več arhivskih 
fondov, med katerimi je bilo tudi gradivo Rudarskega 
glavarstva. Njegove količine ne moremo ugotoviti, ker 
ni bila opravljena primopredaja gradiva. Vse arhivsko 
gradivo, shranjeno v skladišču na Župančičevi 3, ki se 
je nanašalo na rudarstvo, je bilo leta 1954 prepeljano v 
Hrastnik brez predhodnega soglasja Arhiva, leta 1958 
pa iz Hrastnika v Trbovlje,19 kjer je v neurejenem 
stanju še danes; 

- leta 1958 je izročil Zavod za statistiko LRS knjige in 
drugo statistično gradivo, ki ga je poprej prejel od 
Rudarskega glavarstva ali njegovih naslednikov;2" 

- v letih 1958, 1959 in 1960 je izročilo Okrožno 
sodišče v Ljubljani rudarske knjige in listine k rudar- 
skim knjigam. To gradivo ne sodi v arhivski fond 
Rudarskega glavarstva v Ljubljani, ker paje po vsebini 
tesno povezano z njim, je bilo ob izročitvi prideljeno 
temu fondu;3 ' 

- leta 1962 je Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in 
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obit LRS izročil Arhivu približno 6 tm spisovnega 
gradiva in več rudarskih knjig. To gradivo predstavlja 
najobsežnejši in najdragocenejši del tega arhivskega 
fonda;22 

— leta 1974 je izročil Rudarski inšpektorat en fascikel 
spisov Rudarskega glavarstva za obdobje 1908—1947, 
ki se nanaša na rudnike Studcno-Zelezno, Laško, 
Hrastnik in Trbovlje;23 

— leta 1981 je bil zadnji prevzem spisov Rudarskega 
glavarstva v Ljubljani. Gradivo je izročil Republiški 
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo; predal je 
3 škatle spisovnega gradiva, nastalega v obdobju 
1936-1945.24 

Vse v Arhiv prevzeto arhivsko gradivo je urejeno po istem 
sistemu, kot je bilo ob predaji. Urediti ga bo treba po 
ureditvenem sistemu iz časa obstoja Rudarskega gla- 
varstva, poprej pa bo potrebno vse gradivo skoncentrirati 
v Arhivu. 
Arhivski fond Rudarskega glavarstva sestavljajo tri vrste 
gradiva: 
— knjige, 
— spisovno gradivo, 
— karte in zemljevidi. 
Serija knjig obsega 26 rudarskih knjig, 17 knjig statistike 
in registraturne pomožne knjige. Rudarske knjige sestav- 
ljajo knjige, ki so nastale pri Okrožnih sodiščih v 
Ljubljani in Celju. Knjige Okrožnega sodišča v Celju so 
bile verjetno predane Okrožnemu sodišču v Ljubljani leta 
1929, Preostale rudarske knjige so nastale pri delovanju 
Rudarskega glavarstva v Ljubljani. Te knjige so bile leta 
1941 prepeljane v Celje, po vojni pa ponovno v Ljub- 
ljano. Statistične knjige so nastale v obdobju 
1919—1940. Registraturne pomožne knjige niso ohra- 
njene v celoti, delovodnikov je 26 za čas od 1919 do 
1944, indeksov pa 22 za čas od 1919 do 1945. 
Spisovno gradivo Rudarskega glavarstva vključno s pred- 
spisi sestavljajo naslednje serije: 
— serija podelitvcnih listin (13 fase), 
— serija spisov, ki zadevajo posamezne rudnike (26. 

fase), 
— serija spisov, ki so urejeni po snovi in ki jo 

sestavljajo: strojne naprave (3 fase), skladišče za 
razstrelivo (l fase), razne naprave (1 fase), službeni 
redi (1 fase), varnostni predpisi (1 fase), 

— serija splošnih spisov 1936—1945 (3 škatle). 
K rudarskim knjigam in zbirki listin k tem knjigam, kijih 
je Arhivu izročilo Okrožno sodišče v Ljubljani, je Šteti 3 
fascikle listin in 41 vezanih knjig listin, ki so nastale pri 
Okrožnih sodiščih v Ljubljani in Celju. 
Arhivski fond Rudarskega glavarstva bi moral vsebovati še 
bogato zbirko načrtov, kart in zemljevidov. Arhivu so 
bile od omenjene serije predane le posamezne karte. Del 
kart se nahaja v arhivu Rudarskega glavarstva v Celovcu, 
ki jih Jugoslavija zahteva od Avstrije z restitučijo odne- 
senega arhivskega gradiva. Verjetno se del kart hrani še 
pri upravnih organih in jih bo treba čimprej prevzeti v 
Arhiv. 
Z ozi rom na prikaz prevzemanja arhivskega gradiva 
Rudarskega glavarstva v Ljubljani in na sumarni prikaz 
njegovega ohranjenega arhivskega gradiva lahko zaklju- 
čimo, da je arhivski fond precej okrnjen. Stopnje 
ohranjenosti tega gradiva zaenkrat še ne moremo dolo- 
čiti, ker je del gradiva še zunaj Arhiva. Velik delež za 
tako  ohranjenost  fonda  pa  gre  tudi  pripisati  izgubi 

oziroma uničenju gradiva pri pogostih selitvah arhiva 
Rudarskega glavarstva in menjavanju varstva tega gradiva. 
Del krivde za stopnjo ohranjenosti in za prizadejano 
škodo gre pripisati tudi uslužbencem Rudarskega gla- 
varstva v Ljubljani,25 na čelu z njegovim glavarjem 
ing. Vincencem Stergarjem, ki je imel do spisovnega 
gradiva nekritičen in nepravilen odnos, kar se je posebej 
pokazalo leta 1922, ko je zastopal jugoslovanske interese 
pri prevzemanju arhivskega gradiva pri Rudarskem gla- 
varstvu v Celovcu. Zaradi njegove nekritične ocene 
gradiva je prevzel le del gradiva, večina pa je ostala pri 
Rudarskem glavarstvu v Celovcu, kjer je bilo v letih 1956 
do 1962 v glavnem škartirano. Naš arhivski fond je zato 
ob dragoceno gradivo, ki ga bo naše zgodovinopisje 
močno pogrešalo, saj so bili škartirani dokumenti o 
rudarski proizvodnji, letna poročila o delu, vse gradivo o 
bratovskih skladnicah vključno s statuti, gradivo o 
rudarskih stavkah in drugih prekinitvah dela, o delavskih 
nemirih, rudniških nesrečah itd. 
Nekritičen odnos do arhivskega gradiva Rudarskega 
glavarstva se kaže tudi ob dejstvu, da so že leta 193026 

škartirali svoje spise iz leta 1924. Med uničenimi spisi so 
bili tudi naslednji primeri: 
spis št. 1232/1924, Poročilo TPD o komunističnem 
shodu 25. 5. 1924 v Trbovljah, 
spis   1260/1924,  dopis Okrožnega  urada  v Celju,  s 
katerim poroča o ustavitvi obrata Stara jama v Zabu- 
kovici, zaradi cesarje ostalo brez dela 98 rudarjev, 
spis  1267/1924,  statistični izkaz bratovske skladnicc 
Velenje za leto 1923, 
spis 1279/1924, dopis Okrožnega urada Celje, v katerem 
predlaga,   da  bodo   ranjeni   rudarji   v  Trbovljah  dne 
1.6. 1924 deležni bolniškega zavarovanja kot običajni 
bolniki. 
Rudarsko glavarstvo je vodilo naslednje knjige: 
— kopijo rudarske knjige, povsem identične z ono, ki jo 

je vodilo Okrožno sodišče kot rudarsko sodišče, 
— knjigo rudarskih združb, 
— posestno knjigo, 
— prostosledno knjigo, 
— rudosledno knjigo, 
— knjigo o pobiranju prostosledninc, 
— terminsko kazalo k rudosledni knjigi, 
— kataster rudarskih pravic, 
— inšpekcijske knjige. 
Rudarske knjige oziroma kopije rudarskih knjig niso 
ohranjene. Ohranjene so le tiste, ki jih je vodilo Okrožno 
sodišče v Ljubljani in v Celju. Te knjige imajo posebna 
imena in se v njih začenjajo vpisi z letom 1831. Na 
sodišču so jih imenovali kar rudarske knjige. Te knjige 
sestavljajo trije elementi, in sicer podatki o rudarski 
posesti, v kateri so podatki o vrsti rudnika in njegovem 
obsegu, podatki o lastnikih in opolnomočencih ter 
podatki o obremenitvah, hipotekah in drugih obvez- 
nostih. Rudarske knjige so bile javne knjige in je bil 
vpogled vanje dovoljen vsem zainteresiranim po predhodni 
prijavi pri pristojnem organu. Ohranjeno je 9 rudarskih 
knjig, od tega so 4 za sodišče v Ljubljani in 5 za sodišče v 
Celju. 
Knjiga rudarskih združb je bila tudi izdelana po poseb- 
nem obrazcu. Vsebuje podatke o naslovu združbe in 
stanju lastništva, podatke o direkciji združbe, podatke o 
kuksih (deležih) in podatke o stanju v obratu. V tej 
rubriki so podatki o kuksih in delih kuksov, imena 
solastnikov, imena opolnomočencev in opombe. 
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Posestna knjiga vsebuje podatke o rudniških objektih. 
Tudi ta knjiga je bila vodena na posebnem obrazcu z 
naslednjimi rubrikami: tekoča številka, ime objekta, 
podatki o podelitvi pravic z vpisom koncesije v rudarsko 
knjigo, kraj, v katerem je rudniški objekt (katastrska 
občina, davčna občina), obseg rudniškega kompleksa - 
rudarske mere (vrsta, mer, število) in površina. 
Prostoslcdna knjiga je bila namenjana vpisom tistih oseb, 
ki so imele izključno pravico raziskovanja ozemlja, na 
katerem so se domnevala ležišča rud. V arhivu ni 
ohranjene nobene take knjige, iz zapisnika o prevzemu 
arhiva od Rudarskega urada v Celju leta 1945 pa je 
razvidno, daje obstajalo 56 takih knjig. 
Rudosledna knjiga je bila namenjena evidenci oseb, ki so 
dobile rudosledne pravice. Knjiga je bila vodena po 
posebnem obrazcu z naslednjimi rubrikami: zaporedna 
številka, datum podelitve rudosledne pravice, ime in 
priimek rudosledca, poklic in bivališče rudosledea in 
njegovega pooblaščenca, rudosledni okoliš, podatki o 
podaljšanju rudosledne pravice. Ohranjene so 3 take 
knjige, od katerih je bila zadnja nastavljena leta 1941 pri 
Rudarskem uradu v Celju. 
Knjiga o pobiranju prostoslednin je bila namenjena 
evidenci dohodkov za prostosledninc. Ta knjiga ni ohra- 
njena. 
Tcrminsko kazalo k rudosledni knjigi je bila pomožna 
knjiga k rudosledni knjigi in je bila namenjena razvidu 
rokov o podeljenih rudoslednih pravicah. Knjiga je bila 
vodena po obrazcu z rubrikami: številka rudoslednega 
dovoljenja, leto podelitve, vpis v rudosledno knjigo, 
priimek in ime rudosledca in podatek o podaljšanju 
rudoslednega dovoljenja. 
Kataster rudarskih pravic je Rudarsko glavarstvo vodilo 
kot evidenco o vseh civilnopravnih odnosih, sklepih in 
listinah, ki jih je s tem v zvezi izdalo Rudarsko glavarstvo. 
Inšpekcijske knjige so bile namenjene zapisovanju ugoto- 
vitev rudarskih inšpektorjev kot kontrolorjev in poli- 
cijskih nadzornikov nad delom v rudarskih podjetjih. 
Rudarsko glavarstvo je bilo po uradni dolžnosti zavezano, 
da enkrat na leto opravi kontrolni pregled vsakega 
rudnika. Na teh pregledih se je pregledalo poslovanje 
rudnika, kontrola rudarskih naprav in načrtov ter kon- 
trola rudarskih stanovanjskih kolonij. Če je bila potreba, 
je bil kontrolni pregled opravljen tudi večkrat na leto. 
Statistične knjige vsebujejo letne statistične podatke o 
rudarstvu in topilniCarstvu, ki jih je obdelalo Rudarsko 
glavarstvo na osnovi prejetih podatkov od posameznih 
rudnikov in topilnic. 
Spisovno gradivo Rudarskega glavarstva sestavlja več serij, 
in sicer: 
- serija podelitvenih listin, ki obsega 13 fasciklov ozi- 
roma 60 dosjejev. Dosjeji so urejeni po abecednem redu 
posameznih rudnikov. V tej seriji manjkajo dosjeji 7 (ver- 
jetno rudnik Hrastnik), 22 (verjetno rudnik Mežica), 48 
(rudnik ni ugotovljen), 51 (verjetno rudnik Trbovlje) in 
57 (verjetno rudnik Zagorje). 
Posamezen dosje vsebuje poleg podelitvenih listin še 
drugo gradivo kot npr. zapisnike o ogledu rudišča, odlok 
o ocenitvi rudišča, izkaz o pravilni prijavi najdbe rude, 
ležne karte, sklep rudarskega glavarstva za vpis v rudarsko 
knjigo, dokumente o komasaciji rudnih polj, potrdila o 
prijavi prostosledov, zapisnik o izmeri in zakoličenju 
revirja, skice in načrte jamskih polj ter druge dopise v 
zvezi s podelitvijo rudišča. V to serijo so vključeni spisi. 
W jih je  Rudarsko glavarstvo  v. Ljubljani leta  1922 

prevzelo v Celovcu. Serija arhivskega gradiva v teh 
dosjejih vsebuje doku Tiente, nastale od začetka delovanja 
rudnika in do konca obstoja Rudarskega glavarstva. Serija 
vsebuje zelo dragoceno gradivo, ki se nanaša na zgodo- 
vino rudarjenja. 
- Serija spisov, urejenih po rudnikih, vsebuje gradivo, ki se 
nanaša na obratovanje posameznih rudnikov. Spisi za 
nekatere rudnike so nastali ob koncu 19. stoletja in 
segajo do leta 1950. To kaže, da so to serijo oblikovali 
nasledniki Rudarskega glavarstva. Gradivo v tej seriji 
spisov je iz raznih provenienc, na kar bo treba pri 
strokovni obdelavi tega gradiva posebej paziti. Ohranjeni 
so spisi za naslednje rudnike: Kanižariea (1 fase.), 
Kočevje (1 fase.), Liboje (2 fase.), Litija (1 fase), 
Pečovnik (1 fase), Šentjanž- Krmelj (2 fase), Scnovo-Raj- 
hcnburg (1 fase), Trbovlje (3 fase), Velenje (2 fase), 
Zabukovica (2 fase), Zagorje (5 fase). K tej seriji spada 
še gradivo pod naslovom Razni rudniki (4 fase). Arhiv- 
sko gradivo te serije vsebuje dokumente o tehnični 
usposobljenosti in opremljenosti posameznih rudnikov, 
pridobivanju rude in premoga, uvajanju novih tehnologij, 
tehničnih pregledih naprav, razne zapisnike o kontrolnih 
in kolavdaeijskih pregledih naprav ob otvarjanju rudnih 
polj, gradnji vpadnikov in izvoznih jaškov, separaciji rude 
in premoga, določanju zaščitnih revirjev, razlastitvi zem- 
ljišč, rudarski produkciji in podatke o uvajanju ukrepov 
zaradi onesnaževanja voda. To gradivo je zlasti dragoceno 
za dokumentiranje tehnične opremljenosti naših rud- 
nikov, ki so bili po stopnji opremljenosti na evropski in 
svetovni ravni. 
Ureditev te serije spisov po posameznih rudnikih so 
nasledniki Rudarskega glavarstva verjetno imeli za naj- 
praktičnejšo rešitev, ker je bilo gradivo, urejeno po 
rudnikih, zanje najhitreje dostopno. Na koncu naj še 
dodam, da je med gradivom iz te serije tudi več 
dokumentov, pomembnih za zgodovino NOB. 
— Serija spisov, urejenih po snovi, je verjetno nastala iz 
podobnih razlogov kot serija spisov po posameznih 
rudnikih. Ta serija je zlasti pomembna za zgodovino 
soeialnih razmer delavcev v rudarstvu, saj je znano, da so 
rudarji živeli v najtežavnejših življenjskih razmerah in da 
je njihov poklie tudi izredno nevaren in izpostavljen 
številnim nesrečam. 
Dosjeja Službeni redi in Varnostni predpisi vsebujeta 
predpise posameznih rudnikov kot njihove interne zako- 
nodaje. Ti predpisi so urejali medsebojne odnose in 
odnose med delodajalci in delojemalci. Pomembno je, da 
se v tem gradivu dokumentira tudi življenje rudarjev in 
rudarskih delavcev, njihov osebni standard. Vse interne 
predpise — zakonodajne akte — so morali posamezni 
rudniki predložiti Rudarskemu glavarstvu v odobritev, 
Rudarsko glavarstvo pa je izvajanje teh zakonodajnih 
aktov nadzorovalo. 
Dosjeji gradiva Strojne naprave vsebujejo dokumente o 
tehničnih izboljšavah in drugih napravah v rudniku. S 
strojnimi napravami so morali upravljati le kvalificirani in 
izprašani delavci, kar so Rudarsko glavarstvo in drugi 
inšpekcijski organi posebej nadzorovali. 
Spisi v dosjeju Skladišča za razstrelivo vsebujejo doku- 
mente, ki se nanašajo na prostore in hranjenje razstreliva. 
Skladišča so bila praviloma zgrajena na površini po 
določenih predpisih, kar je Rudarsko glavarstvo posebej 
nadzorovalo. Po objavi Občnih rudarsko policijski h pred- 
pisov leta 1938 je bilo vprašanje razstreliv in skladišč za 
razstreliva enotno urejeno. 
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Ležne karte, zemljevidi, načrti in druge karte ter skice 
predstavljajo arhivsko gradivo z Veliko praktično in 
zgodovinsko vrednostjo. Predpisi so določali, da so 
marali rudniki izdelati situaeijski načrt jamskih polj, ki so 
ga morali stalno dopolnjevati, prav tako tudi načrte 
posameznih jam in površinskih kopov ter načrte zra- 
čenja.27 Načrti in karte so morali biti izdelani v 
določenem merilu; njihova izdelava je bila zaupana za to . 
kvalificiranim strokovnjakom. Vse rudniške načrte je bilo, 
treba dostaviti Rudarskemu glavarstvu v verifikacijo. 
Predpis je določal, da so morali rudniki poslati vse načrte 
in dopolnila k načrtom enkrat letno, in sicer do 1. aprila, 
dopolnila k načrtom za zračenje pa vsakega pol leta. 
Rudarskemu glavarstvu so morali izročati vse načrte in 
arhivsko gradivo, če je rudnik prenehal z obratovanjem. 
K načrtom in zemljevidom je spadalo tudi gradivo o 
rudarskem merjenju, tako za merjenje na površini kakor 
tudi v jami. O teh merjenjih je bilo treba voditi dve knjigi, 
in sicer knjigo za merjenje, v katero so vpisovali podatke 
o datumu, mestu in namenu merjenja, priimek merilca, 
inštrument in metodo merjenja, če je bilo merjenje 
opravljeno s kompasom, pa tudi dnevni čas in vse od čitke 
pri merjenju. Druga knjiga je bila Glavna knjiga merjenja, 
v katero so vpisovali rezultate merjenja, opazke, skice in 
izračune. Obe knjigi sta se morali hraniti kot dokument k 
načrtom.28 

Situaeijski načrt rudnika in jamskih polj nam nudi 
vpogled v razsežnost posameznega rudnika, njegovih 
komunikacijskih naprav in v rudniške objekte na površini 
in pod zemeljskim površjem. Ležne karte dokumentirajo 
rudna polja in tudi zaloge rud. 
Podani prikaz arhivskega gradiva Rudarskega glavarstva je 
deloma odgovoril tudi o zgodovinski vrednosti omenje- 
nega arhivskega fonda. Knjige Rudarskega glavarstva nam 
dokumentirajo izrazit porast rudarjenja v 19. stoletju pri 
nas. Dokumentirajo nam tudi sorazmerno veliko upa- 
danje rudarstva in napredovanje rudnikov in rudarskih 
podjetij, ki so še ostali v hudem konkurenčnem boju. 
Rudarske knjige v širšem smislu nam z vpisi za vsakega 
posameznika, za vsako rudarsko podjetje ali rudarsko 
združbo tudi dokumentirajo iskanje rudnih polj, odkri- 
vanje rudnih bogastev, kvaliteto rude in premoga, proiz- 
vodnjo ter prizadevanja za u velja vi te v kapitala, naloženega 
v rudarsko proizvodnjo. Slovensko ozemlje je bilo znano 
kot zelo bogato z rudami, samo rudarjenje pa je 
pokazalo, da so rudniki na Slovenskem, razen nekaterih 
izjem, kot sta npr. Idrija in Mežica, svoje obrate kmalu 
zaprli. Podatek iz leta 1927 pravi, daje bilo registriranih 
še 92 rudnikov in topilnic, od katerih jih je bilo le 32 
aktivnih,29 v glavnem premogovnikov. Podatki o rudar- 
skih knjigah kažejo, kakšno vlogo je imel v rudarstvu 
domači in kakšno tuji kapital. Zelo redki posamezniki so 
zmogli toliko kapitala, da so uspeli (npr. Jakil), bolj je 
uspel združen kapital, ki je bil združen v rudarskih 
združbah, saj so bile samo te sposobne premostiti težave, 
ki so nastale v hudem boju za ekonomsko uveljavitev. 
Podatki, zbrani v rudarskih knjigah, imajo poleg zgodo- 
vinske vrednosti tudi javno pravno vrednost kot evi- 
denčne knjige z vpisi najrazličnejših pravic za rudarjenje. 
Te pravice pa so s prehodom rudnikov v družbeno 
premoženje tudi prenehale veljati in so usahnile. 
Spisovno gradivo nam poleg dokumentacije o splošnem 
administrativnem poslovanju nudi vire za upravno, poli- 
tično, gospodarsko, socialno in kulturno zgodovino, 
seveda pa je dragocen vir za zgodovino posameznih 
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rudnikov na Slovenskem. Številne vloge posameznikov, 
rudnikov, rudarskih združb in upravnih organov ter 
rešitve teh vlog, ki jih je sprejelo Rudarsko glavarstvo, 
vsebujejo dokumente s podatki, ki dokumentirajo zgodo- 
vinski razvoj našega rudarstva. Dokumenti se nanašajo na 
začetke rudarjenja od prijav o najdbi rudnih ležišč, 
zaprosila za podelitev rudnih polj, osredkov, posameznih 
jamskih mer, razpisov za podelitev rudnih polj in njihov 
ogled do merjenja in zakoličenja jamskih polj, združe- 
vanja jamskih polj, razlastitve zemljišč za potrebe rud- 
nikov, gradnje in dograjevanja rudnikov, uvajanja tehnič- 
nih izboljšav, proizvodnje, družbenopolitičnega življenja 
rudarskih revirjev, zapiranja rudnikov ali posameznih jam, 
vračanja rudarskih pravic in do življenja rudarjev in 
njihovega boja proti izkoriščanju. Spisovno gradivo je 
tisto dokumentarno gradivo, v katerem najdemo posa- 
mezne podatke, ki nam prikažejo rudarstvo in z njim 
povezano rudarjenje kot zelo pomembno gospodarsko 
panogo. Po drugi strani pa je rudarstvo gospodarska 
panoga, kjer je bilo izkoriščanje človeka po človeku 
najhujše in zato ni naključje, da se je rudarski delavec — 
proletaree najbolj energično postavil v obrambo svojih 
pravic, se združil v svoje organizacije za enoten nastop 
in si bodisi v štrajkih bodisi drugih oblikah boja izboril 
svoje upravičene zahteve. Ker so številni dokumenti, ki 
pričajo o boju rudarjev za njihove pravice, uničeni, je 
zgodovina delavskega gibanja za to dokumentacijo zelo 
prikrajšana. Določeni podatki o tem so vendarle ostali 
zapisani v registraturnih pomožnih knjigah, zaradi česar 
imajo te registraturnc knjige še večjo vrednost. 

Dokumenti Rudarskega glavarstva so pomembni še za 
zgodovino zaščite našega okolja. Poleg nekaterih tovarn 
so namreč prav rudniki onesnaževali naše vode z mokro 
separacijo rud in premoga. Upravni organi in Rudarsko 
glavarstvo so se že pred več desetletji močno zavzemali za 
ohranitev čistih voda. 

Načrti, ležne karte, zemljevidi, karte rudnih polj in drugo 
podobno gradivo so kot grafični zapisi o rudarstvu v 
Arhivu ohranjeni v zelo majhni količini in še to le kot 
priloge k določenemu spisu. To gradivo ima praktično in 
zgodovinsko vrednost. Praktična vrednost se kaže v 
vsakdanji uporabi, zlasti v primerih, če je rudnik prenehal 
z obratovanjem, rudniške naprave pa so bile povod za 
določene procese. Praktično uporabni so ti načrti tudi v 
primerih, če se rudniške naprave uporabljajo še v druge 
namene ali pa če se na površinah, kjer so bili rudniki, 
oblikujejo novi prostorski in urbanistični načrti. Zgodo- 
vinska vrednost kart in načrtov je največkrat določena že 
s funkcijo in namenom njihove izdelave. Dokumentirajo 
nam razpored in obliko rudniških objektov, ležne karte 
pa tudi razvid zalog. Načrti in zemljevidi so arhivsko 
gradivo, ki torej dokumentira razvrstitev rudniških ob- 
jektov in naprav, njihovih prometnih poti, razvoj in delo 
rudnikov ter uporabo določenih delovnih sredstev v 
rudarstvu. Načrti so tudi dokument o življenju in delu v 
rudarskih revirjih in kot grafični zapisi pomembnih 
tehničnih spomenikov predstavljajo sestavni del kulturne 
dediščine. 

Pravo oceno o vrednosti in pomenu arhivskega gradiva 
Rudarskega glavarstva le težko damo, ker ni ohranjen 
celoten arhivski fond. Zgodovinarji, raziskovalci gospo- 
darske, politične, soeialnovarstvene in kulturne zgodo- 
vine, pri svojem delu ne bodo mogli mimo tega arhivskega 
gradiva, zlasti ne tisti, ki se bavijo z zgodovino delavskega 



gibanja, zgodovino soeialnega zavarovanja in gospodarsko 
zgodovino zadnjih sto let. 

OPOMBE 

1 Rcichsgcsctzblatt, leto 1850, odredba 123; Jože Som, Premo- 
govniki in njihovi rudarji v obdobju 1848-1918. Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, letnik VI11-1X (1968-1969), 
str. 7 

2 Rcichsgcsctzblatt. leto 1854, 146 (23.5.1854); Ernst Mi-, 
schier und Josef Ulbrieh, Österreichisches S taatswörterbuch. 
1.•. •-•, Bergrecht, str. 466 

3 Rcichsgcsctzblatt, leto 1858, odredba 157', str. 510-512: 
Jože Sorn, n.d., str. 7 

4 Rcichsgcsctzblatt, leto 1871, St. XXXIII, zakon št. 77 z dne 
21.7.1871; Jože Sorn, n.d., str. 8; Ernst Mischlcr und Josef 
Ulbrieh, n.d., Bergbehörden, str. 475 

5 Rcichsgcsctzblatt, leto 1892, St. XX, odredba 48, str. 424 
6 Ernst Mischlcr und Josef Ulbrieh, n.d.,str. 474-475 
7 Rcichsgcsctzblatt. leto 1871, lt. XXX111; Ernst Mischlcr und 

Josef Ulbrieh. n.d., str. 475 
8 Uradni list Narodne vlade SUS v Ljubljani, letnik 1, It. XXX, 

str. 69, Objava 
9 AS, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, zapisnik o prevzemu 

Rudarskega urada v Celju po Rudarskem glavarstvu v Ljub- 
ljani z dne 1. junija 1945, str. 1, vsebuje podatek, daje bil 
Rudarski urad v Celju uradno ustanovljen 5. junija 1941, 
Vcrordnungs- und Amtsblatt des Chers der Zivilvcrwaltung in 
der Untersteiermark it. 19/1941, Str. 137-138, vsebuje I• 
odredbo o vodenju družbe Energieversorgung in der Südstcicr- 
mark s sedežem v Mariboru, ustanovljene 6. junija 1941. 
Odredba o rudarskem nadzorstvu na Spodnjem Štajerskem z 
dne 20. 12. 1942, objavljena v Vcrordnungs- und Amtsblatt 
It. 107/1942, str. 715, določa, da izvaja to nadzorstvo 
Rudarski urad v Celju 

10 AS, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani. Razni rudniki, fase. 4, 
mapa ukinitev Rudarskega glavarstva 

11 Zupančič Lojze, Rudarstvo Slovenije. Spominski zbornik ob 
dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije, Ljubljana, 1939, str. 355; 
AS, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, fase. 
16, Nacrt rudarskog zakona za kraljevinu Srba, Hrvata i 
Slovenaca od 9. jula 1929, člen 177 

12 Splolni pregled fondov Državnega arhiva LRS, Ljubljana, 
1960.su. 77 

13 AS, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, fase 
16, Nacrt rudarskog zakona ..., člen 181 

14 AS, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, fase. 
16, informacija in pripombe na načrt rudarskega zakona 

15 Občni rudarskopolicijski predpisi, Ljubljana, 1939; Službene 
novine kraljevine Jugoslavije, 1938, št. 215/LX1V z dne 
21.9. 1938 

16 Rudarsko glavarstvo v Celovcu, spis št. 2452/1922 s prilo- 
gami 

17 AS, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, spis 1353/1945; za- 
pisnik o prevzemu Rudarskega urada v Celju po Rudarskem 
glavarstvu v Ljublja/ii 1. junija 1945, str. 6 

'8 AS, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, zapisnik o prevzemu 
Rudarskega urada v Celju po Rudarskem glavarstvu v Ljub 
Ijani 1. junija 1945, str. 6,7 

19 AS, akecsijska knjiga, vpis št. 336; AS, spisi 1954, akt si. 
368/54 

20 AS, akecsijska knjiga, vpis It. 701 
21 AS, akecsijska knjiga, vpisi St. 719, 777, 815 
22 AS, akecsijska knjiga, vpis 918 
23 AS, akecsijska knjiga, vpis 1384 
24 AS, akecsijska knjiga, leto 1981 
25 Rudarsko glavarstvo v Celovcu, delovodniki 1889-1918, 

zapisi o ¿kart ¡ranih spisih 
26 AS, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, delovodnik za leto 1924 
27 Obči rudarskopolicijski predpisi, Ljubljana, 1939, člen 518, 

str. 166 
28 Občni rudarskopolicijski predpisi, Ljubljana, 1939, člen 539, 

str. 177-178 
29 AS, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, fase. 

16, rudarstvo v Sloveniji, IV. Delavske razmere, 1927; Josip 
Močnik, Rudarstvo. Krajevni leksikon Dravske banovine, 
Ljubljana, 1937, str. 52, 53 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE BERGHAUPTMANNSCHAFT 1858-1945 UND 
DIE  BEDEUTUNG  IHRES ARCHIVSCHRIFTGUTES 
FÜR DIE GESCHICHTE 

Peter Ribnikar 

Die Berghauptmannschaft ist das Verwaltungsorgan für 
den Bergbau- und Sehmelzenbereich. Sein Arbeitskreis 
gründete am österreichischen Bergbaugesetz aus dem 
Jahre 1854 und am Gesetz über die Regelung und 
Organisierung der Bergbaubehörden aus dem Jahre 1871. 
Das slowenische Gebiet wurde bis zum Zusammenbruch 
der österreichisch-ungarischen Monarchie in 1918 der 
Berghauptmannschaft in Klagenfurt untergeordnet, spä- 
ter aber der Berghauptmannschaft ¡n Ljubljana (vom 
1918 bis zum 31. Dezember, 1945), 
Das Archiv Schriftgut der • erghau ptmannsehaft umfassen 
die Geschäftsbücher, Aktenschriftstücke, sowie die Kar- 
ten und Landkarten. Die Bücher sind eigentlich die Berg- 
baugeschäftsbüeh'cr im breiteren Sinne, statistische 
Bücher. und Registraturbücher. Die Bergbaugeschäfts- 
büeher hatten als Evidenzbüeher den öffentlichen Reehts- 
wert. Sie enthalten die Angaben über die Eigentums- und 
anderen Bergbaurechte, sowie der Einzelnen als auch der 
Vereinigungen. Das Schriftgut stellt eine Dokumentation 
über die allgemeine administrative, fachlich-verwaltliche, 
sowie bergmännisch-polizeiliche Geschäftsführung vor. Die- 
Plane, Karten und Landskarten dokumentieren, nebst der 
Bergbauobjektedimensionen, auch die Entwicklung der 
Bergbautechnologic und die Einführung des technischen 
Fortschrittes im Bergbau. 
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DEŽELNA KOMISIJA ZA AGRARNE OPERACIJE NA 
KRANJSKEM 

Vladimir Sunčič 

V svojem sestavku bom poizkusil na kratko obdelati 
vzroke, ki so konec 19. stoletja pripeljali do ustanovitve 
Deželne komisije za agrarne operacije na Kranjskem, Ob 
tem pa tudi njeno organizacijo in naloge, ki jih je ta 
komisija na osnovi zakonskih določil opravljala pri 
razdelitvi in ureditvi skupnih zemljišč na Kranjskem. 
Komisija za agrarne operacije je delovala od leta 1887 do 
194S. 
Prodiranje denarnega gospodarstva in kapitalističnih od- 
nosov na vasi, pa tudi odškodnina z zemljiško obvezo, so 
uničevali kmeta v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi 
zaostale agrarne tehnike in zaradi sredstev, ki jih je imel 
na razpolago, kmet ni bil kos kapitalističnemu načinu 
gospodarstva. Njegovo povečini majhno posestvo je bilo 
razkosano na več negospodarskih parcel. Gospodarski 
konjukturi v začetku 70-tih let 19. stoletja je sledila 
težka agrarna kriza. Tuja konkurenea je kmečko gospo- 
darstvo skoraj uničila. Kmetijska posestva so zaradi padea 
cen, tehnične zaostalosti ter nerentabilnosti propadala ali 
pa postajala prezadolžena. Takšno stanje je povzročilo 
sprejem posebnih agrarnih zakonov, ki naj bi izboljšali 
gospodarski položaj kmetom. Do takrat sprejeta agrarna 
zakonodaja je rešila samo en del celotnega agrarnega 
vprašanja, to je ureditev pašnih in drugih užitkov v 
graščinskih gozdovih. Po cesarskem patentu iz leta 1853 
so nastale nove servitutne skupnosti, ki niso bile urejene 
ne na znotraj ne na zunaj. Nihče ni skrbel ne za 
organizacijo teh novih agrarnih skupnosti ne za gospo- 
darjenje na novo nastalih skupnih in servitutnih zem- 
ljiščih. Gospodarstvo na skupnih zemljiščih, pašnikih in 
gozdovih je ostalo neurejeno. Ta skupna zemljišča so 
ostala prepuščena samovoljnemu izkoriščanju posamez- 
nikov. Državni zakon z dne 7. 6. 1883 št. 94 in kranjski 
deželni zakon št. 2 iz leta 1888 „o razdelitvi in ureditvi 
skupnih zemljišč" je pomenil začetek reševanja tega 
problema, hkrati pa ustanovitev posebnih agrarnih oblasti 
za razdelitev in ureditev skupnih zemljišč. Te agrarne 
oblasti so bile: 
1. komisar za agrarne operacije 
2. deželna komisija za agrarne operacije, 
3. ministrska komisija za agrarne operacije v Ministrstvu 
za kmetijstvo. 
Njihova naloga je bila izvedba razdelitve in ureditve 
skupnega zemljišča. Razdelitev in ureditev je bila mogoča 
le na predlog vaščanov. Skupna zemlja se je razdeljevala 
na parcele. Pri razdeljevanju zemlje so se ozirali na 
različne kriterije tako, da so ponekod dobili vsi vaščani 
enake deleže, drugod pa so bili kajžarji izključeni. 
Ponekod so se spet ozirali na velikost kmetije. Kjer je bila 
upravičenost do paše dotlej omejena po številu glav, je 
zdaj to število odločalo pri odmeri parcele, ki jo je 
posamezno gospodarstvo dobilo na prejšnji gmajni. 
Kranjski deželni zakon „ o razdelitvi in ureditvi skupnih 
zemljišč" je določal razdelitev in ureditev tako, da je 
komisija za agrarne operacije po sprejetju predloga 
udeležencev dala nalog komisarju za agrarne operacije, ki 
je moral pripraviti in sestaviti razdelbeni in uredbeni 
načrt (člen 51). Razdelbeni načrt je moral obsegati 
eenitev zemljišč in pravic. Uredbeni načrt pa je moral 
obsegati podatke o plodnosti skupnih zemljišč (člen 57). 

Načrt o razdelitvi in ureditvi je potrdila komisija za 
agrarne operacije. Dan, s katerim se začne uradno 
poslovanje komisarja za agrarne operaeije, je moral biti 
objavljen v uradnem deželnem časopisu (člen 60). Pri 
razdelitvi in ureditvi so morali poleg komisarja sodelovati 
tudi odposlanee kranjskega deželnega odbora in strokov- 
njaki za zemljemerska in tehnična dela (člen 61 in 64). V 
začetku osnovnih del pri razmejitvi skupnih zemljišč je 
moral komisar s pomočjo strokovnjakov izmeriti in 
razmejiti skupno zemljišče na posamezne paréele (člen 
68), Vaščani, ki so se udeležili razdelitve, so bili vpisani v 
poseben imenik neposredno udeleženih (člen 69). Pri 
razmejitvi na posamezne paréele so tudi točno oeenili 
deleže udeležencev (člen 73). Na podlagi oeenitve vred- 
nosti celotnega zemljišča je komisar sestavil register 
deležnih pravic, ki ga je potrdila komisija za agrarne 
operaeije (člen 79). Zoper register deležnih pravic so 
imeli pravico udeleženci vložiti pritožbo pri komisarju. 
Nato so določili oddelilni načrt, to je načrt bodoče 
ureditve (člen 83). 
Pri ureditvi gozdnih* zemljišč se je moral narediti gozdni 
red. Gozdni red je obsegal: 
1. napotke, kako naj se ravna pri skupnem užitku in pri 

njegovi razdelitvi, 
2. napotke, kako naj se gozdni sadeži čim bolj zaščitijo 

pred gozdnimi škodljivci (člen 93). 
Nekateri deli skupnih zemljišč so se izključili iz razdelitve 
in ureditve. To so bila tista zemljišča, ki so bila po svoji 
legi izpostavljena posebnim poškodbam ali pa so se jih 
držala kaka posebna bremena. To so bila zemljišča, ki so 
bila izpostavljena plazovom, povodnim in pa tista, ki so 
se jih držala posebno visoka realna bremena, katerih 
vrednost je bilo težko določiti. Agrarne oblasti tudi niso 
bile pristojne v takih zadevah, ki se tičejo železnic ali 
javnih potov, kakor tudi stavbnega reda (člen 5), 
To je kratek pregled dela agrarnih oblasti pri razdelitvi in 
ureditvi skupnih zemljišč. 

Organizacija komisije za agrarne operacije 

Člani deželne komisije za agrarne operaeije so bili: 
1. deželni predsednik ali njegov namestnik kot načelnik, 
2. poročevalee, 
3. trije sodniki, 
4. en član deželnega odbora (člen 14). 
Pri delu komisije so sodelovali kot posvetovalni člani tudi 
gospodarski in tehnični ¡zvedenei (člen 17). Poročevalca 
deželne komisije je določil minister za kmetijstvo po 
dogovoru z ministrom za notranje zadeve, člane sodni- 
škega stanu pa je določil pravosodni minister. Člana 
deželnega odbora je izvolil kranj. deželni odbor sam (člen 
15). 
Kot drugoinstančno oblastvo je komisija za agrarne 
operaeije na predlog komisarja razsojala in odločala o 
sporih med vaščani. Razsodba komisije za agrarne opera- 
cije je bila končno veljavna. Toda udeleženci so imeli 
možnost pritožbe na ministrsko komisijo za agrarne 
operaeije v ministrstvu za kmetijstvo na Dunaju (člen 
45). Naloga te komisije je bila kontrola nad izvajanjem 
navedenega zakona o deželnih komisijah za agrarne 
operacije. Delitev skupnih zemljišč je združevala zraven 
pravne ureditve novih razmerij tudi izvedbo ustreznih 
vrisov v katastrske mape. Zaradi tega je komisija usta- 
novila poseben tehnični oddelek. 
Delo komisije in ostalih agrarnih oblasti pa ni bilo samo 
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vezano na zgoraj omenjeni zakon, ampak je bilo pove- 
zano tudi z ostalo agrarno zakonodajo: z zakonom o 
odpravi gozdnih enklav in arondacije gozdnih mej (drž. 
zak. št. 93 iz leta 1883. kranj. dež. zak. št. 3 iz leta 
1888), zakonom o zložbi poljedelskih zemljišč (drž. zak. 
št. 92 iz leta 1883, kranj. dež. zak. št. 28 iz leta 1900), 
zakonom o uredbi pravic drvarje • ja, paše in dobivanja 
gozdnih pridelkov ter o novi uredbi in njihovem odkupu, 
kolikor so bile že enkrat urejene (drž. zak. št. 130 iz leta 
1853, kranj. dež. zak. št. 2 iz leta 1912). zakonom o 
varstvu planin in pospeševanju planinskega gospodarstva 
(kranj. dež. zak. št. 18 iz leta 1909) in zakonom o 
izboljšanju pašnikov (kranj. dež. zak. št. 63 izleta 1912). 
Vsi ti zakoni imajo predvsem namen popraviti napake 
nepravilno in nepopolno izvedene odveze zemljiških 
bremen (ces. patent iz leta 1853 „o odvezi in ureditvi 
zemljiških bremen"), to je odpraviti razkosan ost kmečkih 
posestev ter rešiti vprašanje skupnih zemljišč ter starih 
pašnih pravie. Ti agrarni zakoni stremijo za lem, da se s 
primerno porazdelitvijo zemlje in organizacijo agrarnih 
skupnosti postavi krneč ko gospodarstvo na trdne temelje, 
da se kmetijska produkcija dvigne, olajša in poceni in se k 
njej pritegnejo nova, do sedaj neracionalno gos podarjena 
zemljišča. To zadnje velja posebno za pospeševanje 
pašništva in planšarstva kot glavnega in najvažnejšega 
užitka skupnih zemljišč. 
Razkosan ost kmečkih posestev je skušal odpraviti zakon 
o zložbi poljedelskih zemljišč. Pri zložbi ali komasaciji so 
se poljedelska zemljišča enega okoliša (ene občine, vasi 
ali skupine) združila in«se nato povsem na novo razdelila, 
in to tako, da so se dosegle z istočasno napravo novih 
potov in izvedbo potrebnih skupnih melioracijskih naprav 
kar najbolj primerne gospodarske oblike posameznih 
posestev. Na ta način naj bi se omogočilo kar najbolj 
raeionalno gospodarjenje. 
Pomen zakona o novi ureditvi oziroma odkupu Servitut- 
en h pravic, paše i.dr. je bil predvsem v tem. da so se stare 
kmečke pravice priznavale ne kot običajne servitutne 
pravice, ampak kot realne pravice. Namen tega zakona je 
bil tudi, da se odpravijo vse stare pomanjkljive ureditve 
teh pravic. To naj bi se uredilo z odkupom v svetu ali 
denarju ali pa z novo ureditvijo teli odnosov in popravo 
obstoječih starih odveznih listin. 
Po zakonu o varstvu planin in pospeševanju planinskega 
gospodarstva so bila posebno poudarjena določila o 
oskrbovanju planinskega gozda, o ločitvi planinske paše 
in planinskega gozda, o dopustnosti gozdne paše, o 
odvažanju sena in gnoja, o zavarovanju planinskih tal, 
kakor tudi za boljše oskrbovanje planin (člen 5). Ta 
določila je vseboval gospodarski načrt (planinski red), ki 
ga je moral sestaviti lastnik in predložiti komisarju za 
agrarne operacije (člen 3). 
V zakonu o izboljšanju pašnikov je prihajalo v pošte v za 
izboljšavo pašnega sveta in olajšavo njegove porabe 
naslednje: 
1. naredbe, s katerimi s* je svet gojil (namakanje, 

osuševanje, požiganje, krčenje in hranjenje ter poraba 
gnoja), 

2. naredbe, s katerimi se je svet obvaroval. 
3. naredbe za boljše obdelovanje (izgradnja potov in stez, 

na pajal išč, hlevov, napeljava vode itd.), (člen 3). 
V vsakem agrarnem postopanju so se istočasno z racio- 
nalno porazdelitvijo zemlje, z delitvijo ali ureditvijo 
skupnih zemljišč ali z uredbo kmečkih pravie reševala vsa 
tehnična  in gospodarska vprašanja. Spojitev reševanja 

gospodarskih, pravnih in tehničnih vprašanj je predvsem 
vidna pri zložbi (komasaciji). Pri zložbi je bilo nujno, da 
se opravi še meliorizacija (namakanje, osuševanje, prelo- 
žitev potov i.dr.), predvsem zaradi tega, ker je tvorilo 
celotno zložbeno ozemlje enoten zemljiški kompleks, ki 
naj bi se na novo razdelil, tako da so odpadli vsi odkupi 
zemljišč in drugo. 
Ti agrarni zakoni so imeli še posebno lastnost, da so pri 
njihovem izvajanju sodelovali udeleženi posestniki sami, 
in to kot zložbeni odbor pri zložbah, kot organizirana 
skupnost pri ureditvah in delitvah skupnih zemljišč in pri 
reševanju servitutnih vprašanj. Tako so sami posestniki 
pomagali pri urejanju razmer, ki so jih najbolj poznali. 
Kot je iz navedenega razvidno, je bila naloga komisije za 
agrarne operacije in drugih agrarnih oblasti predvsem v 
tem, da so čim bolj natančno opravljali navedeno agrarno 
zakonodajo v smislu izboljšanja agrarno gospodarskega 
položaja kmeta kakor tudi tehnične ureditve skupnega 
zemljišča. 
V svojem sestavku sem obravnaval komisijo za agrarne 
operacije od njene ustanovitve do prve svetovne vojne. Z 
nastankom nove Jugoslavije se je delo agrarnih oblasti 
nadaljevalo. Delovale so v skoraj nespremenjeni obliki še 
naprej, posebno zaradi tega, ker se je delo na posameznih 
agrarnih operacijah nadaljevalo in zaključevalo. Nadalje- 
vale so niso samo stare in nezaključene agrarne operacije, 
ampak so nastajale tudi nove. Sprememba glede na 
delovanje agrarnih oblasti po razpadu Avstro-Ogrske je 
bila v tem, da se je ustanovila visoka komisija za agrarne 
operacije, ki je združevala naloge bivše ministrske komi- 
sije v ministrstvu za kmetijstvo ter deželne komisije za 
agrarne operacije (naredba narodne vlade SHS z dne 
14. 11. 1918, št. 111, Ur. l.št. II). 

ARHIVSKO GRADIVO 

Gradivo sem dobil v fondu Deželne komisije za agrarne 
operaeije v Arhivu SR Slovenije. Fond obsega 36 t.m. 
( 135 fasciklov). Sestavljen je iz agrarnih opera eij (RU spisi) 
po abecednem redu. Spisi so v okviru dosjejev. Registra- 
turne pomožne knjige niso ohranjene, razen dveh in- 
deksov— abecednih kazal. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE LANDESKOMMISSION FÜR AGRAROPERATIO- 
NEN IN KRAIN 

Vladimir Sunčič 

Der Autor beschreibt die Tätigkeit und Aufgaben der 

Agrarbehörden, insbesondere der Kommission für Agra- 
roperationen hinsichtlich der Durchführung der beson- 
deren Agrargesetzgebung, die am Ende des 19. Jhs. 
erlassen wurde — mit der Absicht, die für den Bauer sehr 
wichtigen Fragen zu regeln (die Aufteilung und Regelung 
der gemeinsamen Grundstücke, die Zusammenlegung 
(Kommassation) der La n dwir tschaft sgrun d stücke, die 
Weidelandbesserung, der Bergschutz usw.). 

FILMSKO GRADIVO V ARHIVU SR SLOVENIJE KOT 
ZGODOVINSKI VIR ZLASTI ZA ZGODOVINO KME- 
TIJSTVA, GOZDARSTVA IN LESARSTVA 

Ivan NemaniĆ 

Po osvoboditvi je zbirala in hranila filmsko gradivo za 
območje vse Jugoslavije Jugoslovanska kinoteka v Beo- 
gradu. Proti koncu šestdesetih let pa so nastale filmske 
zbirke v večini republiških arhivov, med njimi tudi v 
Arhivu Slovenije. Zakon o arhivih in arhivskem gradivu 
(Uradni list SRS, St. 4-24/1966) je že pred tem ovred- 
notil film kot arhivsko gradivo, skrb zanj pa je zaupal 
arhivski službi. Sledila sta Zakon o filmu (Uradni list 
SRS, St. 4-24/1974) in Zakon o naravni in kulturni de- 
diščini (Ur. 1. SRS, St. 1/81), ki je filmsko gradivo v SR 
Sloveniji v celoti zavaroval. 
V referatu se bom najprej pomudil ob vprašanju verodo- 
stojnosti filmskega gradiva kot zgodovinskega vira. Nato 
bom predstavil posamezne filme iz zbirke Arhiva, ki bi jih 
bilo mogoče uporabiti kot zgodovinski vir za gospo- 
darsko zgodovino. 
Klasifikacija filmov okvirno deli filmsko gradivo po 
vrstah na igrane, dokumentarne in risane filme, kar je v 
osnovi že napotilo zgodovinarjem pri uporabi filmov za 
njihove raziskave. Vendar pri tem upoštevamo, da imajo 
tudi igrani filmi Številne sekvence dokumentarnega zna- 
čaja. 
Film je novejša vrsta arhivskega gradiva, ki je zgodovinarji 
za svoje raziskave skoraj Se ne uporabljajo. Ne le za 
filmsko zbirko v Arhivu SR Slovenije, tudi za gradivo 
Jugoslovanske kinoteke, ki se uvršča med največje 
filmske arhive v svetu, so zgodovinarji v preteklosti 
pokazali malo pozornosti. Medtem pa drugod po svetu 
filmski arhivi raziskovalcem različnih področij družbenih 
dogajanj odpirajo vrata na stežaj in čedalje več publikacij 
temelji na filmskem arhivskem gradivu. 
Filmsko in spisovno arhivsko gradivo se razlikujeta po 
obliki in načinu sporočila. Spisi obsegajo le podatke, ki 
jih je avtor zapisal in nam jih sporočil. Z njimi si 
ustvarimo podobo o dogodku, medtem ko se v filmu pred 
našimi očmi dogodek v celoti ponovi. Za študij posa- 
meznih delov filma lahko izdelamo fotose in na njih 
ugotovimo vse podrobnosti filmske slike. Kljub temu, da 
so filmski posnetki fragmentarni, ker je tehnično na 
enem filmskem traku nemogoče zajeti dogodek v celoti, 

je sporočilo filmske slike popolnejše od pisanega sporo- 
čila. Poleg tega slikovni filmski zapis dopolnjujejo napisi 
na filmskem traku in zvočni komentar. 
Filme snemajo z različnimi nameni, mnogokrat brez 
poprejšnjih priprav. Arhivsko filmsko gradivo predstavlja 
dogodek, predmet itd., kakršen je v resnici, brez kakrš- 
nihkoli deformacij. Večinoma pa snemajo režiserji filme 
po vnaprej pripravljenih scenarijih. Z njimi usmerjajo 
snemalce in oblikujejo posnetke tako, da jih uskladijo s 
svojimi stališči do določenih vprašanj. Posnete filme 
pogosto dopolnijo s sekveneami že prej posnetih filmov. 
Cesto jim dodajo ton in s tem tudi komentar, s Čimer je 
mogoče prvotni smisel kadrov delno ali popolnoma 
spremeniti in tako ponarediti resnico o dogodku. Ton 
zapišejo na filmski trak sinhrono ali pa ga dodajo 
pozneje. Medtem ko je tonski zapis mogoče falsificirati, 
slike v kadru ne moremo ponarediti. V filmih, za katere 
nimamo avtentičnega zvočnega zapisa, in v filmih, ki so 
bili posneti pred zvočnim zapisom, je verodostojnost 
slike vprašljiva le za sekvence, ki jim je bil zvok dodan 
pozneje. Resničnost filmske slike je mogoče ponarediti 
tudi s fotomontažo in trikom. Ob vsakokratni uporabi 
filmskega arhivskega gradiva se nam vsiljuje misel o 
fotomontaži, ki nam vliva dvom o pristnosti filma. 
Kritično presojo o uporabi filmskega gradiva kot zgodo- 
vinskega vira strnemo v ugotovitvi. Pri oceni avtentičnosti 
filmskih posnetkov se vedno omejujemo le na posamezne 
kadre in ne zajamemo filma v celoti. Ob pazljivem 
pregledu filmske slike lahko odkrijemo vse dodane 
sekvenee, skratka montažo in falsifikate. Pri ugotavljanju 
verodostojnosti filmov upoštevamo še druge kriterije. 
Primerjamo jih s pisanimi viri in s podatki, ki so nam jih 
sporočile priče dogodkov. 
Filmska zbirka v Arhivu SR Slovenije šteje prek 800 
dokumentarnih, 106 igranih in 41 animiranih filmov. 
Posamezni filmski zapisi, bodisi da so reportaže, filmi, 
posneti po scenarijih, ali pa arhivsko gradivo brez zvoka 
in komentarja, predstavljajo dragoceno arhivsko gradivo, 
ki ga bo mogoče uporabiti pri raziskavah vseh področij 
družbenega življenja. V tem gradivu bodo našli podatke 
za svoje študije raziskovalci posameznih vej gospodarstva, 
etnologi, umetnostni zgodovinarji in drugi. Poročilo o teh 
virih bi bilo preobsežno, če bi predstavil vse filme za 
posamezna področja gospodarstva. Uporabniki filmskega 
gradiva jih bodo našli v Inventarju filmske zbirke Arhiva. 
Zaradi   tega  sem se omejil le na nekatere filme o 
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kmetijstvu, gozdarstvu in predelavi lesa. Časovno bom 
zajel predvojno obdobje in nato še filme, ki so bili 
posneti do srede petdesetih let. 
Leta 1932 je po scenariju, v režiji Josipa Šestiča 
inž. Dragomir Grujič posnel film Zadružna živinoreja 
na Gorenjskem. Film prikazuje vzorno urejeno kmetijo v 
vasi Voglje, kmečko hišo, gospodarska poslopja, kme- 
tijska orodja, ki so jih v tistem času uporabljali, hlev s 
kanalizacijo, sprehajališče za živino in končno sadni vrt. 
V drugem delu nas film seznani s strokovno selekcijo 
goveje živine v živinorejski zadrugi v Naklem pri Kranju, z 
načinom ocenjevanja živine in vključevanja v rodovnik. 
Končno prikazuje film ureditev in delo mlekarske zadru- 
ge v Naklem, ki je bila nameščena v preurejeni kmečki 
hiši. Zadružniki so oddajali mleko v zadrugo, kjer so 
najprej ugotovili čistost mleka, količino tolšče, nato pa 
mleko predelali v sir in maslo. Zadružna komisija je od 
časa do časa obiskala posamezne domačije in ugotavljala 
zlasti urejenost hlevov. 
Nato nas film popelje med planšarje v Bohinju na 
predplaninskih pašnikih, ki jih imenujejo tudi rovti, in na 
visoke planine. Na nizkih planinah so pasli živino v 
zgodnjem poletju. Julija so se pastirji s čredami selili na 
pašnike v visokih legah. Posamezne vaške skupnosti so 
imele svoje pašnike. „Repečnikov rovt" je bil last 
živinorejske zadruge Gorje pri Bledu. Na njem so pasli 
govedo in konje. Pašnik je bil razdeljen na oddelke, ki so 
bili ograjeni vsak zase. V njih so bile koče, bivališča 
pastirjev in staje za živino. Podobno so bila urejena 
planšarska naselja na nizki planini Uskovnici, predplanini 
Praprotnici in na visoki planini Konjščici. Živino na 
planinah so oskrbovali planšarji. Na vsaki planini je bila 
tudi sirarna, kjer so predelovali mleko v maslo in sir, ki so 
ga nato nosili v dolino, kjer je zorel. 
Film o planšarstvu je toliko dragocenejši, ker prikazuje 
dejavnost v kmetijski panogi, ki jo po osvoboditvi 
opuščajo in je ne bo mogoče nikdar več obnoviti v 
prejšnjem obsegu. Pred vojno so Bohinjci pasli na 
planinah okrog 1000 krav, prašiče in konje. Na 28 
planinah so izdelovali sir. V letu 1980 so bohinjski 
kmetje izdelovali sir le še na treh planinah. Kmetijsko- 
gozdarska zadruga Bohinjska Srednja vas je dobila druž- 
beno pomoč za obnovo pašnikov in planin. Vendar dajejo 
Bohinjci pri tem prednost pašnikom v dolini, večinoma v 
bližini vasi, da so dostopni z avtomobilom. Vsak dan 
lahko tako z njih odvažajo mleko in oskrbujejo živino na 
paši z doma, Mnoge koče in staje v visokih planinah, ki 
jih prikazuje film, so opustele in propadajo. Koče, ki 
stoje niže, so spremenile videz. Nekatere so predelali, 
spremenili v počitniške hišice. 
V Triglavskem pogorju sta bila v letih 1931 in 1932 
dokončno posneta celovečerna filma V kraljestvu Zlato- 
roga in Triglavske strmine, ki ju štejemo za prva slovenska 
igrana filma. Istočasno pa ugotovimo, da sta filma 
pretežno dokumentarnega značaja. Planinci, ki so igralci, 
se napotijo „v kraljestvo Zlatoroga", na Triglav. Med 
potjo obiščejo planšarje na Pokljuki. Avtor filma prof. 
Janko Ravnik je na dokaj idiličen način predstavil 

življenje planšarje v, njihove koče zjutraj, ko se planšarsko 
naselje prebuja, črede živine na paši, delo v sirarni na 
planini in izdelavo sira na planini v Lazu pod Debelim 
vrhom. Oba filma predstavita tudi delo in življenje na 
visokogorskih kmetijah. Kmet z vprego in plugom orje 
zemljo in jo rahlja z brano. Skupina koscev se s kosami 
pomika prek košenine in za njimi ostaja pokošena trava v 

rede. Grabljice sušijo seno in ga v ponjavah odnašajo v 
dolino. V kraljestvu Zlatoroga se seznanimo še z delom 
gozdarjev, ročno obdetovo lesa, prevozom smrekovih 
hlodov iz gozda in gozdno drevesnico na Pokljuki. 
Pred vojno je neznan avtor v letih 1930-1940 posnel 
film o Banovinski kmetijski šoli v Šentjuriju ob Južni 
železnici. Film je poučnega značaja. Kmetijska šola v 
Šentjuriju je prirejala tečaje za kmečke fante, ki jih v 
filmu imenuje travniški pomočniki. Ti se spoznajo z 
gnojenjem travnika z umetnimi in drugimi gnojili. S 
travnikov odstranjujejo ščavje, rahljajo zemljo s krožno 
brano in pripravljajo kompost. Učni program je zajel tudi 
pridelovanje semena trav in detelj, sejanje trav, pašo 
živine na travnikih, rejo prašičev, rezanje koruznice s 
slamoreznico, polnjenje silaznih jam, urejanje zelenjav- 
nega in okrasnega vrta ter gojitev drevesnice. 
Nato sledi na istem filmskem traku Kmetijska šola na 
Grmu pri Novem mestu z obdelovalnimi površinami, 
poskusnimi gredami za žitne kulture, drevesnice, prika- 
zom sajenja trsnih cepljenk „na grobove". Nove obdelo- 
valne površine so na tem posestvu pridobivali z izsuše- 
vanjem močvirja, pri čemer so uporabljali posebne cevi. 
Na obeh kmetijskih posestvih so prikazana gospodarska 
poslopja, razna orodja za obdelavo kmetije itd. Kmetijski 
strokovnjaki bodo v filmu ugotovili še druge podrobnosti. 
Leto 1945 predstavlja v razvoju slovenskega filma po- 
membno prelomnico. Kmalu po osvoboditvi je bilo 
ustanovljeno filmsko podjetje Triglav film. Filmski de- 
lavci, združeni v tem podjetju, so kljub pomanjkljivi 
tehnični opremljenosti poleg igranih filmov začeli načrt- 
no snemati tudi dokumentarne filme, ki naj bi zajeli vsa 
področja družbenega življenja, zlasti velike spremembe v 
gradnji naselij, cest, železnic, gradnjo tovarniških objek- 
tov, udarniške akcije in drugo. Skratka, ti filmi odražajo 
delo ljudskih množic pri obnovi porušene dežele in 
gradnjo Številnih novih objektov. Veliko dokumentarno 
vrednost ima Filmski obzornik, ki je izhajal v letih 1946 
do 1951. Poleg tega je Triglav film posnel številne 
reportažne zapise, ki so izrazito arhivsko filmsko gradivo. 
Večinoma so bili posneti na 16 mm traku in niso zvočno 
opremljeni. Prikazujejo dogodke, ki jih niso zajeli obzor- 
niki in drugi dokumentarni filmi, 
Iz povojnega časa bom predstavil dokumentarne filme o 
kmetijskih obdelovalnih zadrugah, o gozdarstvu, lesarstvu 
in reportažni film o gozdarski razstavi 1949. leta v 
Ljubljani. 
Industrija z novimi tovarnami je po osvoboditvi potrebo- 
vala čedalje več delovnih moči. Številni delavci so 
prihajali z vasi. Pred kmetijstvo so bile postavljene nove 
naloge. Na vprašanje, kako z manjšim številom delavcev v 
kmetijstvu pridelati več živeža, tudi za tiste, ki so odšli s 
podeželja, je bilo mogoče odgovoriti le tako, da je 
zastarelo tehnologijo zamenjal nov, naprednejši način 
obdelovanja zemlje. Kmetje so se začeli združevati v 
obdelovalne kmetijske zadruge, da bi z boljšo organiza- 
cijo dela in kmetijskimi stroji dosegli večji pridelek, 
boljšo letino. Režiser Zvonimir Sintič je v filmu Prek- 
murje ob lepotah prekmurske pokrajine prikazal na eni 
strani prekmurskega kmeta, ki vihti motiko na polju in 
ročno obdeluje zemljo, na drugi strani pa združevanje 
kmetov v zadruge. Traktorji zamenjajo nekdanje težaško 
ročno delo. Zadružniki si o svojem delu posvetujejo na 
sestankih v zadružnih domovih, ki so središče njihovega 
kulturnega življenja. Snemalec je obiskal tudi Kmetijsko 
šolo v Rakičanu in nas seznanil s poukom in delom te 
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šole, nato razstavo kmetijskih strojev, ki so jih v tistem 
času uporabljali v Prekmurju. Zanimivi so posnetki o 
obrtniški dejavnosti. Lončarji ročno oblikujejo posode in 
tudi ročno pripravljajo glino, iz katere žgejo opeko. 
Dekleta v prekmurskih domovih na statvah tkejo domače 
platno. 
Življenje in delo zadružnikov v kmetijstvu je prikazal tudi 
Filmski obzornik II iz marca 1947. Predstavil je delo 
Kmctijsko-obdclovalnc zadruge „Jože Lacko" v Radvanju 
pri Mariboru. Delavci te zadruge obdelujejo polje, vino- 
grad in urejajo vrtove. Pri svojem delu uporabljajo razne 
kmetijske stroje. 
Daljši film o zadružnikih v kmetijstvu, zlasti o gradnji 
zadružnih domov, je leta 1948 posnel Ernest Adamič. 
Gozdarstvo je bilo po vojni pomembna gospodarska 
dejavnost. V letih obnove in prve petletke smo mnogo 
lesa izvažali. V zameno zanj smo uvozili stroje in drugo 
opremo za nastajajoče tovarne. O delu gozdarjev, pre- 
delavi lesa in proizvodnji v raznih tovarnah lesne indu- 
strije je Triglav film posnel več filmov. Njihova pomanj- 
kljivost je v tem, da so nemi in brez napisov. V letu 1949 
so inž. Janez Jerman, inž. Ivan Bartl in Janez Ovsec 
posneli daljši film z naslovom Oglarjenjc, pridobivanje 
dišečega olja iz smrekovih vejic in pridobivanje tanina. 
Oglarji v okolici Logatca pripravljajo oglarske kope. Les, 
zložen na kup, so obložili z drobnim vejevjem in listjem, 
ga prekrili s prstjo in nato zažgali. Po nekaj dneh, ko je 
bilo oglje „kuhano", so kopo razgrabili, oglje pa pripravili 
za prevoz v dolino. Poleg tega so v tistem času pridobivali 
oglje v posebnih kovinskih GlS-ovih pečeh (peč so 
konstruirali na Gozdarskem inštitutu Slovenije) in v 
Francoskih pečeh. V posebnem destilacijskem kotlu so 
pridobivali lesne destilate, iz smrekovih vejic pa eterično 
olje. Pri tem so smrečje sesek ali in ga kuhali. V istem 
filmu so prikazani tudi proizvodnja tanina v Sevnici, 
drobljenje lesa in proizvodni proces do polnjenja posod s 
tekočim taninom. 
Delo oglarjev, gozdnih delavcev in prevoz lesa iz gozdov 
je prikazal tudi Metod Badjura v filmu Pohorje, ki ga je 
posnel 1940. leta. 
Pred letom 1950 je bil posnet film o proizvodnji celuloze 
in lesovine v „Celulozi" v Vidmu ob Savi. Prikazani so 
celoten proizvodni proces v tovarni, delovni prostori, 
stroji, ki so jih uporabljali, in zunanjščina tovarne. 
Strojev iz tistega časa ne uporabljajo več. Tudi tovarniško 
poslopje, ki ga film prikazuje, ne stoji več, 
V aprilu 1949, leta so kolektivi gozdarstva in lesne 
industrije pripravili razstavo o svojem delu. Objekte in 
posamezne eksponate so razstavili ob stavbi takratnega 
Ministrstva za gozdarstvo, ob današnji Prcžihovi ulici. 
Neznani snemalec Triglav filma je obiskal razstavo in jo 
predstavil v podrobnostih. Film prikazuje uspehe več- 
letnega dela gozdarstva in lesne industrije. V parku, ob 
vhodu na razstavni prostor, je bila postavljena montažna 
baraka, kakršne je takrat izdelovalo Lesno industrijsko 
podjetje v Škofji Loki in v' Tržiču. V njej so bili 
razstavljeni hlodi, jamski in celulozni les, kolarski les, 
lubje za proizvodnjo tanina in drugo. Glavna direkcija za 
žagarsko proizvodnjo je razstavila žagani les in izdelke za 
široko uporabo: furnirje, parketne plošče, resonanc ni les 
itd. Kemična industrija je na she matičen način pona- 
zorila tehnološki proces pridobivanja tanina iz smre- 
kovega lubja, hrastovega in kostanjevega lesa. Sledijo 
izdelki pohištvene industrije s sobnim, pisarniškim in 
drugim pohištvom, diagrami o urejanju gozdov in pogoz- 

dovanju .kraških goličav, predstavitev smolarjcnja, ure- 
janja hudournikov in gozdni škodljivci. V parku so oglarji 
prikazali GIS-ovo in Francosko peč za pridobivanje oglja, 
ki so jo v času razstave zakurili. V istem prostoru so si 
obiskovalci razstave lahko ogledali tudi oglarsko kopo, 
postavljeno v prerezu. 
Filmi, ki sem jih na kratko predstavil, segajo na razna 
področja gospodarskih dejavnosti. Popolnejšo sodbo o 
njih kot o zgodovinskem viru bi si mogli ustvariti šele pri 
projekciji. Zlasti bi ugotovili vrsto podatkov, ki jih v 
referatu ni bilo mogoče zajeti. 

VIRI. 

Poleg kopij filmov, ki so v referatu omenjeni, še: 
Ste van Jovičić, Film kao istorijski izvor, Istorijski glasnik, 
št. 1-2, 1977, str. 39-69; Ing. Milan Simić, Razstava 
gozdarstva in lesne industrije LR Slovenije, Les, list za 
gozdarstvo in lesno industrijo, letnik I, 1949, št. 5-6, str. 
187-190; Ing. Marko Bertoncclj, Planšarstvo v Bohinju 
nazaduje, Sodobno kmetijstvo, št. 9/81, str. 350-351. 

SUMMARY 

THE FILM RECORDS IN POSSESSION OF THE 
ARCHIVES OF THE SR OF SLOVENIA AS HISTO- 
RICAL SOURCE, ESPECIALLY FOR AGRICULTURE 
AND T1MBER-1NDUSTRY 

Ivan Ncmanič 

Towards the end of the sixties the Archive of the SR of 
Slovenia on the basis of the Records and Archives Act 
(Offical Gazette of the SR of Slovenia 4-24/1966) has 
begun to collect, keep and place at disposal the film 
records originating from the territory of the SR of 
Slovenia. The film records protection has been regulated 
by the Natural and Cultural Inheritance Act (Official 
Gazette of the SR of Slovenia, No. I /1981 ). 
Likewise the written records also the film records have 
been always critically estimated and verified. 
The Archive of the SR of Slovenia disposes with over 800 
documentary films, 106 performed and 41 animated 
films. In his report the author presents only some fo the 
films on agrucultura, forestry and timber-industry until 
the middle of the fifties, which the historians could use 
as a historical source. 
The film „Zadružna živinoreja na Gorenjskem" („The 
Co-operative Cattle-IJrccding in Upper Cambia") from 
1932 describes a perfectly organized farm in the village 
Vogljc in Upper Carniola, cattle-breeding in the co- 
operative in Naklo, cheese and butter production, as well 
as the Alpine dairy farms in the mountains over Bohinj. 
The film about the so called Banovina-Agri cultural 
School in Šentjurij at the southern railway is deductive. 
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Il describes the lessons and activity of its participants. 
The second part of the film presents the activity of the 
agricultural school in Grm by Novo mesto. 
The Film—Corporation Triglav, which has been founded 
in Slovenia after the Liberation, shot numerous docu- 
mentary films, especially the films showing the re- 
construction of the country in the period of the Five- 
Year Plan. The Corporation paid great attention also to 
the spheres of agriculture and forestry. The film „Prek- 
inu rje" (the producer was Zvonimir Sintić) describes the 
activity of the agricultural cultivate co-operatives, the 
cultivating machines, which were in use at that time, as 
well as the so called co-operative homes as centres of the 
cultural life in the villages. 
After the Second World War the forestry was an im- 
portant economic branch. In 1949 the „Triglav—Film" 

shot a longer easting film under the title „Oglarjenje 
pridobivanje dišečega olja ¡z smrekovih vejic in pridobi- 
vanje tanina" ("Charccal-Burning, Fragrant Oil (from 
the Pine Twigs) and Tanin Production"). The film shows 
the charcoal burners preparing the piles and burning the 
charcoal. At that time also the iron ovens were used for 
charcoal-burning. In the same period also the film about 
the cellulose production in Videm at the Save River was 
shot. It describes the working process in the factory. 
The complete forestry and timber- industry activity in 
connection with afforestation, pitch-making, torrent- 
regulation and wood-processing industry was presented 
on the show, which was in April 1949 organized by the 
working collectives of the forestry and timber industry in 
Ljubljana. An unknown camera man of the Triglav—Film 
shot the show and presented it in detail. 

PROUČEVANJE STRUKTURE DELAVSTVA NA SLO- 
VENSKEM PRED PRVO SVETOVNO VOJNO NA 
PODLAGI MOŠTVEN1H KNJIG 

Dr. Jasna Fischer 

Raziskovanje socialne zgodovine je gotovo področje, ki je 
bilo ne samo v slovenskem ampak tudi jugoslovanskem in 
evropskem zgodovinopisju dolgo časa nekoliko zapostav- 
ljeno — beseda zanemarjeno je mogoče preostra. Razisko- 
valec te problematike prevečkrat naleti na skoraj nepre- 
mostljive ovire. Eden od poglavitnih vzrokov je speci- 
fično stanje virov. Možno je, da podatkov sploh ni, ali pa 
jih je preveč, da bi jih lahko sam obdelal. Je Še tretja 
možnost, da so podatki različni in različno urejeni. Zato 
so samo deloma primerljivi ali pa sploh ne. Pri tej zadnji 
mislim predvsem na vsa različna objavljena statistična 
gradiva oziroma na rezultate njihove obdelave. 
Danes se to stanje hitro spreminja. Na eni strani opažamo 
med raziskovalci vedno večje zanimanje in poudarjanje 
pomena tako imenovanih mikro študij, na drugi strani pa 
razvoj in večja dostopnost ter uporabnost računalniške 
tehnike omogoča uporabo vrste novih virov, ki smo jih 
prej sicer poznali, jih pa zaradi obilice podatkov nismo 
mogli obdelati in uporabiti. Pri uveljavljenem indivi- 
dualnem načinu zgodovinarjevega dela so včasih možne 
samo raziskave manjših zaokroženih problemov iz social- 
ne zgodovine. Te mikro - lahko jih imenujemo tudi 
sondažne ali vzročne Studije - pa so nepogrešljivi delčki 
velikega mozaika socialne zgodovine. Z uporabo računal- 
nika se odpirajo seveda neprimerno večje možnosti, žal 
pa ima to tudi svojo slabo stran. Raziskave so zelo drage, 
ker sta zajemanje in prenos podatkov, ki jih obdela 
računalnik, za sedaj še dolgotrajen in zamuden postopek. 
Tega dela ne more opraviti zgodovinar več sam, ampak 
potrebuje posebno strokovno ekipo. 
Uradni avstrijski statistični podatki žal za podrobnejši 
študij socialne strukture ne zadostujejo, čeprav 'jih je 

objavljenih zelo veliko in so zlahka dostopni. Rezultati 
ljudskega štetja za leto 1869 so objavljeni v publikaciji 
Bevölkerung und Viehstand der im Reichsrathe vertre- 
tenen Königreiche und Ländern dann der Militärgrenze 
nach der Zählung vom 31. Dezember 1869, za leta 1880, 
1890,1900 in 1910 pa v seriji Oesterrcichische Statistik.1 

Drug tovrsten, čeprav nekoliko drugačen vir so tiskana po- 
ročila obrtnih in trgovinskih zbornic, v katerih prikazujejo 
narodnogospodarske razmere in poleg drugega gradiva s 
pomočjo tabel prikazujejo tudi stanje obrti in industrije.2 

Vso statistično gradivo, ki seje zbiralo bodisi s splošnimi 
ljudskimi popisi, bodisi so ga zbirale same trgovinske in 
obrtne zbornice, je obdelano po metodologiji, ki bi 
raziskovalcu socialne zgodovine za podrobnejše analize 
morala zadostovati, vendar žal ni dosledno izvedena, ali 
pa so podatki nepopolni. Predvsem pa so v našem 
primeru, ko nas zanima delavstvo, premalo podrobni. Iz 
uradnih statističnih publikacij lahko le približno izraču- 
namo Število industrijskega in obrtnega delavstva. Av- 
strijska statistika uvršča po poklicni shemi v skupino • 
industrijo in obrt in zato so npr. pomočniki v obrti Šteti 
k delavcem. Poleg njih so všteti k delavcem v obrti in 
industriji tudi tako imenovani „pomagajoči družinski 
člani". Prav tako ni razvidno, kakšna je bila kvalifika- 
cijska struktura. 
Zato moramo k podrobnejšemu Študiju o razvoju delav- 
stva na Slovenskem pritegniti tudi drugo gradivo. Pri tem 
mislim trenutno na dva vira, ki bosta dala, ko jih bomo 
popolnoma obdelali in izčrpali, neprecenljive podatke. 
Prvi so popisnice ljudskih štetij v Ljubljani v letih 185?, 
1869, 1880, 1890, 1900 in 1910, ki so ohranjene skoraj v 
celoti ter ohranjen del popisnic ljudskih Štetij v Škofji 
Loki. Žal nimam podatkov, ali so ohranjene še za katere 
druge kraje in mesta na Slovenskem. Drug vir, ki mi je ta 
hip poznan, so moštvenc knjige, MannschaftsbDcher - 
ponekod jih imenujejo tudi matične ali delavske knjige, 
ki so prvovrsten zgodovinski vir za proučevanje razvoja, 
to je nastajanja, oblikovanja in rasti modernega industrij- 
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skega delavstva na Slovenskem. Praviloma so jih začeli 
voditi v drugi polovici 19. stoletja in so tam, kjer jih še 
imajo, dobro ohranjene. Da je tako, se imamo najbrž 
zahvaliti dejstvu, da jih tovarne še danes hranijo v tekočih 
registraturah v kadrovskih oddelkih.3 Čeprav se knjige od 
industrijskega obrata do industrijskega obrata nekoliko 
razlikujejo, pa vse imajo najpomembnejše podatke o 
delavcih, ki so jih zaposlovali. 
Moštvene knjige so ohranjene samo v nekaterih industrij- 
skih obratih, ki so že pred 1. svetovno vojno bili 
najpomembnejši v slovenski industriji. To dejstvo seveda 
določa metodo dela. V teh knjigah ni zajeto vse delavstvo 
v industriji ampak le del. Zato ostajajo moštvene knjige, 
kljub nadvse dragocenim podatkom, osnova le za vzročni 
študij procesa nastajanja in oblikovanja delavstva po 
posameznih industrijskih obratih v posameznih industrij- 
skih panogah. To so rudarstvo, metalurgija ter tekstilna in 
tobačna industrija. Zal paje bilo doslej neuspešno iskanje 
mošvenih knjig za podjetja v kemični, usnjarski in 
papirniški industriji. Samo nekaj primerov. Arhiv ke- 
mične tovarne v Hrastniku je bil med 2. svetovno vojno 
odpeljan v Nemčijo. Prav tako so leta 1941 ahriv 
smodnišnice v Kamniku preselili v Bosno in ga po vojni 
niso vrnili v Kamnik. Arhiv cinkarne v Celju je uničila 
velika poplava leta 1954. Ostali so samo deli moštvenih 
knjig za čas po letu 1919. Tovarna usnja v Slovenj 
Gradcu ne hrani več svojega starejšega arhiva, tovarna 
usnja v Šoštanju pa le drobce za čas med obema vojnama. 
V arhivskem fondu papirnice Vevče, ki je bil izročen 
Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, ni moštvenih knjig. 
Najštevilnejše moštvene knjige so ohranjene o zaposlenih 
delavcih v rudnikih. Hranijo jih v arhivu rudnika in 
topilnice svinca v Mežici, v rudniku premoga Trbovlje ter 
rudnika živega srebra v Idriji. Po nekaterih nepreverjenih 
podatkih so ohranjene tudi za rudnika premoga v Zagorju 
in Hrastniku. Najstarejša je moštvena knjiga v Mežici. Prvi 
vpis je iz leta 1815, zadnji pa iz leta 1937. Poleg priimka 
in imena ima še podatke o rojstnem letu, času zaposlitve, 
to je datum vstopa na delo in datum odhoda z dela, 
poklic delavca, nima pa — edina — podatka niti o 
rojstnem kraju niti domovinski občini oziroma pristoj- 
nosti. Podatek o poklicu so vpisovali le do leta 1907. Ker 
je to eden od najpomembnejših podatkov, je za naš študij 
knjiga uporabna le do tega leta, Skupno imamo tako 
podatke za 1470 oseb. V rudniku Trbovlje so moštveno 
knjigo začeli voditi leta 1874 in za čas do konca leta 
1914 je vpisanih 55 190 delavcev. .Število vpisov je tako 
visoko zaradi zelo visoke fluktuacije in ker je delavec 
ponovno vpisan ob vsaki zaposlitvi. Do leta 1890 so 
vpisovali poleg imena in priimka |e podatke o rojstnem 
letu, kraju in času zaposlitve irr poklicu, po tem letu pa še 
o pristojnosti ter stanu. Leta 1910 so začeli vpisovati tudi 
datum poroke in ime žene oziroma moža ter otrok in 
njihovo rojstno leto4in kraj. 
Za metalurgijo so ohranjene moštvene knjige v železarni 
oziroma jekla mi na Ravnah, v Štorah in na Jesenicah. 
Knjiga na Ravnah ni ohranjena v celoti, ampak le za leta 
od 1838 do 1907. O zaposlenih delavcih so vpisovali 
njihovo ime in priimek, rojstno leto in kraj, poklic in čas 
zaposlitve. Vpisanih je 1883 delavcev. Matična knjiga v 
Štorah začenja z letom 1878, do leta 1914 je v njej 
zapisanih 3563 delavcev. Vpisovali so spet ime in 
priimek, rojstno leto in kraj, stan ter pomembna podrob- 
nost - poklic ob vstopu na delo ter poklic tudi ob 
odhodu iz železarne: Železarna na Jesenicah je začela 
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moštveno knjigo voditi leta 1890 in do leta 1914 je v njej 
vpisanih preko 12 000 delavcev. Vspisovali so enake 
podatke kot na Ravnah in v Štorah, le namesto rojstnega 
kraja so zahtevali podatek o domovinski občini. Kot 
vidimo, je način vpisovanja približno enak. Razlika je le, 
da je na Ravnah število vpisov in delavcev isto, ker so 
ponovne zaposlitve vpisovali k prvemu vpisu, medtem ko 
so v Štorah in na Jesenicah delavce, ki so se zaposlili 
ponovno, vpisali na novo, torej število vpisov in oseb ni 
enako. Vse tri imajo v rubriki opombe pogosto navedene 
vzroke odhoda z dela. 
Isti način vpisovanja so uporabljali tudi v tekstilnih 
tovarnah. Moštvena knjiga predilnice v Litiji je ohranjena 
le za čas od leta 1909 do leta 1914, ima 1455 vpisov, 
knjiga bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču pa za čas 
od leta 1890 do 1918, vpisov je 5226. V obe knjigi so 
vpisovali ime in priimek, rojstno leto, domovinsko 
občino, poklic ter čas zaposlitve, v tržiško pa še kraj 
bivanja ter do leta 1910 tudi podatek o zaposlitvi delavca 
preden je začel delati v bombažni predilnici in tkalnici. 
Glede na to, da sta obe tekstilni tovarni zaposlovali zelo 
veliko žensk, je podatek o domovinski občini premalo 
zanesljiv, da bi lahko z gotovostjo sklepali, od kod je 
prihajalo delavstvo, ki se je zaposlovalo tam. Če predvi- 
devamo, da v njih gotovo niso delale samo samske 
delavke, ampak tudi poročene in vdove, nimamo pa 
podatka niti o stanu, niti o letu poroke ali vdovstva, ne 
moremo vedeli, če se jim je sploh in kdaj seje spremenila 
pristojnost. Pri tem ni upoštevano niti dejstvo, da 
domovinsko občino ni določal samo kraj rojstva. Isto 
velja seveda tudi za moške, vendar je kljub navedenim 
razlogom podatek o njihovi domovinski občini pogosteje 
sovpadal s krajem rojstva inje zato podatek relativno bolj 
zanesljiv. 
Od do sedaj znanih moštvenih knjig je gotovo najpopol- 
nejša moštvena knjiga tobačne tovarne v Ljubljani. 
Ohranjena je za ves čas od ustanovitve tovarne leta 1871. 
Do konca leta 1914 je vpisanih 4425 oseb. Poleg imena in 
priimka, rojstnega leta in kraja najdemo v njej tudi 
podatek o kraju bivanja in domovinski občini, pa tudi vse 
spremembe pristojnosti. Poleg podatka o stanu so beležili 
še leto poroke oziroma vdovstva, vendar samo za ženske', 
pri moških so ta podatek vpisovali le izjemoma. V 
rubriko poklic so vpisovali še spremembe delovnega 
mesta ter način plačevanja, to je ali so delavca plačevali 
na akord, na dan ali na teden. Zabeležili so datum 
zaposlitve ter natančne vzroke odhoda. 
V vseh teh naštetih in opisanih moštvenih knjigah so 
zbrani podatki za preko 85 000 delavcev. 2c iz tega 
podatka in kratkega opisa lahko presodimo, kako po- 
membne so moštvene knjige pri analizi razvoja sloven- 
skega industrijskega delavstva. Zato bi bilo nujno, da jih 
poskusimo najti čimveč, najmanj pa vsaj za še nekaj 
industrijskih obratov v tistih industrijskih panogah, za 
katere jih do sedaj še nismo, to je za usnjarsko, kemično 
in papirniško. 
Zaradi že omenjenih finančnih in drugih težav sem 
podatke iz zgoraj navedenih moštvenih knjig obdelala 
ročno in zaradi tega nisem mogla povsem izkoristiti vseh 
možnosti, ki nam jih nudijo. Tako npr. nisem mogla, da 
omenim samo dva problema, izračunati poprečno sta- 
rost delavcev ob njihovi prvi zaposlitvi in - kar je še 
bistvenejše — poprečne dolžine zaposlitve po posameznih 
tovarnah. Popolno izkoriščenost teh podatkov bo orno 
gočila šele računalniška obdelava. Zaenkrat mi bo uspelo 



na tak način obdelati le podatke o zaposlenih delavcih 
tobačne tovarne v Ljubljani. 
Za ta sestavek sem se odločila, da na kratko predstavim le 
rezultate, ki sem jih dobila pri obdelavi podatkov iz 
matičnih knjige jcklarnc na Ravnah in bombažne predil- 
nice in tkalnice v Tržiču. Nisem jih izbrala, ker bi bili 
dobljeni rezultati zanimivejši ali bogatejši. Pri izbiri meje 
vodilo le dejstvo, da gre v primeru jeklarne na Ravnah za 
izraziti, če smem uporabiti ta izraz, moški industrijski 
obrat, saj v moštveni knjigi ni vpisana niti ena delavka in 
obratno, bombažna predilnica in tkalnica je primer 
tovarne, kije zaposlovala veliko število delavk. 
Jeklarna na Ravnah je bila eden od treh železarskih 
obratov grofov Thurnov v Mežiški dolini. O številu 
delavcev v obratu na Ravnah ¡mamo v literaturi malo 
podatkov. Prvi navaja, da je bilo okoli leta 1850 v vseh 
treh obratih v Mežici, Crni in na Ravnah zaposlenih 
okrog 200 ljudi, drugi pa, da je v ravenski jcklarni leta 
1892 delalo 8 uradnikov, 6 obratovodij in 304 delavcev.4 

V moštveni knjigi na Ravnah so vpisovali samo delavce ne 
pa tudi obratovodij in uradnikov. Vpisov je 1883, 
dejansko paje v jeklarni delalo v obdobju 1838-1907 
1599 delavcev. 211 ali 13 % delavcev seje v njej zaposlilo 
dvakrat ali večkrat.5 Do leta 1878 so se zaposlovali letno 
le posamezni delavci (od 1 do 6), največ pa 22. Po tem 
letu pa se jih zaposluje letno med 35 in 65. Izjema so leta 
1893, 1894 in 1901, ko jih je na novo pričelo delati manj 
kot 30. Največ se jih je zaposlilo po letu 1896 - med 67 
in 122. Prvi odhodi so vpisani leta 1871 in nihajo med 
najmanj 7 in največ 93, najpogosteje pa je letno odšlo 
nekaj deset delavcev. Podatka o datumu odhoda nima 
414 vpisanih delavcev, kar je skoraj 22 %. V vseh letih, ki 
jih zajema matična knjiga, se je samo v letih 1875, 1893, 
1894, 1901 in 1905 zgodilo, daje odšlo iz jeklarne več 
delavcev, kot pa se jih je na novo zaposlilo. Delavci so se 
zaposlovali in odhajali dokaj enakomerno skozi vse leto, 
je pa opazna tendenca večjega zaposlovanja v jesenskih 
'mesecih in pogostejših odhodov z dela v spomladanskih. 
Vzrok odhoda je naveden za skoraj tri četrtine delavcev. 
Upokojenih je bilo skoraj 3% od vpisanih delavcev, 
umrlo jih je nekaj več kot 3 %. Pomemben je podatek, da 
sta se od 67 umrlih delavcev v železarni smrtno pone- 
srečila v teh 69. letih le dva. Zaradi služenja vojske je 
odšlo iz jeklarne skoraj 5 % delavcev, zaradi pomanjkanja 
dela pa je obrat moralo zapustiti skoraj 4 % delavcev, 
največ v letih 1880, 1892, 1896iñ 190S.6 Odpuščenih je 
bilo 309 delavcev, to je 16,4%, vendar za več kot 
polovico niso navedli razloga. 98 delavcev je bilo 
odpuščenih zaradi disciplinskih prekrškov. To so bili tako 
imenovani „plavi" - ta prekršek je tudi najpogostejši - 
lenoba, pijanost, kraje, pretepi in nasilnosti, spori z 
obratovodji ali sodelavei, ker so bili delovno nesposobni 
ali ne dovolj pridni, odpuščeni pa so bili tudi zaradi 
bolehnosti ali predolge obolelosti, to je več kot 24 
tednov.7 Samo kot zanimivost naj navedem, da je bil en 
delavec odpuščen, ker se je poročil kljub prepovedi, 
verjetno je mišljeno tovarniškega vodstva. Največja ve- 
čina, kar 807 delavcev aH 42,8 % je odšla iz jeklarne 
prostovoljno, od teh pa 95 %brez navedbe vzroka. Le pri 
7 delavcih je vpisano, da so bili nezadovoljni z delom ali 
pa mezdo. Pobegnilo jih je 21, drugje zaposlilo ali pa 
odselilo se je 7 delavcev. 
Analizo podatka o rojstnem kraju sem opravila na podlagi 
združevanja krajev v sodne okraje za slovensko ^narod- 
nostno ozemlje, po dežalah pa za Avstro-Ogrsko.   Roje- 

nih na Kranjskem je bilo 40 delavcev, to je komaj 2,5 %. 
Rojeni so bili v somih okrajih Ljubljana mesto in 
Ljubljana okolica, Ribnics, Krško, Radovljica (od tam jih 
je bilo kar 14), Novo mesto, Žužemberk, Kamnik, 
Metlika, Kranj, Tržič, Vrhnika, Litija, Višnja gora, Idrija. 
Še manj je delavcev rojenih na Primorskem, le 5 ali 
0,3 %, in sicer v sodnih okrajih Gorica, Bovec in Cerkno. 
1367 ali 85,5 % je bilo rojenih na slovenskem Koroškem 
in Štajerskem, in sicer 955 ali 59,7 %na Kroškem in 412 
ali 25,7 % na Štajerskem, Polovica rojenih na slovenskem 
Koroškem je bila iz sodnega okraja Pliberk, torej iz 
okraja, v katerega so sodile tudi Ravne. Od 12 slovenskih 
ali večinoma slovenskih sodnih okrajev na Koroškem ni 
bilo nobenega rojenega le v sodnem okraju Smohor. 
Večina rojenih na Slovenskem Staje rske m je bila iz sodnega 
okraja Slovenj Gradec, to je 277 ali 17,3%. Več kot 10 
delaveev je bilo rojenih še v sodnih okrajih Celje — 27, 
Šoštanj 20, Radlje 19 in Konjice 14. Iz nemškega et- 
ničnega ozemlja, to je iz nemške Koroške in Štajerske, 
Tirolske, Predarlske, Spodnje in Zgornje Avstrije in 
Šlczije, je prišlo 127 delaveev, kar je skoraj 8 %. Največ 
jih je bilo, razumljivo, iz nemške Štajerske in Koroške, 70 
oziroma 28 ter iz Spodnje Avstrije, iz drugih pa le nekaj 
posameznikov. Na Češkem je bilo rojenih 16 delaveev. V 
jeklarni na Ravnali so bili zaposleni še delavci rojeni na 
Moravskem — 2, v Galiciji 1, Istri 2, Hrvatski 4, Ogrski 6 
in Italiji 9. Le za 18 delavcev je rubrika o rojstnem kraju 
prazna. Iz teh podatkov je lepo razvidna majhna geograf- 
ska mobilnost delavstva zaposlenega v jeklarni na Ravnah. 
Preko 67 % delaveev je bilo rojenih v dveh sodnih okrajih 
Pliberk in Slovenj Gradee, to je v krajih, ki so najbližji 
Ravnam. 
Analiza kvalifikacijske strukture je pokazala presenetljivo 
visoko poklicno usposobljenost delaveev v jeklarni, kar pa 
nas ne sme presenetiti. Ravenska jeklarna je ves čas od 
svoje ustanovitve, posebej pa še od sredine 19. stoletja 
slovela v Evropi po zelo visoki kvaliteti svojih izdelkov, 
predvsem po zelo iskanih plemenitih jeklih. Nekvali- 
ficiranih je bilo 547 ali 34,2 % delavcev. V to skupino 
sem štela dninarje, delavec na tovarniškem dvorišču (tako 
imenovani Platz) ter vajence.9 Plavžarjev je bilo 442 ali 
27,6 % in sem jih je uvrstila v skupino priučenih, to je 
polkvalificiranih delavcev. Za nobenega od njih ni nave- 
deno, kakšno delo je opravljal, da bi bila možna 
podrobnejša analiza ali morebitna drugačna kvalifika- 
cijska uvrstitev. Kvalificiranih delavcev raznih strok je 
bilo 608 ali 38,9 %. Največ je bilo ključavničarjev 139, 
strugarjev 89, kovačev in orodnih kovačev 76, pudlarjcv 
in tesarjev po 52 ter 30 delaveev na progi v valja mi. Več 
kot 10 je bilo še zidarjev. 
Zelo zanimive rezultate je dala primerjava podatkov o 
kvalifikaciji in rojstnim krajem. Glede na to, da sta skoraj 
dve tretjini delavcev bili rojeni v sodnem okraju Pliberk in 
Slovenj Gradec, zadostuje primerjava med kvalifika- 
cijskimi skupinami in delavci rojenimi v teh dveh sodnih 
okrajih. 
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V tabeli so prikazani posebej še rojeni na nemškem 
etničnem ozemlju. Rezultati so zgovorni. Odstotek roje- 
nih v sodnem okraju Pliberk in Slovenj Gradec hitro pada 
z višjo kvalifikacijo. Odstotek nekvalificiranih delavcev, 
rojenih v teh sodnih okrajih je višji kot velja za vse 
delavee in je obratno precej nižji v skupini kvalifici- 
ranih. Povsem drugačna je slika, če pogledamo kvalifika- 
cijo rojenih na neslovenskem etničnem ozemlju. V 
skupini kvalificiranih delavcev so vsi rojeni na Tirolskem, 
Predarskcm, v Spodnji in Zgornji Avstriji ter v Šleziji, na 
Češkem, Moravskem in Ogrskem ter v Galiciji, več kot 
dve tretjini pa rojenih na nemškem Koroškem in Štajer- 
skem ter v Italiji.10 Spet beležimo pojav, ki sem ga 
ugotovila že pri analizi dela gradiva ljudskih štetij v 
Ljubljani za leta 1869, 1880 in 1890, daje bilo zelo 
visoko število kvalificiranih delavcev rojenih izven sloven- 
skega etničnega prostora. Da pa bi lahko iz tega sklepali, 
da je bil to splošen pojav na Slovenskem, imamo seveda 
še veliko premalo podatkov. 
Bombažno predilnico in tkalnico v Tržiču so začeli leta 
188S graditi finančniki iz Prcdarlske in Trsta. Zaradi 
gradbenih in drugih težav je začela obratovati šele leta 
1888. ' ' Podatkov o številu delavstva je spet zelo malo. 
Ivan Mohorič objavlja, da je v letu 1908 delalo 552 
delavcev, leta 1909 52o in leta 1910 440. France Kresal 
navaja le, da je zaposlovala 450 delavcev. ' 2 

Mošt ven a knjiga tovarne je ohranjena od leta 1890 dalje 
in je v njej 5226 vpisov oziroma 3997 oseb, od tega 1666 
moških in 2332 žensk. Delavcev je bilo torej 41,7% in 
delavk 58,3 %. Dvakrat ali večkrat je bilo zaposlenih 
294 moških in 609 žensk, kar predstavlja 17,6 % oziroma 
26,1 %.13 To nam dokazuje, da so se ženske večkrat 
ponovno zaposlovale kot moški. Tudi za bombažno 
predilnico in tkalnico velja ugotovitev, da so se delavci 
zaposlovali precej enakomerno skozi vse mesece v letu. 
Pri podrobnejšem pregledu zaposlovanja po mesecih pa je 
tudi v tej tovarni dokaj izrazita tendenca večjega zaposlo- 
vanja v jesenskih mesecih, predvsem oktobra in novembra 
in pogostejših odhodov v spomladanskih, zlasti aprila in 
maja. Letno število novih prihodov v tovarno zelo niha, 
od sto do nekaj sto.14 Isto velja za odhode z dela, le da je 
ta številka praviloma nekaj nižja od števila prihodov. 
Izjeme so leta 1907, 1909, 1910 in 1914, ko je odhodov 
več kot prihodov. Za 610 oseb ali 15,2% ni vpisanega 
podatka o datumu odhoda iz tovarne. Velja pa poudariti, 
da ni bistvenejših razlik med moškimi in ženskami pri 
časovnem vzorcu zaposlovanja in zgornje ugotovitve 
veljajo za oba spola. 
Tržiška moštvena knjiga ima vse do leta 1910 vpisan 
podatek o zaposlitvi pred prihodom v bombažno predil- 
nico in tkalnico. 552 ali 33,1 % moških in 294 ali 12,6 % 
žensk je bilo že zaposlenih, preden so prvič začeli delati v 
tej tovarni. Opazna je torej precejšnja razlika med 
moškimi in ženskami. Za večino žensk je bilo delo v 
tržaški tovarni prva zaposlitev, čeprav moramo hkrati 
poudariti, da tudi odstotek moških, ki so se prvič 
zaposlili v njej, ni tako majhen. Večina žensk, ki je bila 
zaposlena že prej, je delala v obrti, in sicer 70,1 %. 
moških pa malo nad polovico, 56,3 %. Iz drugih tekstil- 
nih tovarn je prišlo v Tržič 23,5 % moških, največ iz 
Ajdovščine in Duge Rese, nekaj pa jih je delalo prej v 
tekstilnih obratih v Litiji, Preboldu, Ljubljani ter drugih 
krajih Avstro-Ogrske. Žensk, ki so prej delale v tekstilni 
industriji, je bilo 19%, največ v Dugi Resi in Litiji in 
zanimivo,   nobena   v  Ajdovščini.   Tretja   pomembnejša 
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panoga, kjer so bili moški zaposleni prej, je metalurgija, 
tam je delalo 8,8 % delavcev. Posamezni moški in ženske, 
so pred prihodom v bombažno predilnico in tkalnico bili 
zaposleni še v rudarstvu, gradbeništvu, papirniški indu- 
striji, v gostinstvu, prehrambeni industriji ter na železnici. 
Opozorila sem že, da je podatek o domovinski občini 
dokaj nezanesljiv. Zato rezultate te analize navajam samo 
ilustrativno. Metoda dela je bila ista, kot sem jo opisala 
pri jeklarni Ravne, torej so podatki urejeni po sodnih 
okrajih oziroma deželah. Pristojno domovinsko občino 
na Kranjskem je imelo 1883 ali 83,1 % moških in 2235 
ali 95,8% žensk. Od teh pa je bilo 1218 ali 73,1 % 
moških in 2086 ali 89,4 % žensk pristojnih v sodne okraje 
blizu tovarne, torej v sodne okraje Tržič, Kranj, Radov- 
ljica, Skofja Loka in Ljubljana okolica. Tudi pri tem 
podatku so opazne manjše razlike med moškimi in 
ženskami, Relativno več žensk kot moških je bilo a 
sodnih okrajev Tržič, Ljubljana okolica in Radovljica 
manj pa iz sodnih okrajev Kranj in Skofja Loka,15 Naj 
samo se poimensko naštejem kraje v teh sodnih okrajih, v 
katerih je bilo pristojnih največ delavcev. To so bili v 
sodnem okraju Tržič poleg Tržiča še Križe, Kovor, Sv. 
Ana in Sv. Katarina, v sodnem okraju Kranj Preddvor, 
Naklo, Stražišče, Predoslje, Šenčur in Smlednik, v sod- 
nem okraju Radovljica poleg Radovljice še Mošnje, 
Begunje, Brezniea in Ovsiše, v sodnem okraju Skofja 
Loka poleg same Škofje Loke še Stara Loka, Selce in 
Trata ter v sodnem okraju Ljubljana okolica Medvode, 
Šmartno pod Šmarno goro in Šentvid. Pristojnih v sodne 
okraje na slovenskem Koroškem je bilo 1,1 % moških in 
samo 0,4 % žensk, na Štajerskem 4,5 % moških in spet 
samo 0,9% žensk, na Primorskem 3,9% moških in 
1,03% žensk ter v deželah izven slovenskega etničnega 
ozemlja 7% moških in 1,8% žensk. Čeprav je podatek 
nezanesljiv, nam vendarle potrjuje, da so se zelo verjetno 
tudi y bombažni predilnici in tkalnici v glavnem zaposlo- 
vali delavei iz bližnje okoliec. Le tako lahko razumemo 
na primer, da je bilo vsega skupaj samo 20 delavcev 
pristojnih v sodni okraj Kranjska gora, kamor so sodile 
Jesenice, pa čeprav so bližje Tržiču kot pa prenekateri 
omenjeni kraj v okolici Ljubljane, ker so se tam lahko 
zaposlili v železarni. 

Na kratko naj podam še rezultate analize podatka o kraju 
bivanja 1589 ali 95,1 % moških in 2236 žensk je 
prebivalo in hodilo na delo iz krajev v neposredni bližini 
Irziča največ seveda jih je stanovalo v samem Tržiču 
skoraj dve tretjini. Bolj ilustrativen kot ta paje podatek! 
da so hodil, na delo v Tržič - in ne smemo pozabiti, da v 
glavnem gotovo peš - tudi iz precej bolj oddaljenih 
krajev v sodnih okrajih Radovljica, Kranj, Skofja Loka, 
Kranjska gora m Ljubljana okolica. Primerjava podatka o 
spremembi kraja bivanja pri delaveih, ki so vpisani 
večkrat, kaze, da ga je spremenilo samo 190 žensk in 85 
moških. 

Zaradi nedoslednega načina izpolnjevanja rubrike o po- 
klicu.- vpisovali so ali poklic ali delovno mesto ali celo 

S„rr?oí/,t0VamÍ  'Z  analiza   kvalifikacijske 
strukture otezkočena in za dve skupini delavcev sploh 
nemogoča. Mislim na 48 moških in 1 žensko zaposlenih 

Zi?**7, tovT ícr na 221 mûîkih in 5 *£ w So delali v delavmeah, ki so skrbele za vzdrževanje in 
normalno obratovanje tovarne. Za 31 delavcev 14 
moških in   17 žensk ni vpisanega podatka o poklicu. 

Sffi ^°uTm m0gla Uvrstiti v °°bcno od teh 
kvalifikacijskih skupin 306 ali 7,6 % delaveev. Nekvalifici- 



rullili je bilo 180 moških in 46 delavk, kar je 10,8 '• 
oziroma 1,8%. V to skupino sem štela dninarje, strež- 
nike, čistilec, zavijalec izdelkov in delavce v skladišču. Ob 
ponovno zaposlitvah je pri 21 moških in 14 ženskah 
vpisano novo delovno mesto, na katerem so morali imeti 
višjo kvalifikacijo. V vseh teh primerih je bila to 
pol kvalifikacija. Če se natančneje izrazim, bili so priu- 
čeni, kar po današnji terminologiji približno ustreza 
izrazu pol kvalifikacij a. V odstotkih predstavljajo zgoraj 
navedeni delavci 11,7 % moških in celo 30,4 % žensk iz te 
skupine. Naj kar sedaj že opozorim, da samo v tej skupini 
beležimo tako veliko poklicno mobilnost, kar nas lahko 
opozarja tudi na dejstvo, da so bile takrat manjše razlike 
med skupinama, kiju imenujem pač po današnji ustaljeni 
rabi nekvalificirana in pol kvalificiran a. V skupino polkva- 
lificiranih delavcev sem uvrstila vse tiste delavce in 
delavke, za katere morem z gotovostjo trditi, da so kot 
priučeni delavci delali na strojih in napravah v tkalnici, 
predilnici in belilnici. V teh oddelkih je delalo skupno 
3355 priučenih delavcev, to je 83,9% vseh zaposlenih. 
Podrobnejšo razdelitev, številčno in v odstotkih prikazuje 
naslednja tabela: 

agrarno okolje; iz katerega je prihajalo. Pri tem mislim 
dvoje. Na eni strani Je bila to pričakovana in potrebna 
pomoč na domači kiiiOtiji, na drugi pa vkorcninjena 
navajenost na sezonski ritem dela, ki ga pač ima delo v 
kmetijstvu, moderna industrijska proizvodnja pa ga ni več 
poznala. Mislim, da so se novemu načinu dela, ki je 
enakomerno pa tudi monotono skozi vse leto, delavci 
najtežje prilagodili. V neposredni zvezi s tem je fluk- 
tuacija. Ker nimamo natančnih podatkov o poprečnem 
številu delavcev v obratu za vsako leto posebej, ne 
moremo izračunati, kolikšen odstotek zaposlenih se je. 
letno izmenjal. Če pa sodimo po letnem številu prihodov 
in odhodov, lahko brez bojazni rečemo, da je bila 
fluktuacija precejšnja. Nesporno velja za oba obrata 
ed in ole dejstvo, da je v obeh število delavcev v obravna- 
vanem obdobju konstantno raslo. 

Oddelek moški ženske 

predilnica 846 992 
50,8 % 42,S% 

tkalnica 104 1218 
6,8% 52,2 % 

bclilnica 146 34 
8,8% 1,4% 

Skupaj 1096 2259 
65,9 % 96,9 % 

Odstotki so izračunani na vse zaposlene v tovarni. 
Poklicno mobilnost sem ugotovila le pri moških, in sicer 
7-a 6 delavcev, ki so iz priučenih delavcev postali tkalski 
mojstri (3), upravnika strojev (2) in strojnik. Dosti bolj 
pogosta pa je zamenjava delovnega mesta, ne da bi se 
spremenila tudi kvalifikacija. Več kot polovica vseh, ki so 
se večkrat zaposlili v tovarni, je naslednjič delala na 
drugem delovnem mestu ali v drugem oddelku.16 V 
skupini kvalificiranih delavcev so z izjemo treh žensk — 
ena je bila nadzornica navijanja, drugi dve pa o pravni ci 
strojev v tkalnici - samo moški. Bili so 104, kar je 6,2 % 
vseh delavcev. Všteti so prcdilni, tkalski, belil ni, čistilni 
»loj stri, obrtniški mojstri raznih strok kot so ključa v- 
"ičarji, mizarji, tesarji, strugarji, kleparji, kovači, jermc- 
narji, delavci v električni centrali, o pravni ki strojev in 
strojniki ter izdelovalci cilindrov. 
Rezultati analize mošt ven ih knjig ravenske jcklarnc in 
tržiške bombažne predilnice in tkalnice so si v bistvenih 
potezah zelo podobni. Za obe tovarni ugotavljam, da so 
se v njiju zaposlovali predvsem delavci iz bližnje okolice. 
Razlike med moškimi in ženskami so majhne. Ta ugoto- 
vitev pa ne velja popolnoma za skupino kvalificiranih 
delavcev, ki so prihajali tudi iz oddaljenih krajev. Razlog 
je moral biti zelo pro pros t - vseh potrebnih strokovno 
usposobljenih delavcev tovarniške uprave niso našle v 
bližini tovarn. Pozorni moramo biti tudi na ugotovljeno 
tendenco večjega zaposlovanja v jeseni in pogostejših 
odhodov z dela spomladi. Eden od verjetnih razlogov bi 
bhko bila navezanost novega industrijskega delavstva na 

OPOMBE 

1 Osterieieliischc Statistik, I. knjiga, 2., 3., 4. zvezek, öster- 
reichische Statistik, XXXI11. knjiga, 4.. 5., 6. zvezek. Österrei- 
chische Statistik, LXV. knjiga, 4., 5., 6. zvezek in Österrei- 
chische Statistik, Neue Folge, III. knjiga, 4., S., 6. zvezek. 

2 Za Kranjsko so to štirje zvezki z naslovom Statistischer 
Hcricht der Handels - und Gcwcrbckammcr in Laibach über 
den Handel, die Industrie und VerkehrsvcrhäJtnissc in Krain 
während des Jahres 1870, Ljubljana 1872 in Statistischer 
Bericht der Handels - und Gcwcrbckammcr in Laibach to 
volkswirtschaftlichen Zustände in Krain Tür das Jahr 1875 in 
1880, Ljubljana 1878 in 1885. Za Štajersko in Koroško v 
Ljubljani ni tovrstnih publikacij. 

3 V kadrovskih oddelkih imajo shranjene most ve ne knjige v 
železarnah Jesenice in Store, rudniku Trbovlje in rudniku 
Idrija, bombažni predilnici in tkalnici Tržič in predilnici 
Litija. V rudniku in topilnici svinca v Mežici in železnici 
Ravne ju hranijo v svojem lastnem dobro urejenem 
tovarniškem arhivu. Tobačna tovarna v Ljubljani je mošivenc 
knjige izročila Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, enota Mestni 
arhiv ljubljanski, 

4 Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline. Založba Ob- 
zorja, Maribor 1954, str. 20 in str. 24. Primerjaj še članek M. 
Kolarja Železarstvo v treh dolinah v zborniku Med Peco in 
Pohorjem, Založha Obzorja, Maribor 1965, str. 95-96. 

5 174 delavcev se je zaposlilo dvakrat, 33 po trikrat, 3 so prišli 
štirikrat in eden petkrat. 

6 Leta 188Û je moralo zaradi pomanjkanja dela oditi 10 
delavcev, leta 1892 12, leta 1896 11 in leta 1905 14 delavcev. 

7 podrobnejši podatki o delavcih, ki so bili odpuščeni zaradi 
disciplinskih prekrškov so naslednji: zaradi „plavih" je bilo 
odpuščenih 34 delavcev, lenobe 13, pijanosti 16, kraje 11, 
pretepov in nasilnosti 16, sporov z obratovodjem ali sodelavci 
5, posebej pa še zaradi nesposobnosti ali premajhne pridnosti 
9 in zaradi bolezni in bolehnosti pa 14 delavcev. 

8 Za osnovo urejanja podatka o rojstnem k/aju sem vzela 
naslednje sodne okraje: na Kranjskem 32 (Ljubljana mesto, 
Ljubljana okolica, Postojna, Ilirska Histrica, Senožeče, Vi- 
pava, Kočevje, Velike Lašče, Ribnica, Krško, Kostanjevica, 
Mokronog, Radeče, Skofja Loka, Kranj, Tržič, Vrhnika, 
Litija, Višnja gora. Idrija, Lož, Logatec, Cerknica, Kranjska 
gora, Radovljica, Novo mesto. Žužemberk. Trebnje, Brdo, 
Kamnik, Metlika in Črnomelj), na slovenskem Koroškem 12 
(Smohor, Uorovljc, Celovec, Rožck, Podkloštcr, Trbiž, Beljak, 
Plibcrk, Dobrla vas. Železna K a pia, Vclikovcc in Scntpavel), 
na slovenskem Stajcrskm 20 (Celje, Vransko, Konjice, 
Šmarje pri Jelšah. Gornji Grad, Laško, Ljutomer, Gornja 
Radgona, Lenart, Maribor, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj, 
Rogatec, Kozje, Sevnica, Brežice. Radlje, Šoštanj in Slovenj 
Gradec) in na Pr i morskem 12 (Trst, Kanal, Gorica. Ajdov- 
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11 

ščina, Komen, Sežana, Bovec, Kobarid, Cerkno, Tolmin, 
Koper in Piran). Izven slovenskega etničnega ozemlja sem 
podatek o rojstnem kraju urejala* po deželah oziroma državah: 
Gradiška, nemška Koroška, nemška Štajerska, Tirolska, Pred- 
ati ska. Spodnja in Zgornja Avstrija, Češka, Moravska, Slczija, 
Galicija, Bukovina, Istra, Dalmacija, Hrvatska, Ogrska, Nem- 
čija, Italija in druge države. 

9 Dninarjev je bilo 357, delavcev na tovarniškem dvorišču 27 in 
vajencev 163. 

10 Iz Italije je prišlo delat v ravensko jcklarno 9 delavcev in od teh 
je bilo kar 7 zidarjev. Ta pojav ni značilen samo za jcklarno, 
ampak ga praviloma srečujemo tudi v drugih industrijskih 
obratih. 
Katarina Kobc-Arzcnšck, Prvi tekstilni industrijski obrati na 
Slovenskem. Publikacije Tehničnega muzeja Slovenije 14, 
Ljubljana 1968, str. 31 in Ivan Mohorič, Bombažna predilnica 
in tkalnica v Tržiču, Nastanek, razvoj in delo 1885— ] 960, 
Samozaložba BPT Tržič, Tržič I960, str. 19-44. 

12 Prav tam, str. 101-102 ter Franec Krcsal, Tekstilna industrija 
v Sloveniji, Založba Borce, Ljubljana 1976, str. 29. 

13 212 moških in 432 žensk se je zaposlilo dvakrat, 55 moških in 
122 žensk trikrat, 16 moških in 41 žensk štirikrat, 7 moških 
in 10 žensk petkrat, 3 moški in 3 ženske šestkrat, po en 
moški in ena ženska pa celo osemkrat. 

14 Največ se je zaposlilo delavcev leta 1905, 448 (206 moških in 
242 žensk), najmanj pa leta 1896 - 103 (44 moških in 59 
žensk). V obeh teh letih je tudi odšlo največ oziroma najmanj 
delavcev, in sicer leta 1905 323 delavcev (161 moških in 168 
žensk) ter leta 1896 9S (35 moških in 60 žensk). 

15 Podrobnejšo razdelitev prikazuje naslednja tabela: 

Siici ni okraj moški ženske 

Ljubljana okolica (,% 6,S % 
Skoija Luka S,3% 5,6% 
Kranj 24,1 % 20,7% 
Tržič 30,8% 43,2% 
Radovljica 6.8% 13.3 7> 

16 Pri ponovnih zaposlitvah je zamenjalo delovno mesto ali od- 
delek 171 ali 58,2 % moških in 320 ali 52,5 % žensk. 

RÉSUME 

ETUDE DE LA STRUCTURE OUVRIÈRE EN SLO- 
VENIE AVANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
FAITE EN SE BASANT SUR LES REGISTRES 
(DE L'ÉTAT CIVIL) 

Dr. Jasna Fischer 

Les registres (Mannschaftsbiicher) qu'on appelle aussi 
registre de l'etat civil ou registre des travailleurs sont le 
premier genre de source historiques de la structure 
ouvrière. On a commencé a les établir dans la deuxième 

moitié du 19e sieele et là ou on les a encore, ils sont bien 
conservés. Quoique les registres sont quelques peu dif- 
férents d'une exploitation industrielle ¡à l'autre, ils pos- 
sèdent les renseignements les plus importants sur les 
ouvriers qu'ils ont employés c'est à dire la période où ils 
ont été' employe's, leur lieu de naissance ou au moins leur 
région de naissance, leur emploi ou leur profession, leur 
âge, dans la rubrique observation on trouve souvent 
aussi la cause de leur départ de l'entreprise. 
En se basant sur ces renseignements nous pouvons 
montrer la structure des qualifications, la fluctuation et 
la mobilité géograpfiquc des travailleurs employés dans 
ces exploitations dans les dix dernières années du 19e 

siècle et jusqu'au commencement de la Iere guerre 
mondiale. Dans l'article, les résultats sont donnés d'après 
les renseignements des registres d'une aciérie de Ravne de 
1838 à 1907 et d'une filature et tisscric de coton à Tržič 
de 1890 à 1914. Les traits essenticlcs des deux explo- 
tations industrielles sont très semblables. Dans les deux 
ont été employes surtout des travailleurs des environs, 
cela est valable pour les hommes comme pour les 
femmes. Exception faite pour une groupe de travailleurs 
qualifiés, dans lequel sont en grand nombre des hommes 
de régions éloignées. L'attention est portée sur une 
t en dan •• constatée le plus grand nombre d'embrauchage 
dans le mois d'automne et le plus grand nombre departs 
en printemps. Une explication possible de ce phénomène 
est le lien de la nouvelle chose de travailleurs industriels 
avec le milieu agricole de quelle est veinte. On pense a 
l'aide attendue et necessaire a la ferme familiale et 
l'habite de enracinée du rythme de travail saisonnier, qui 
est caractéristique pour la production agricole et non pas 
aussi pour l'industrie. Les ouvriers se sont probablement 
le plus difficilement a ceo modes avec la nouvelle manière 
de travail. La fluctuation est en liaision direct avec cela. Car 
nous n'avons pas les renseignements exacts du nombre 
moyen d'ouvriers dans l'entreprise pour chaque année en 
particulier, nous ne pouvons calculer quel pourcentage 
d'ouvriers a été reno uvel léc chaque année. Si nous 
jugeons d'après le nombre annuel d'arrivée et de depart 
nous pouvons dire sans crainte que la fluctuation était 
aussi importante con t estable men t seulement le fait 
que le nombre d'ouvriers a constamment augmenté dans 
la pe'riodc étudiée dans les deux ex pio ta t ions est valable. 
La structure de qualification des ouvriers employés ¿tait 
assez favorable, il est vrai que, e'e'taicnt entreprises 
industrielles, où la nature du travail (le travail aux 
machines) exigeait au moins une formation du travailleur, 
si ce n'est une haute qualification. 

Prevedla: Nada Kobal 
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VSEBINSKA ANALIZA, VALORIZACIJA IN EVI- 
DENCE PRISPELIH RAČUNOV - KATEGORIJE GRA- 
DIVA IZ GOSPODARSTVA. IN SICER TRGOVINE Z 
VINOM NA PODROČJU 1TUJA NA DAUŠE ČA- 
SOVNO RAZDOBJE 

Hrane Oblak. Marija Hcrnja-Mastcn, 
Kristina Šamperl-Purg 

Avtorji referata z dokaj dolgim naslovom smo trije 
delavci iz Zgodovinskega arhiva v Ptuju, in sicer za 
19. stoletje Kristina Sampcrl-Purg, za obdobje od leta 
194] do 1945 Marija Hcrnja-Masten in za čas po letu 
i945 Brane Oblak. 
Osnovni namen referata je prikaz gradiva, ki je nastajalo 
in še nastaja v zvezi z vinsko trgovino od 19. stoletja do 
danes na našem s to gospodarsko panogo izredno 
bogatem področju, izhodišče našega dela je bila kate- 
gorija gradiva, ki se po današnjih normah valorizacije 
žkartira, gre za prispele in tudi odposlane račune. Za 
starejše obdobje je namreč ohranjenih precej prispelih in 
Se več odposlanih računov, ki nam nudijo izredno 
vsebinsko bogato osnovo za proučevanje vinske trgovine. 
Bogato starejše gradivo nas je napotilo, da bi rešili 
vprašanje, kako je vinska trgovina potekala v 19. stoletju, 
med okupacijo in kako danes, katere kategorije gradiva so 
nastajale v vseh omenjenih obdobjih, kakšno vlogo imajo 
računi skozi čas, ali so tudi tako dragoceno gradivo kot 
npr. v 19. stoletju. 
Ugotovili smo, da je za čas od leta 1941 do 1945 
ohranjenih (naključno) le nekaj računov in da se danes ta 
kategorija gradiva škart ira, kljub temu pa jih bomo 
skušali obdelati in prek njih rekonstruirati potek prodaje 
vina in seveda predstaviti to gradivo tudi količinsko za 
vsa obdobja. 
Osnova našemu deluje bilo v glavnem gradivo, ki ga hrani 
Zgodovinski arhiv v Ptuju, le za obdobje po letu 1945 je 
bilo uporabljeno tudi gradivo, ki je še na terenu. 
Gospodarsko dogajanje in gradivo, ki je in še nastaja v 
zvezi s trgovino z vinom, smo sestavili iz treh zaporednih 
časovnih razdobij, ki se. kar se tiče poslovanja, v 
marsičem precej razlikujejo. V 19. stoletju sta veleposest- 
nika knez Diet riehst ein (prva polovica 19. stoletja), in 
"ato llcrbcrstcin (druga polovica 19. stoletja), lastnika 
Cospoščine Ptujski grad z ogromnimi vinogradi, vodila 
sicer izredno natančne evidence in delala bilance, vendar 
s^a marsikaj rešila prek privatnih pisem. V obdobju od 
'eia 1941 do 1945 je bila vsa vinska trgovina strogo 
centralizirana in se natanko ve, katere kategorije gradiva 
so nastajale in kakšne podatke nam nudijo. V obdobju po 
kt« 1945 pa prihaja do razrasta administracije in nastaja 
lu<H količinsko več gradiva; pri tem nas je posebej 
zanimalo, ali gre tudi za nastanek bistveno novih kate- 
gorij gradiva. 

,9-stoletje 
Gospodarski fond - tako imenovani H erbe rstei nov arhiv 
iz Ptujskega gradu obsega 110 tm spisovnega gradiva in 
^njig za čas od poznega srednjega veka do leta 1945 
C946). Fond nosi ime po zadnjem ustvarjalcu, čeprav 
vsebuje tudi gradivo Lcsliejcv (od srede 17. stoletja do 
lcta 1802), Dictrichstcinov do leta 1864 in Herberstčinov 
do leta 1945. Le skromen procent gradiva bi lahko šteli 
73 privatni arhiv, vse ostalo gradivo je nastalo pri 
Poslovanju in vodenju posestva, ki je obsegalo Gospostvo 

Ptuj, Brstje, Vurberk in Gornjo Lendavo (Grad). To 
gradivo je bilo že mkajkral prej urejeno in popisano, 
preden je iz dotedanjega nahajališča na Ptujskem gradu 
leta 1976 prišlo v Zgodovinski arhiv v Ptuju. Ohranjen 
popis iz leta 1944 je napravil Herbersteinov arhivar 
Popelka. Leta 1964 so bile na Ptujskem gradu popisane 
knjige (17 tm), in sicer jih je za čas od 1676 do 1946 
749. Dokončno so bile urejene leta 1978, in sicer tako, 
da so razdeljene v 46 vsebinskih celot, v okviru katerih so 
razporejene kronološko. Sedaj so v.teku urejevalna dela 
spisovnega gradiva, ki je vsebinsko razdeljeno na pet 
obsežnih skupin, in sicer: 
posest in uprava, 
uprava in drugo osebje, 
gospodarske panoge, 
finance, 
podložniki. 

V gospodarskem uradu na Ptujskem gradu je torej 
nastajalo in se zbiralo zelo veliko gradiva, za katero je 
značilno, da je dokaj dobro ohranjeno, manjka le nekaj 
knjig, vsaj, če sodimo po delovodnih številkah na spisih. 
Za poslovanje in tudi za arhiviranje je značilno, daje bilo 
izredno natančno, dosledno in da so hranili tudi osnutke 
dopisov, da je gradivo urejeno po zadevah, ki so napisane 
na srajčkah, da so spisi opremljeni z delovodnimi 
številkami in tudi s številkami prejemnika. 
Kar se tiče vinske trgovine, ki predstavlja po vrednosti in 
po nastalem gradivu eno od enakovrednih panog vele- 
posestva, je ohranjenega več gradiva, ki je nastalo v zvezi 
s spremljajočimi pojavi od vzdrževanja kleti, sodov, 
delovne sile itd. Nas bo zanimala le trgovina. 
Za prodajo vina je ohranjenega več gradiva kot za nakup. 
Vinska trgovina se je v tem času odvijala prek privatnih 
pisem (večina), ki pa so vsa označena in vpisana v uradne 
knjige. 
Zemljiški gospod je dobival vino iz treh virov, in sicer: 
od lastne predelave— Eigenbau, 
od obresti — Zins, 
od desetine (do leta 1848) - Zehend. 
Od te skupaj pridobljene količine vina je precejšen 
odstotek prodajal, zraven tega pa je za prodajo vino tudi 
kupoval, in sicer ne le v Halozah in Slovenskih Goricah, 
ampak tudi zelo veliko v Italiji in na Madžarskem. 
Herberstein i so vse prej omenjene prihodke vina prodajali 
na Češko, v Nemčijo in Francijo. 
Knjiga prispelih faktur za čas od 1893 do 1931 nas je 
napeljala na to, da smo se posebej lotili prispelih faktur. 
Prepisi prispelih računov kupljenega vina gospostva Ptuj 
so tako bogati s podatki, ki so zbrani na enem mestu, in 
sicer za zelo dolgo časovno razdobje, da jim bomo 
posvetili nekaj več časa. V knjigi so vpisani računi, ki so 
bili izstavljeni v originalu, ali pa gre za prepise iz privatnih 
pisem. Ne enem samem prispelem računu za nakup vina v 
i uji ni (Italija) je 27 podatkov. Danes bi te podatke iskali 
vsaj na desetih mestih oziroma pisarnah. Ta fond, ki je 
ohranjen v celoti, kot so ga zapustili naši predniki, nudi 
uporabniku oziroma raziskovalcu podatke o količini vina 
v hektolitrih, ki so ga posamezniki prodali gospostvu, o 
krajih, iz katerih je vino, o sortah, o cenah, o višini kala, 
o načinu prevzema vina, o stroških prevzema oziroma 
prevoza do vagonov, do pristanišča, o stroških dnevnih 
mezd za delavce, o višini mezd za stražo v skladišču, o 
stroških prevoza od ladje, o višini stroškov za natovar- 
janje  in  raztovarjanje, o stroških popravila, carinskih 
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pristojbinah, potnih stroških, stroških prevoza embalaže, 
skupnih stroških in še nekaj malenkosti. 
Kategorije spisovnega gradiva, ki so nastajale v zvezi s 
trgovino z vinom, si bomo ogledali za prvo polovico 
19. stoletja, ko so imeli gospostvo Ptuj v svojih rokah 
Dietrichstein i, ki so imeli svoj sedež v Pragi. Za obdobje 
približno 30 let so nastali trije zajetni fascikli, ki nosijo 
naslov „Wein verkauf in „Weinankauf". V teh fascikl ih 
zasledimo naslednje' kategorije gradiva: privatna pisma, 
kopije privatnih pisem, osnutke. Vse to je vodeno kot 
prispeli in odposlani dopisi, ki so opremljeni z imenom, 
datumom in Številko pošiljatelja oziroma prejemnika, 
licitacijski protokoli — na ta način je gospostvo prodalo 
ogromno vina — zaznamki — popisi letin, uradni zaznamki 
(v glavnem sporočila kneza Dietrichstcina, da je prek 
knjig ugotovil, kako poteka prodaja in nakup vina), 
poročila o količini prodanega vina, o cenah, sortah, 
kupcih, objave vinskih licitacij v časopisih — priloženi so 
tudi računi, seznami vrst in količin kupljenega in 
prodanega vina — sumarni, tabelarični pregledi rezultatov 
odtegljajev vina za posamezna leta. Izkazi za prodajo 
vina, izbranega po ocenitvi (posebna komisija, popisi 
letin, liste kupcev) vsebujejo naslednje podatke; številka 
sodčka, vsebina (količina v vedrih), vrednost vedra, 
cenilna vrednost po izklicu za štartin, ime in priimek 
kupca, kraj. 
Vinska trgovina, ki jo je vodilo Gospostvo Ptuj, je 
zajemala zelo široko področje od domačih predelov do 
sosednjih dežel in še dalje. Direktno o sami prodaji in 
nakupu vina je manj gradiva, več ga je v zvezi s 
spremljajočimi pojavi, predvsem pridelave in skladiščenja 
vina. Mnogo gradiva je nastalo v zvezi z raznimi spornimi 
zadevami in predvsem zato, ker so Dictrichstcini, lastniki 
Gospostva Ptuj in hkrati kupci in prodajalci, imeli sedež 
zunaj Ptuja. Za navadno licitacijsko prodajo leta 1837 je 
nastalo 8 spisov, in sicer: Dietrichstein pošlje predlog za 
prodajo ostankov vina zadnjih treh let gospodarskemu 
uradu na Ptujskem gradu, ta prosi nazaj Prago oziroma 
kneza za uradno dovoljenje, Dietrichstein pošlje dovo- 
ljenje, Ptuj izda obsežen licitacijski protokol in ga pošlje v 
Prago, dopis za objavo licitacije v časopisu (Klagenfurter 
Zeitung), dva koncepta, sporočilo Dietrichstcina, da je po 
vpisih v knjigah ugotovil zadovoljive rezultate prodaje 
vina. 
Celotno gradivo je torej odraz poslovanja oziroma pre- 
daje in nakupa vina. iz posameznih dokumentov izvemo 
tisto, kar nam pozneje vse na enem mestu pove že 
omenjena knjiga prispelih računov. 

Obdobje 1941-1945 
Z vdorom hitlerjevske vojske na slovensko Štajersko in 
Gorenjsko so zasedli sedeže jugoslovanskih upravnih in 
sodnih oblasti člani Kulturbunda. V Ptuju so volks- 
dcutscherji prevzeli oblast še pred uvedbo civilne uprave. 
S prihodom predhodnice je poročnik Klopfer 8. 4. 1941 
pooblastil ing. Franza Celottija za komis ari č nega vodjo 
občine Ptuj,1 15. 4. 1941 pa je od njega prevzel oblast 
dr. Hans Bauer.2 V mesecu juniju pa je z okrožnico 
določeno, kako bo delovala občinska okupacijska 
uprava.3 Gospodarstvo je spadalo v VII. oddelek, ta je 
izdajal oblačilne karte, živilske karte itd., skrbel pa na 
splošno za vse veje gospodarstva.4 

Za obdobje 1941-1945 je zelo malo ohranjenega gradiva 
iz gospodarskega področja, še manj iz vinogradništva. Po 
pregledu vodnikov po fondih v arhivih Slovenije za to 
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obdobje nemške okupacijske cone bi nam neposredne 
podatke o vinski trgovini lahko dala v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana fonda Zadružna klet Ljubljana 
1934-1946 in Osrednja vinarska zadruga v Ljubljani 
1942—1946,s v Pokrajinskem arhivu Maribor Klctarsko 
društvo Ormož 1898-19496 ter v Zgodovinskem arhivu 
Ptuj Muzejsko društvo Ptuj, škatla številka 48, Rodbina 
Osterberger — vinogradništvo, veletrgovina z vinom, in 
škatla številka 4849, Rodbina Fürst — veletrgovina z 
vinom. Teh nekaj fondov, ki so v veliki večini ohranjeni 
le fragmentarno, nam pove, da moramo iskati podatke v 
drugih fondih, najsi bo v upravnih ali privatnih. 
V Ptuju so bili po podatkih Štajerske domovinske zveze 
naslednji vinski trgovci in proizvajalci: 
— dr. ing. Woldemar Uintzc, proizvodnja penečih vin in 

pelinkovce v; 
— Paul Ornig, proizvodnja penečih vin, pelinkovcev ter 

desertnih vin; 
— Irene  H utter,  proizvodnja  alkoholnih   in  brezalko- 

holnih pijač',7 

— Fürst, veletrgovina z vinom; 
— Osterberger, veletrgovina z vinom; 
— Klctarsko društvo Ptuj — Kellercigenossenschaft Pet- 

tau.8 

Iz tega lahko ugotovimo, da je bila vinska trgovina v 
Ptuju zelo močna gospodarska veja. In vendar je ohranje- 
nega prav malo gradiva, še manj pa seveda računov. 
Naključno najdeni računi so iz fonda Mestne hranilnice 
Ptuj za obdobje 1941-1945. Računi so bili ohranjeni 
zaradi plačila brez bonov, direktno na žiro račun 
izstaviteljev. Računi so zanimivi kot kategorija morda 
zato, ker se izstavitelji v glavi predstavijo z nekim 
emblemom. Večkrat je vpisana tudi letnica ustanovitve 
firme, kakor na računu Josipa Orniga ustanovljene 1853. 
Nadalje so navedeni sedež firme, datum izdaje in številka 
računa. Račune so vpisovali v knjige računov, ki pa žal 
niso ohranjene. Običajne klavzule, ki so navedene na 
računih, kot so pogoji o plačilu, zamudni roki, zaraču- 
navanje obresti, rcklamacijski pogoji, pristojno sodišče za 
poravnavo sporov, vračanje embalaže, nam nakažejo 
način gospodarskega poslovanja neke dobe. 
Cena vina 7 del buteljke renskega rizlinga je bila 3,64 RM 
ter trami ••• 2,39 RM.9 Tudi drugi račun za peneče se 
vino je v bistvu enak, cena za buteljko penečega se vina je 
bila 4,50 RM, na računu paje tudi visok pri bi tek vojnega 
davka ,kijeznašalzasteklenicovina3RM.10 

Cene vinu so bile, kakor cene vseh ostalih proizvodov, 
določene z odredbo o ureditvi cen za Spodnjo Štajersko z 
dne 9. maja 1941." Po odredbi so vina razdeljena v dve 
skupini — rdeča in bela. V okviru teh pa so bile cene 
določene po sortah vin. Tako sta npr. renski rizling in 
trami ••• spadala v prvo kakovostno skupino in sta lahko 
dobila pribitek za vino nadpovprečne kakovosti. Ta 
pribitek paje določila komisija za preizkus vina. 
Z razglasom o izvedbi vinskih preizkusov je bil za 
območje mesta Ptuja in podeželja tak preizkus izveden 
prvič dne 7. junija 1941. V razglasu je tudi pojasnilo o 
sestavi komisije. Njen predsednik je bil pooblaščenec šefa 
civilne uprave na Spodnjem Štajerskem (Preisstelle). 
Ciani komisije pa so bili še dva strokovnjaka - zastop- 
nika producentov ter 1 zastopnik trgovcev z vinom.'2 

Ta komisija je delovala še leta 1944, saj najdemo v 
privatni korespondenci družine Osterberger račun v 
obliki dopisa oziroma pismo z navedbo, da je komisija 
vino slabše ocenila. Prav tako vina pred ocenitvijo ni bilo 



mogoče legalno prodati.13 V letih 1944 in 1945 je bila 
trgovina z vinom že zelo slaba zaradi vedno hujicga 
vojnega stanja in splošnega pomanjkanja, zaradi trans- 
portnih zastojev, kar pa seveda ni veljalo samo za vinsko, 
temveč za celotno trgovino. 
Že takoj v začetku vojne je prodaja vina kakor drugih 
artiklov prešla na nakup z boni — Einkaufsschein i, s 
katerimi je bilo mogoče vino nakupovati ter prodajati.14 

Okrožnica Sefa za civilno upravo na Spodnjem Štajer- 
skem, pooblaščenca za prehrano in kmetijstvo, natančno 
doioča, kako lahko dobijo gostilničarji nakupne bone. 
V Ptuju je prehranjevalni urad izdajal bone za nakup vina. 
Zeleni G boni so bili za nakupe gostilničarjev, rdeči V za 
nakup ve le trgovcev za maloprodajo ter rumeni E za 
posamezne trgovine v manjših količinah.14 Leta 1942 je 
izšel vinski zakon.1$ Nasploh je bil dan velik poudarek 
vinogradništvu, saj so ga urejali mnogi predpisi. Ko so v 
Ptuju popravljali Klctarsko zadrugo, je navedeno, daje to 
pomembno vojno podjetje zaradi oskrbe armade.l6 

Zaradi pomanjkanja delovne sile je bila z uredbo leta 
1943 zagotovljena pomoč pri kmetijskih delih, kije bila 
namenjena tudi vinogradnikom. '7 

Obvezna prodaja vina za nakupne bone ni potekala v redu 
zaradi špekulaeij. Ker so nezanesljivi elementi izrabljali 
pravico do samostojnega trgovanja, je bilo leta 1943 
določeno z odredbo, da bo skupna količina znašala 
največ 20 % vinske letine, ki jo bodo lahko posamezni 
vinski proizvajalci obdržali za lastno uporabo, vključno 
za prodajo za potrošnike, vse ostale količine pa so za 
obvezno oddajo.18 

Ta ukrep okupatorjeve.oblasti je že bil obrambni ukrep. 
Ti obrambni ukrepi so se vedno bolj stopnjevali. 
Za obdobje okupacije je značilno, da načeloma ne 
izločamo nobenega gradiva. Prav primer z računi, ki so 
videti še tako nepomembna kategorija gradiva, pa že 
lahko da raziskovalcu osnovne podatke o neki trgovski 
veji. Računi pa so v tako maloštevilnih ohranjenih fondih 
dober napotek za iskanje podatkov drugje. 
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Obdobje po letu 1945 
Kot smo videli, so fakture oziroma d okvirnem i glede 
vinske trgovine v preteklosti ohranjeni v razmeroma 
majhnih količinah. Vendar pa najdemo v teh dokumentih 
podatke, ki raziskovalcu nudijo zadostno število podat- 
kov o vinski trgovini. 
Danes je v arhivski službi praksa, da skoraj vse račune 
oziroma fakture izločimo iz gradiva, ki ga sprejemamo v 
arhiv. Po preučitvi poslovanja v vinski trgovini, ki je 
danes mnogo obsežnejše kot nekoč, lahko trdimo, da 
najdejo raziskovalci podatke o vinski trgovini tudi dru- 
god, 2c sam postopek poslovanja nas usmerja h katego- 
rijam gradiva, ki dajejo kompleksno podobo o vinski 
trgovini v današnjem času. Pri raziskavi in poteku 
trgovine z vinom smo se naslonili na Kmetijski kombinat 
Ptuj. 
Kmetijski kombinat je nastal leta 1961 z združitvijo treh 
kmetijskih gospodarstev. V istem letu so se kombinatu 
priključili še gozdno gospodarstvo, dva lesnopredelovalna 
obrata in mlekarna, v letu 1962 zadružna trgovina z. 
vinom in v letu 1963 še zadružna trgovina s sadjem. 
Kmetijski kombinat Ptuj je zajel v svojo dejavnost poleg 
pridelovanja tudi del predelave in trgovine s kmetijskimi 
pridelki, med drugim tudi z vinom. Kombinat je postal 
danes velika, za sodobno kmetijsko pridelovanje organi- 
zirana družbena gospodarska organizacija, ki obsega 
skoraj vse kmetijske površine v družbeni lasti na območju 
občine Ptuj. Danes ima kombinat 17 TOZD-ov, med 
katerimi je tudi TOZD Kletarstvo Slovenske gorice, ki se 
b?vi s pridelavo, odkupom in prodajo vina. 
Najprej bomo opisali potek prodaje vina, hkrati pa 
opozorili tudi na kategorije gradiva, ki ob tem nastajajo. 
Po sklenjenem dogovoru med kupcem in prodajalcem se 
izda naročilnica ali zaključnica. Tukaj lahko najdemo 
podatke o količini vina. e«.r:i, navedena sta tudi datum in 
ime kupea. Na zaključniei je med drugim klavzula, kjer so 
navedeni vsi plačilni in reki ama cijski pogoji ter rokovanje 
z embalažo. Ti dve kategoriji dokumentarnega gradiva 
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nam nudita zelo malo podatkov. Šele pri od premi vina sc 
na dobavnico napišejo tudi podatki o ceni in količini 
vina, vrsti embalaže ter o prometnem davku, za katerega 
pa se vodi poseben zbirni obrazec za določena obdobja. 
Zaključni ca in dobavnica sta podlaga za izstavitev fakture 
oziroma računa. Na fakturi najdemo naslednje podatke: v 
glavi ima ime in sedež gospodarske organizacije, datum, 
Številko naročilnice in dobavnice, številko prevoznega 
sredstva, valuto, vrsto, količino in ceno vina, predmet 
dobave ter bruto in neto znesek. Vse fakture se izstavljajo 
v šestih izvodih, zato lahko najdemo fakturo v različnih 
sektorjih TOZD-a: v fakturnem oddelku, v skladišču 
embalaže, v knjigovodstvu, v delovni skupnosti skupnih 
služb, dva izvoda kupcu ter en izvod kupčevi občini 
(zaradi obračuna prometnega davka). Vse fakture se 
vknjižijo v knjigo odposlanih faktur. Prav gotovo je, da 
raziskovalci ne bodo iskali podatkov v samih fakturah, 
ker namreč iste podatke najdejo v knjigi faktur, Po 
analizi knjige faktur je razvidno, da vsebuje knjiga 
oziroma žurnal naslednje podatke: zaporedno številko, 
datum, znesek plačila, količino ter vrsto embalaže, ceno 
in vrsto vina, ceno embalaže. Knjiga se vodi mesečno ter 
nam hkrati daje pregled nad prometom z vinom. Po- 
dobno vodijo tudi knjigo faktur za maloprodajo, v kateri 
najdemo enake podatke. 
Nekoliko drugače poteka prodaja oziroma izvoz vina v 
tujino, zato nastajajo tudi drugačne kategorije gradiva. 
Proizvajalec vina — Kmetijski kombinat pošlje ponudbe 
vina potencialnemu kupcu. Po sklenjenem dogovoru 
pripravijo pogodbo, na podlagi katere poteka sodelovanje 
daljše časovno obdobje. Preko teleksa kupec naroči 
določeno količino vina, hkrati pa potrdi svoj teleks še s 
pismenim sporočilom. Na podlagi naročila pripravi ko- 
mercialni oddelek prijavo o sklenjeni pogodbi o izvozu, 
kjer najdemo največ podatkov, in sicer; kraj, datum, 
število prijave, datum sklenitve pogodbe, naslov kupca, 
šifrirano plačilno valuto, fakturno vrednost pogodbe v 
valuti, vrednost franko jugoslovanska meja, način plačila, 
način sklenitve posla (direktno — indirektno), provizija, 
država uvoznica, način transporta, trgovsko ime blaga, 
časovni rok izvoza, šifrirana tarifna številka, izvozni režim, 
gospodarska dejavnost proizvajalca, proizvajalec 
blaga, dinamika izvoza po posameznih letnih obdobjih. 
To prijavo o sklenjeni pogodbi o izvozu pošlje Kmetijski 
kombinat Ptuj v potrditev Fondu vina v Beograd, ki kot 
združenje vseh proizvajalcev vina v Jugoslaviji določi cene 
vina za posamezne države uvoznice. En izvod pogodbe se 
pošlje v potrditev Narodni banki Jugoslavije. Hkrati se 
napiše tudi faktura, ki je podobna navadni fakturi, le da 
je tu navedena cena vina v valuti države uvoznice. Na 
fakturi so tudi že specificirane sorte vina. navedena je 
tudi količina vina. Izvozno fakturo napišejo v desetih 
izvodih, od tega dobi 4 fakture špediter, 2 fakturi 
ostaneta v oddelku za saldakonte, 2 fakturi pa v 
komercialnem oddelku. Vsaka faktura se tudi v tem 
primeru vpiše v posebno knjigo faktur, ki predstavlja 
nekakšen zbirnik. 
Po pogodbi s špediterjem je le-ta dolžan pripraviti vso 
izvozno dokumentacijo, ki obsega fakturo, prijavo o 
sklenjeni pogodbi o izvozu, specifikacijo vinskih sort in 
izvozno spričevalo o vinu, ki ga potrdi Gospodarska 
zbornica Slovenije. Potrjeno izvozno carinsko deklaracijo 
vrne špediter nazaj v Kmetijski kombinat Ptuj. Izvozno 
carinska deklaracija ima enake podatke kot prijava o 
sklenjeni pogodbi o izvozu, le da je tukaj navedena še 

številka kontejnerja in prevoznega sredstva. Vsej tej 
dokumentaciji, ki se pošlje tudi kupcu, je priložena tudi 
zavarovalna polica. Običajno pošljejo kupcu vso doku- 
mentacijo dvakrat, za vsak primer, če bi se pošta izgubila. 
Vsa dokumentacija obsega tovorni list, specifikacijo, dve 
fakturi, dve carinski fakturi, izvozno spričevalo in me- 
nico. Poslovanje poteka potem preko banke. Kupec mora 
odkupiti pri svoji banki vso dokumentacijo, naša banka 
pa pošlje kombinatu obvestilo o naročilu. K tej vrsti 
poslovanja se vodi kontrolnik izvoza, kajti kupec je 
dolžan poravnati svoje obveznosti v določenem času. 
Posebej se vodi tako imenovana knjiga za izvoz, kjer je 
navedena zaporedna številka, datum zaključka posla, 
datum potrditve pri Narodni banki, način sklenitve posla, 
ime kupca, država, sorte vina in količina, valuta in 
dinarska vrednost, obračun stimulacije s strani Narodne 
banke in Fonda vina ter posredniška provizija. Knjiga se 
vodi za več let skupaj. 
Kot vidimo, nastaja pri trgovini z vinom cela vrsta 
različnih kategorij dokumentarnega gradiva, ki za razisko- 
valca seveda ne pridejo v poštev. To dokumentarno 
gradivo se tudi ponavadi ne prevzema v arhiv, temveč se 
po določenih rokih hrambe izloči ter ne predstavlja 
arhivskega gradiva. Vsekakor je treba razmisliti, če je res 
potrebno vse to gradivo izločiti in ali ni opravičeno 
nekatere kategorije ohraniti vsaj kot vzorčni primerek. 
Vsega tega dokumentarnega gradiva seveda ne bi hranili, 
saj nastane že v samem TOZD Kletarstvo Slovenske 
gorice letno okrog 8.000 faktur. Splošen pregled o vinski 
trgovini sicer najdemo že v knjigah faktur, vendar pa za 
podrobnejšo analizo vinske trgovine te nudijo premalo 
podatkov. Še bolj celostno podobo o vinski trgovini 
najdemo v zaključnih računih in poslovnih poročilih, 
vendar pa tudi tukaj ne najdemo podrobnejših podatkov. 
Po bežnem pregledu poslovanja in hkrati kategorij doku- 
mentarnega gradiva bi bilo potrebno ohraniti določeno 
število faktur (vzorčno), vse knjige faktur, prijave o 
sklenjeni pogodbi o izvozu, izvozno carinsko deklaracijo 
in knjigo za izvoz. S pomočjo tega ohranjenega gradiva je 
možno opisati vinsko trgovino zelo natančno in tudi 
kompleksno. 

Zaključek 

Vinogradništvo je na ptujskem področju važna panoga 
gospodarstva. Že od srednjega veka naprej pri nas ustvarja 
precejšnje količine arhivskega gradiva, ki je dokaj dobro 
ohranjeno. Kar se tiče valorizacije tega gradiva, smo še 
vedno v delovnem postopku; to seveda velja za obdobje po 
letu 1945, do leta 1945 pa načeloma nešk arti ramo. Kar se 
tiče evidenc, so toliko izdelane, da lahko razisko- 
valec prodre v več zaključnih fondov gradiva, ki ga hrani 
naš arhiv. Prispeli računi pa so, kot smo ugotovili za vsa 
predstavljena obdobja kljub vsemu pomemben doku- 
ment. V najnovejšem času naj bi se ta kategorija gradiva 
hranila oziroma ohranjala po načelu: arhivsko trajno - 
po izboru, 
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ZUSAMMENFASSUNG 

INHALTLICHE ANALYSE, VALORISIERUNG UND 
EVIDENZEN DER EINGELANGTEN RECHNUNGEN 
- KATEGORIEN DES ARCHIVMATERIALS AUS 
WIRTSCHAFT UND ZWAR AUSWEINHANDEL FÜR 
DAS GEBIET PTUJ FÜR UNGERE ZEITLICHE PE- 
RIODE 

Urane Oblak, Marija Hernj a-Masten, Kristina Šamperl-Purg 

Die Autoren des Referats mit dem langen Titel sind drei 
Mitarbeiter des Zgodovinski arhiv Ptuj. über das 19. Jahr- 
hundert schrieb Kristina Šamperl-Purg, die Periode von 
194] bis 1945 wurde von Marija Hernja-Masten und die 
Periode nach 1945 von Branko Oblak geschrieben. 

Der Grundzweck dieses Referats ist die Darstellung des 
Materials, die im Verbindung mit Wcinhandcl vom 
19. Jahrhundert bis heute auf unserem mit dieser wirt- 
schaftlichen Branche reich vertretenden Gebiet entstanden 
ist. Der Ausgangspunkt unserer Arbeit ist solche Kategorie 
des Materials, die nach heutigen Valorisierungsnormen 
abgesondert wird. Es handelt sich um eingelangte 
und abgesandte Rechnungen. Für frühere Periode sind 
nämlich viele Rechnungen erhalten, die uns eine inhalt- 
lich reiche Grundlage zum Studium des Weinbauhand eis 
bieten. Dieses Archivmaterial hat uns angeregt über die 
Frage, wie der Wcinhandcl im 19. Jahrhundert, wie in der 
Okupationszcit und wie es heute verlaufen ist, welche 
Kategorien des Materials dabei entstanden sind, welche 
Rolle die Rechnungen haben, zu schreiben. 
Bei unserer Arbeit haben wir hauptsächlich das Archiv- 
material, die sich im unserem Archiv befindet, benutzt. 

mit der Ausnahme des Materials fur die Periode nach 
1945, die sich noch ausserhalb des Archivs befindet. 
Für das 19. Jahrhund er* ¡st der Wirt seh aftsfond des 
Herbersteinschen Archivs benützt worden. Dieses Archiv 
umfasst 110 Lfm. Wir haben besonders das Buch der 
eingelangten Rechnungen für die Zeit von 1893 bis J931 
im Rücksicht genommen. Wir haben die Kategorien des 
Materials, die beim Einkauf und Verkauf des Weines 
entstanden sind, dargestellt. 
Für die Zeit von 1941 bis 1945 sind die Fonde, die die 
Daten über Weinhandel in unserem und in anderen 
Archiven enthalten, dargestellt. Es ist leider sehr wenig 
von diesem Material erhalten, daher sind viele Daten aus 
der Literatur und aus Amtsblätter genommen. 
Für die Zeit nach 1945 haben wir Kmetijski kombinat in 
Ptuj dargestellt, der sich heute mit Wcinhandcl auf 
unserem Gebiet beschäftigt. Wir haben den Ein- und 
Verkauf des Weines und die dazu entstehende Kategorie 
des Matertals dargestellt. Besondere Nachdruck liegt auf 
dein Material, die im Verbindung mit Ausfuhr entsteht. 
Weinbau auf dem Gebiet von Ptuj ist eine wichtige 
wirtschaftliche Branche, die schon von Mittelalter her 
eine Menge des Archivmaterials schafft. Was aber die 
Valorisicrung dieses Materials betrifft, sind wir noch 
immer im Arbeitsverfahren. Das gilt für die Zeit nach 
1945. Was aber die Evidenzen betrifft, sind diese soweit 
bearbeitet, dass der Forscher in mehrere Fonde des 
Materials, die in unserem Archiv bewahrt sind, durch- 
dringen kann. 
Die eingelangte Rechnungen sind für alle drei Perioden 
ein wichtiges Dokument. In jüngster Zeit soll diese 
Kategorie des Materials nach dem Prinzip archivdauernd — 
Auswahl nach bewahrt werden. 

(Prevedla: Nada Jurković) 

PRAVNA UREDITEV GOSPODARSTVA NA SLOVEN- 
SKEM OD SREDE 19. STOLETJA DO KONCA STARE 
JUGOSLAVIJE 

Jelka Melik 

Trgovinsko pravo pozna še danes ves kapitalistični svet in 
ureja status trgovcev in trgovinskih družb ter njihovo 
poslovanje. Razvilo se je iz prava trgovcev v srednjem 
veku. Na podlagi posebnih privilegijev so trgovske korpo- 
racije ustvarile pravila, s katerimi so bili urejeni odnosi 
med člani in pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti. 
Izraz trgovinsko pravo je v kapitalizmu postal neustrezen, 
saj je zajel praktično vse veje kapitalistične dejavnosti, 
pojem trgovca pa je postal enak pojmu kapitalističnega 
Podjetnika.1 

Jugoslavija danes ne pozna več trgovinskega prava, 
temveč gospodarsko pravo. Lc-to obsega pravni status 
gospodarskih organizacij, njihovo notranjo organizacijo in 

njihove posle. Bistvena razlika, ki loči naše gospodarsko 
pravo od trgovinskega prava kapitalističnih držav, je, da 
je na mesto trgovca oziroma kapitalističnega podjetnika 
stopila socialistična gospodarska organizacija.2 

Trgovinsko pravo v stari Avstriji je urejal tako imenovani 
OBČI TRGOVINSKI ZAKONIK.3 Ta zakonik je po 
naročilu Nemške zvezne skupščine izdelala posebna 
komisija v letih 1857-1861 in so ga nato vsaka zase 
sprejemale posamezne nemške države. Z zakonom 17. de- 
cembra 1862 ga je sprejela Avstrija za svoje avstrijske 
dežele in Benečijo. Veljati je pričel 1. julija 1863. Splošni 
trgovinski zakonik kot avstrijski zakon je obsegal 431 
členov v Štirih knjigah. Prva je govorila o trgovskem stanu 
(trgovcih, trgovskem registru, firmah, knjigah, proku- 
ristih, pomočnikih, mešetarjih in senzalih), druga o 
trgovinskih družbah, tretja o tihi družbi in združevanju za 
posamezna trgovska opravila na skupen račun, četrta o 
trgovskih poslih. Dodan je bil še poseben uvoden zakon s 
posebnimi prehodnimi določbami za avstrijske razmere.4 

Zakon je bil pozneje nekoliko spremenjen, in to 4. aprila 
1875   z novimi  določbami o trgovinskih posrednikih 
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(mešetarjih) in 16. januarja 1910 z zakonom o trgovskih 
pomočnikih. Že v stari Avstriji so čutili, da bi ga bilo 
treba reformirati,5 vendar je ostal v jugoslovanski Sloveniji 
(brez Prekmurja) v veljavi vse do druge svetovne vojne. V 
drugih delih Jugoslavije je veljalo se pet različnih trgovin- 
skih zakonov. 2. oktobra 1937 je prišlo do uzakonitve 
prvih dveh delov enotnega trgovinskega zakonika (o 
trgovcih in trgovinskem osebju ter o trgovinskih družbah 
¡n tajni družbi), a uvodni zakon, s katerim naj bi dobil 
obvezno moč, ni izšel.6 

Naj navedem nekaj določil Občega trgovinskega zako- 
nika, ki so zanimiva za arhiviste. 
Najprej sam pojem trgovca. Trgovec po tem zakonu je bil 
tisti, ki se je obrtoma ukvarjal s trgovinskimi posli (§ 4). 
Obrtoma pomeni, da so se morali posli opravljati trajno 
kot poklic in s pridobitnim namenom. Dejavnost je 
morala biti samostojna, zato tudi prokurist ali poobla- 
ščenec nista bila trgovca. Polnopraven trgovec je bil samo 
tisti, ki je angažiral svoj kapital inje delovni proces vodil, 
in ne tisti, ki je pretežno sam delal. Tako določila o fir- 
mah, trgovskih knjigah in prokuri niso veljala za bra- 
njevca (Höker), starinarje (Trödler), krošnjarje (Hausircr) 
in podobne trgovce z majhnim obrtnim prometom, 
krčmarje, navadne voznike, navadne čolnarje in osebe, 
katerih obrt ni presegala rokodelskega obrata. V zvezi s 
tem je avstrijski uvodni zakon k trgovinskemu zakoniku 
določal kot mejo velikost pri dobni ne (brez doklad). Do- 
ločila o firmah, trgovskih knjigah in prokuri niso veljala 
za krosnjarje in za trgovce, ki so plačevali v krajih z nad 
50.000 prebivalci manj kot 40 gld, v krajih z nad 10.000 
prebivalci manj kot 30 gld in v manjših krajih manj kot 
20 gld davka na leto (§7). 
Trgovski posli so bili: nabava (z namenom nadaljnje 
odsvojitve) predelanega ali nepredelanega blaga in drugih 
premičnin ter vrednostnih papirjev; prevzem zavarovanja 
proti premiji ali vračilu; prevzem prevoza ljudi ali blaga 
po morju (§ 271) ter naslednji obrtoma opravljeni posli: 
prevzem obdelave ali predelave premičnin za druge (če je 
obrt presegla meje rokodelstva); posli bankirjev in menjal- 
cev denarja; posli komisionarja, špediterja in prevoznika 
ter posli organizacij, namenjenih za prevažanje ljudi; 
posredovanje ali sklepanje trgovskih poslov za druge 
(toda ne uradni posli trgovinskih mešetarjev); založniški 
posli in drugi posli trgovine s knjigami in umetninami; 
tiskarski posli (če presegajo meje rokodelstva) (§ 272). 
Zakon je izrecno določal, da veljajo njegove določbe tudi 
za trgovinske družbe, posebej tudi delniške družbe, ki se 
ukvarjajo s trgovskimi posli, in za banke (v mejah 
njihovih trgovskih poslov) (§ 5). Seveda je zakon vseboval 
tudi še posebne določbe o trgovinskih družbah. Trgovec 
je moral voditi posebno knjigo, iz katere so bili razvidni 
vsi njegovi trgovski posli ter stanje premoženja. Dolžan je 
bil hraniti vsa prejeta trgovska pisma in kopije odpo- 
slanih. Zavezan je bil tudi vsako leto izdelati inventar in 
bilanco svojega premoženja. Vse to je moral hraniti deset 
let. Vsak trgovec je opravljal posle pod določenim 
imenom — firmo. Zaradi varnosti gospodarskega prometa 
je moralo biti že navzven vidno, kdo ali kakšni kapitali 
stojijo za določeno firmo. Zakon je uvedel tudi trgovinski 
register, ki so ga vodila trgovinska sodišča. Bil je javen, 
torej dostopen vsem, in proti plačilu stroškov je mogel 
vsakdo zahtevati prepis iz tega registra. Sodišče je moralo 
vpise, razen v določenih izjemah, razglasiti v javnih 
glasilih. V register je bilo potrebno vpisati trgovinsko 
družbo ob njenem nastanku v okraju, kjer je imela svoj 

sedež, pa tudi v okraju, kjer je imela podružnico. Vanj so 
vpisali tudi vse pomembne spremembe kot spremembo 
sedeža, firme, vstop novih družabnikov in seveda tudi 
prenehanje družbe. 
Drugo polovico prejšnjega stoletja označuje velik razcvet 
delniških družb. Obči trgovinski zakonik je urejal javno 
trgovinsko družbo, komanditno družbo, komanditno 
družbo na delnice, tiho družbo ter delniško družbo. 
Javna trgovinska družba je nastala z združitvijo premo- 
ženja dveh ali več oseb z namenom skupnega poslovanja 
pod ¡sto firmo. Udeležba pri dobičku in izgubi ni bila 
omejena na imovinske vložke. Družabniki so bili zavezani 
nerazdelno z vsem svojim premoženjem za vse družbene 
zaveze in dolžnosti. Pravno razmerje družabnikov je 
urejala družbena pogodba in le subsidiarno zakon. Oblika 
pogodbe ni bila predpisana, pismena pogodba se ni 
zahtevala (§§ 85—149). Komanditna družba je obstajala 
takrat, kadar so družbo sestavljali eden ali več družab- 
nikov, ki so poslovali pod skupno firmo in so bili osebno 
zavezani, in eden ali več družabnikov, ki so jamčili le z 
imovinskim deležem. Slednji so se imenovali komandisti. 
Imena komand ist ov iz firme niso bila razvidna. Pravno 
razmerje družabnikov je tudi tu določala predvsem 
družbena pogodba, ki ji zakon oblike ni določal (§§ 
ISO-172). Taka družba se je lahko organizirala tudi v 
obliki komanditno družbe na delnice. V tem primeru so 
imeli komanditni vložki obliko delnic ali delniških 
deležev, ki so se glasili na ime. Tu pa je družbena 
pogodba imela predpisano obliko in vsebino in za 
ustanovitev družbe je bilo potrebno dovoljenje države. 
Vendar je zakon dajal deželnim zakonom pravico, da 
določijo primere, ko to dovoljenje ni potrebno 
(§§ 173-206). 
Tiha družba je nastala, kadar je trgovec posameznik 
sprejel od koga drugega premoženjski vložek proti deležu 
pri dobičku in izgubi in postal njegov lastnik. Tiha 
družba iz firme ni bila razvidna, zanjo ni jamčilo večje 
število oseb. Formalnost pri sestavi pogodbe ni bila 
predpisana (§§250-265). 
Trgovinski zakon je dajal tudi možnost ustanovitve 
priložnostne trgovinske fružbe ali kakor je bilo rečeno v 
slovenskem prevodu „združevanja za posamezna kupčij- 
ska opravila na vkupni račun". Smisel družbe je bil 
razviden že iz njenega imena. Za sklenitev ni bila 
potrebna nobena formalnost (§§ 266-270). Kadar so bili 
vsi družabniki udeleženi le s svojimi vložki in niso 
odgovarjali osebno za družbene zaveze ali dolžnosti, se je 
ta družba imenovala delniška družba. Družbeni kapital je 
bil razdeljen na delnice ali deleže delni e in je nerazdelno 
odgovarjal za obveznosti družbe. Za nastanek družbe je 
bila potrebna državna odobritev (§§ 207-249). 
Z nadaljnjim razvojem delniških družb sc je zaradi 
mnogih nepravilnosti pojavila potreba po reformi zasta- 
relih določil občega trgovinskega zakonika. Ker pa do 
novega zakona ni prišlo, se je vlada poslužila upravne 
poti. S posebnim regulativom z dne 20. septembra 1899 
so bili določeni posebni pogoji, ki so jih morale delniške 
družbe izpolniti in vključiti v svoje statute. Ta regulativ 
ni veljal za banke, zavarovalne delniške družbe, rečne, 
paroplovnc ¡n železniške družbe. Za zavarovalne delniške 
družbe je veljal poseben regulativ. Posebne norme : 
veljale tudi za tuje delniške družbe in za ko mandil, 
družbe na delnice.7 

Obstajala pa je še ena vrsta trgovinskih družb, družba z 
omejeno zavezo. Nastala je namensko, kot protiutež 
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neelastični delniški družbi, ki je bila neprikladna za 
manjša podjetja. Kot v delniški družbi je bil tudi tu 
kapital že ob nastanku družbe oblikovan in je predstavljal 
temelj družbe, a v razliko od delniške družbe se je 
povezal z osebnim delom in iniciativo družabnikov, ki pa 
niso osebno jamčili nasproti upnikom družbe.8 Pri nas je 
urejal te družbe avstrijski zakon o družbah z omejeno 
zavezo, uzakonjen 6. marca 1906. Za nastanek družbe je 
zakon zahteval sklenjeno družbeno pogodbo, ki je morala 
vsebovati določila o firmi, sedežu in predmetu družbe ter 
vijino osnovne glavnice in znesek vloge, ki jo je moral 
vplačati vsak družabnik na osnovno glavnico. Postavljeno 
je moralo biti tudi načelništvo. Državno koncesijo je 
zahteval zakon le v izjemnih primerih, ki jih je izrecno 
navedel. 
Med trgovce po trgovinskem pravu so spadale tudi 
zadruge. Nastale so kot obramba pred oderuštvom in 
kapitalističnim izkoriščanjem. Z vplačanimi deleži za- 
družnikov se je ustvarjal kapital. Tako so zadruge postale 
element kapitalističnega družbenega reda in gospo- 
darstva, kar se je pravno kazalo s tem, da jih je 
zakonodaja uvrstila med trgovce po pravu. Pri nas je 
zadruge urejal Zakon o pridobitnih in gospodarskih 
zadrugah 9. aprila 1873, skupaj z uredbo o osnovanju 
zadružnega registra 14. maja 1873. Vpis v register je bil 
spremenjen s tako imenovanim revizijskim zakonom 
10. junija 1903. Stara Jugoslavija, ki je podedovala 
različne zadružne zakonodaje, je sprejela enotni zakon o 
gospodarskih zadrugah 11. novembra 1937. Zakon je 
izrecno določal, da postane zadruga z vpisom v zadružni 
register trgovec po trgovinskem pravu.9 

H. 

Obrtno pravo je v stari Avstriji urejal obrtni red, uzako- 
njen 20. decembra 1859, kije stopil v veljavo 1. maja 
1860. Vpeljal je sistem omejene obrtne svobode. Razli- 
koval je namreč dve vrsti obrti: proste in koncesionirane 
ali dopuščene obrti. Proste obrti je lahko opravljal vsak, 
potrebna je bila le prijava obratovanja. Opravljanje kon- 
cesionirane obrti je bilo vezano na posebno dovoljenje 
upravne oblasti. Te dopuščene obrti so bile v zakonu 
taksativno naštete. Obrtni red je prinesel tudi zahtevo po 
ustanovitvi oziroma preureditvi že obstoječih zvez obrtni- 
kov in njihovih pomočnikov. Članstvo je bilo obvezno. 
Zveze ali obrtne zadruge (ki jih je ločiti od zadrug v prejš- 
njem poglavju) so imele nalogo zastopati in pospeševati 
skupne interese včlanjenih obrti, v razliko od starih zvez 
(cehov), ki so varovale interese svojih članov. 
Deloma  iz stvarnih, deloma iz političnih razlogov je 
15. marca 1883 prišlo do prve spremembe obrtnega reda. 
Bistvena novost je bila uvedba tretje vrste obrti, roko- 
delskih obrti. Za opravljanje te nove vrste obrti je bil 
razen prijave obratovanja obrtnemu oblast vu potreben še 
dokaz usposobljenosti za opravljanje te obrti. Novela je 
vsebovala tudi določbe, ki naj bi utrdile položaj obrtnih 
zadrug, a kljub temu še niso bile kos svoji nalogi. 
' 7. junija istega leta so bili uvedeni obrtni nadzorniki. 
8. marca 1885 je bila uzakonjena tako imenovana druga 
novela obrtnega reda, ki je z novimi določbami izboljšala 
položaj obrtnim pomočnikom. 
Nadaljnje pomembnejše novele obrtnega reda so bile: 
4. julija 1896 novela z novimi določbami o ureditvi in 
obsegu trgovinskkih obrti; 23. februarja 1897 s predpisi 

glede vajencev in obrtnih zadrug; 25. februarja 1902 z 
natančnimi določili "» iskanju naročil in prodaji blaga 
(njih namen je bil zaščititi malega obrtnika pred velikim 
obratom) ter 5. februarja 1907 zadnja novela s spre- 
membo določb o dokazu kvalifikacije in novimi določ- 
bami o zadrugah. V sam zakon je bil sprejet seznam vseh 
rokodelskih obrti, toda trgovinski minister je lahko spora- 
zumno z ministrom za notranje zadeve uvrstil mednje s 
posebno uredbo še druge obrti. Na novo se je zahteval 
dokaz usposobljenosti za opravljanje trgovinske obrti.10 

Obrtni red iz leta 1859 je pod obrtjo razumel „opravila, 
ki se izvršujejo obrtoma, bodisi da jim je predmet izdelo- 
vanje, obdelovanje ali preustroj e vanj e prometnih pred- 
metov, ali izvrševanje trgovskih opravil, ali opravljanje 
služb in del".1 ' Zakon je tudi izrecno naštel opravila, za 
katera njegove določbe niso veljale. To so bila kmetijska 
in gospodarska dela ter k njim spadajoče postranske obrti 
kot na primer kamnolomi, žage, mlekarne, sirarne, seveda 
le, če je šlo za obdelavo lastnih pridelkov. Na Kranjskem 
je spadalo sem tudi točenje vina lastnega pridelka. Na- 
dalje niso spadala pod obrtni red rudarstvo, umetnost, 
dninarska in težaška dela najnižje vrste, pridobitni posli, 
ki so spadali v domača postranska opravila družinskih 
Članov (npr. žena-gospodinja, ki je šivala na svojem domu 
perilo za tuje ljudi in s tem nekaj zaslužila), dela odvet- 
nikov, notarjev, trgovskih mešetarjev, inženirjev, zdrav- 
nikov, ranarjev, zobozdravnikov, babic, lekarnarjev, ži- 
vinozdravnikov, rezarjev, posredovanje zasebnih trgovskih 
poslov, zasebni pouk in vzgoja, obrtna opravila javnih 
dobrodelnih, učnih, kazenskih in poboljševalnih zavodov. 
Po obrtnem redu tudi niso delovali kreditni zavodi, 
banke, hranilnice, zavarovalnice, zastavljalnice (le do 
1883, ko so bile uvrščene med dopuščene obrti), orga- 
nizacije, ki so se ukvarjale s prevozom po železnici, morju 
in sladkih vodah, organizacije za javne zabave in prire- 
ditve, za periodični tisk in njegovo prodajo. Obrtni red ni 
urejal ribištva, krošnjarstva in drugih obrtnih opravil, ki 
se izvršujejo hodeč. Določila obrtnega reda tudi niso ve- 
ljala za državne monopole in regale ter za domačo obrt 
(npr. za ribniško suho robo).12 

Med koncesionirane obrti so spadale tiskarska knjigar- 
niška, dimnikarska, go stilni carska in krčmarska, stavbna, 
konjaška, podkovska, zobarska obrt, izdelovanje soda- 
vice, posredovanje služb. Med rokodelske obrti pa so bile 
uvrščene lončarska, pečarska, steklarska, kovaška, klju- 
čavničarska, brvarska, sitarska, kleparska, kovinarska, ko- 
si trarska, zlatarska, pasarska, kolarska, urarska, mizarska, 
strugarska, kiparska, strojarska, torbarska, vrvarska, bar- 
varska, tapetniška, pleskarska, krojaška, čevljarska, krz- 
narska, kiobu carska, brivska, frizerska, slaščičarska, 
medarska, pekarska (razen peke črnega kruha, ki so jo 
opravljali mlinarji po dotedanji navadi kot postransko 
obrt), mesarska, dežnikarska, knjigoveška obrt, izde- 
lovanje kirurškomedicinskih aparatov, obrt optikov, mo- 
distk in še druge. 
Vloge s prošnjami za koncesijo ali prijavo obrti je spre- 
jemala politična upravna oblast prve stopnje (obrtno 
oblastvo) v okraju, kjer naj bi se obrt opravljala. Ob vsaki 
prijavi proste ali rokodelske obrti je izdala oblast najprej 
kratko potrdilo in nato obrtni list, ki je bil sestavljen v 
obliki izpiska prijave (zglasitve) in je obsegal potrdilo, da 
je obrt vknjižena v obrt.-,; vpisnik. Pri koncesiónirani 
obrti pa je oblastvo izdalo dekret. Obrtne vpisnike so 
vodile oblasti prve stopnje ločeno za proste, rokodelske 
in koncesionirane obrti. V vpisnike so vnašali uvedbo, 
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spremembe in opustitev obrti. Vpise je bilo potrebno 
naznaniti davčni oblasti ter trgovinski in obrtni zbornici, 
o izdanem obrtnem listu in podeljeni koncesiji pa 
obvestiti prizadeto obrtno zvezo (zadrugo). 
Avstrijski obrtni red je veljal v stari Jugoslaviji do leta 
1931, koje bil izdan zakon o obrteh, ki je stopil v veljavo 
9. marca 1932. Zakon je bil narejen v veliki meri po 
avstrijskem vzoru. Poznal je isto kategorizacijo obrti, le 
da je vpeljal nekatere druge oznake. Pot za pridobitev 
pravice za opravljanje obrti je bila podobna. Vpeljali pa 
so še poseben register za vpisovanje industrijskih obrti.1 3 

9 Glej pod točko 2 in 5. 
10 Glej pod točko 5, str. 649-652 ter B. Scnckovič, Obrtno 

pravo in Delavsko zavarovanje, Ljubljana (1920). 
11 B. Scnckovič, Obrtno in Delavsko zavarovanje, Ljubljana. 
12 Glej pod točko II. 
13 Glej S.Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961, 

str. 479-480. 

OPOMBE 

1 Glej S. Pretnar in B. Zabel, Gospodarsko pravo SFRJ, prvi del 
- gospodarske organizacije, Ljubljana 1969 ter Pravna en- 
ciklopedija, Beograd 1979. 

2 Glej S. Pretnar in B. Zabel, Gospodarsko pravo SFRJ. prvi 
dcL Ljubljana 1969. 

3 Glej S.Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961, 
str. 480. 

4 Glej M, Stražnicki, Predavanja iz trgovačkog prava, Zagreb 
1920. 

5 Glej Die Habsburger monarchic 1848-1918, Band II, Ver- 
waltung und Rcchtswcscn, Wien 1975, str, 603-617. 

6 Glej pod to,čko 2. 
7 Glej pod točko 5. 
8 Glej pod točko 2 in 5. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Jelka Melik 

JURIDISCHE REGELUNG DER WIRTSCHAFT IN 
SLOWENIEN VON DER MITTE DES 19. JUS. BIS ZUM 
ZUSAMMENBRUCH DER JUGOSLAWISCHEN MO- 
NARCHIE 

Die Autorin beschreibt die gültige Gesetzgebung im Be- 
reich des Handels- und Gewerberechts, insbesondere das 
öesterrcichischc Allgemeine Handelsgesetzbuch von 1862 
und die Gewerbeordnung von 1859. Sie führt einige 
Bestimmungen daraus an, die für die Archivistcn von Be- 
deutung sein können. 

INDUSTRIJA V LUČI ZAKONODAJE V AVSTRIJ- 
SKEM PRIMORJU V DRUGI POLOVICI 19. STO- 
LETJA 

UGO COVA 

Ne se čuditi, da so rezultati te kratke raziskave, ki vam jo 
nameravam razložiti, to je o gospodarski zakonodaji, 
tedaj veljavni v Avstrijskem Primorju, skrčeni samo na 
drugo polovico 19. stoletja. Mnogi dejavniki nas vodijo 
do prepričanja, da je bil ravno v tem zgodovinskem 
obdobju avstrijski imperij in v njegovem okrilju Avstrij- 
sko Primorje angažiran z zelo intenzivnim izdajanjem, 
zakonodajnih ukrepov na področju gospodarstva oz. 
industrije. Bili so zelo obsežni in so se nanašali na splošno 
upravljanje tega temeljnega sektorja. 
Razumljivo je, da je lahko samo dobro opredeljena 
gospodarska in upravna zakonodaja, ki naj bi vladala in 
urejala morebitna nasprotja na tem področju, imela svoj 
smisel obstojanja v takem gospodarskem okolju, kjer 
zavzema industrija pretežni del pri produkciji dobrin in 
oblikovanju celotnega nacionalnega dohodka. Taki pogoji 
so se lahko uresničili šele v drugi polovici 19. stoletja. 

Za boljše razumevanje dejanskega stanja je dobro, če se 
spomnimo nekaterih okvirnih linij in temeljnih točk v 
razvoju industrijskega gospodarstva Avstrije, in to od 
njenih prvih posegov. Gre za evoluti ven proces, v pretežni 
meri počasen, ki je potemtakem vidno zaviral razvoj 
moderne in razčlenjene zakonodaje na industrijskem 
področju. 
Medtem ko so v 18. stoletju imele druge evropske države 
že razvito in povezano industrijo, so kazale avstrijske 
dežele konstitucionalno slabost v tej veji ekonomske 
dejavnosti. To se je kazalo predvsem v slabi konkurenč- 
nosti avstrijskega blaga namenjenega izvozu. Samo češki 
kristal in nekaj tekstilnega blaga so imeli med izdelki 
možnost menjave na zunanjem tržišču,1 

Ravno v času Marije Terezije in Franca Jožefa II. se v 
odnosu na gospodarsko odpiranje Avstrije navzven in 
dajanje poudarka gospodarski politiki, srečajo prvi po- 
skusi dati primerno podporo obrtniški dejavnosti in 
industrijski proizvodnji tudi z ustanovitvijo državnih 
tovarn. Limitacija korporacij, ki jih je pospeševala Marija 
Terezija in jih je s silo vzdrževal Franc Jožef II., je tudi 
vodila v transformacijo manufakturnega gospodarstva od 
obrtništva v bolj modernizirano industrijsko obliko.2 
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V odsevu takšne trgovske politike je bilo jasno, u a bo 
nova avstrijska ekonomska politika imela najbolj viden 
odraz v starem Avstrijskem Primorju, posebej v Trstu. 
Trgovski promet je pripomogel, da so se v Trstu pojavile 
različne majhne tovarne, podprte s kapitalom bogatih 
trgovcev, V tem zgodovinskem obdobju je težko razliko- 
vati tovarno v modernem smislu od enostavnih tovarn, ki 
so delale po obrtniškem sistemu in je ta temeljil na 
zastarelih shemah. Vendar so v Trstu od 1700. leta 
tovarne, čeprav majhnih dimenzij. To so bile tovarne za 
pridobivanje rožnega žganja, mila. vinske kisline, tovarne 
Za predelavo konoplje, izdelavo jader, platna in drugih 
tkanin, igralnih kart, keramike in strojenje kož.-1 

Tudi Reka, ki je v času povečanja trgovinske dejavnosti 
spadala pod Avstrijo, je imela določeno industrijsko 
dejavnost, tako tudi sladkorno. Uvožene surovine so se tu 
predelovale in prodajale. 
Na območju Gorice je posebna pozornost veljala indu- 
striji svile. Za pred ke so dobivali iz zaledja - gorskih vasi. 
Predilnice svile so bile številne že od časa Marije Terezije 
in so doživele nadaljnji razvoj v 19. stoletju, ko so se jim 
pridružile še bombažne predilnice. Na Goriškem je bilo 
precej razširjeno tudi mlinarstvo.4 

Zapostavljati se tudi ne sme neposredna dejavnost pri 
gradnji novega tržaškega mesta, njegovih cerkev, bolnic, 
pristanišča, njegovih ladij in čolnov, ki so se gradile v 
novoizdelanih mestnih ladjedelnicah ali v drugih krajih 
starega Avstrijskega Primorja (primer: Port ore = Kralje- 
vica). Lahko trdimo, da je ravno gradnja ladij v Trstu in v 
celem Avstrijskem Primorju prispevala k uvedbi prvih 
aktivnosti industrijskega tipa v modernem pomenu. Se 
posebej Jo velja od 1818.s leta dalje, ko so pričeli iz 
tržaških ladjedelnic prihajati parniki, v katerih so metalne 
konstrukcije zamenjale prejšnje zastarele lesene. Iznajdba 
ladijskega vijaka, ki je zasluga Jožefa Ressi a, in poskusi s 
tem v zvezi ravno v tržaških vodah v letu 1829 ter uvedba 
popolne železne konstrukcije ladij so pripomogli v 
kratkem času k racionalnemu razvoju tržaške ladjcdcl- 
niške industrije. 
Leta 1853 se je avstrijski Lloyd odločil, da postavi lastno 
ladjedelnico, ki bo stregla predvsem oboroževalnim zahte- 
vani.6 Lloydov arzen al z ladjedelnico San Marco in 
tovarna ladijskih (strojev) motorjev sta predstavljala 
nosilno strukturo tržaške industrije. Ob tem je bila vsaka 
druga aktivnost, ki je sledila v mestnem okolju, potis- 
njena na stranski tir. To je veljalo za ostale ladjedelnice, 
ki so nastale med Miljami in Trstom, tipografije, livarne 
metalov, tovarne instalacij za distribucijo električne 
energije in plina. Posebej je potrebno omeniti gradbena 
dela na železnici, še posebej tista, ki so pripeljala do 
žc'czniške povezave s Kranjsko deželo in Dunajem. To je 
bila Južna železnica, odprta leta 1857.7 

Bolj počasen in otežen je bil industrijski razvoj v ostalem 
delu Avstrijskega Primorja. Vprašanje zase predstavlja 
rudarska industrija v vaških premogovnikih, ki je bila 
Postavljena za eksploatacijo premoga v labinske m okra- 
ju,8 Ravno tako tudi I a djed ehi i ška industrija Pule, ki je 
bila vezana na avstrijsko vojno luko.9 

N3 splošno velja, da je bilo istrsko gospodarstvo agrarno 
"smerjeno in seje na obali dopolnjevalo z ribištvom. Prav 
na poti stare obrtniške tradicije predelave kmetijskih 
pridelkov in ulova rib so se ob koncu 19. stoletja razvili 
industrijski objekti za predelavo tega v Izoli, kar je ostalo še 
dandanes. 
0b tem kratkem „sprehodu" lahko vidimo, da se je tudi 

na Primorskem industrija razvijala dokaj počasi, morda še 
bolj kot v drugih av.'rijskih krajih. Razlog za to lahko 
vidimo v pomanjkanju kapitala in premajhni lokalni 
iniciativi in dajanju prednosti pred industrijskim razvojem, 
še posebej v Trstu, investicijam s področja trgovine ter 
zavarovalništva. 
Samo v drugi polovici 19. stoletja je z močno intervencijo 
avstrijsko-nemškega kapitala, ki je deloval predvsem 
preko velikih finančnih bank, dobila industrializacija 
tržaškega prostora odločilen impulz, in to na osnovi 
gospodarskih rešitev, ki so bile sprejete pri centralnih 
organih.10 

Zapozneli gospodarski razvoj sodobno poj movane in- 
dustrije, v največji meri v 19. stoletju v Avstriji, pojas- 
njuje tudi pozno pripravo širših in dobro sestavljenih 
zakonodajnih ukrepov na tem področju. To je tudi razlog 
zelo splošne zakonodajne terminologije, celo v tolikšni 
meri, da bi lahko izzvala sum in težave pri interpretaciji 
med modernimi raziskovalci. 
Avstrijska zakonodaja, ki se nanaša na industrijo, upo- 
rablja tudi v zakonskih ukrepih v drugi polovici 19. 
stoletja enoten pojem „Gewerbe". Ta izraz združuje v 
svojem najširšem pomenu, ne samo ozko gledano mo- 
derno poj mova n o industrijo, marveč tudi vse panoge 
obrti in služb, npr.: gostilničarstvo, lekarništvo, po- 
morske prevozniške linije, vzdrževanje naprav za razsvet- 
ljavo na plin. 
V tem velikem številu gospodarskih aktivnosti, ki so bile 
vse zajete v terminu „Gewerbe", razlikuje avstrijski zakon 
in urejuje ne samo gospodarstvo po različni kvaliteti (po 
različnih področjih dejavnosti), ampak tudi po različni 
zakonodajni disciplini, kateri so bila podrejena posa- 
mezna področja gospodarske dejavnosti. 
Te pomembne značilnosti v osnovi avstrijske zakonodaje 
na tem področju veljajo od gospodarskega pravilnika, ki 
je bil objavljen s cesarskim patentom dne 20. decembra 
1859 (Bollettino delle Leggi dell'Impero, B.L.I. = uradni 
list. št. 227). S tem je bila podana osnova temeljnega 
zakona, na katerega se bodo v preostalem delu 19, 
stoletja nanašali glavni zakonski ukrepi Avstrije na 
področju industrije, obrti in podobno. To se še posebej 
nanaša na zakon z dne 5.3,1883 (B.L.I. št. 39) in zakon z 
dne 8.3.1885 (IÌ.L.I. št. 22). Oba se nanašata na 
spremembe in dopolnitve pravilnika o gospodarstvu. Z 
istim namenom je izdan zakon dne 23.2.1897 (B.L.L, št 
63). 
Ti splošni ukrepi avstrijskega cesarstva so v nekaj letih 
modernizirali avstrijsko gospodarsko zakonodajo na pod- 
ročju industrijske organizacijske strukture po predloženih 
državnih modelih. Isto velja za področje poklicnega 
usposabljanja, za večjo skrb za delavce in bolj human 
odnos do njih. 
Pomembnost industrije in obrti splošnega državnega 
gospodarstva v sklopu upravnih aktivnosti in varstva, ki 
ga je izvajala država, je najbolj prihajala do izraza v tem, 
kateri obliki upravne oblasti je zakon prepustil urejanje 
določenega področja gospodarstva. Na najnižjem nivoju 
so odločale politične oblasti kot: okrajno glavarstvo, 
mestni magistrat in mesta s statutom. Ravno ti državni 
uradi so bili zadolženi za izdajanje potrebnih obrtniških 
dovoljenj, ki jih je predvideval zakon. Ce se je dalo, so 
iskali pomoč pri policiji za-zdržcvanje morale in javnega 
reda. 
Vmesna stopnja oblasti je bila predana namestništvom, 
katerim   so   na čel ova I i   razni   Lcndcrji.   Za   Avstrijsko 
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Primorje je bilo pristojno namestništvo v Trstu. Namest- 
ništva niso obravnavala samo upravne zadeve druge 
stopnje, marveč so lahko tudi neposredno izdajala obrtna 
dovoljenja večjega pomena, tako s področja tiskarske 
dejavnosti, začasnih prevozov, gradbeniške dejavnosti. 
Najvišji nivo je predstavljalo Ministrstvo za notranje 
zadeve, predvsem za strogo industrijske zadeve. V do- 
govoru s prometnim ministrom ali pa tudi sam je deloval 
minister trgovine. Še posebej velja to za sektor industrij- 
skih trgovskih združenj in korporaeij. 
Temu bazičnemu institucionalnemu aparatu je avstrijska 
zakonodajna ureditev dodala še poseben nadzorni organ, 
ki je bil posebej zadolžen za spremljanje zakonov in 
pravilnikov na področju odnosov med lastniki (industri- 
jalci) in zaposlenimi. Zakon z dne 17. junija 1883 (B.L.I., 
št. 117) je na ta način uvedel industrijske (obrtne) 
inšpektorje, ki jih je imenovalo Ministrstvo za trgovino v 
sodelovanju z Ministrstvom notranjih zadev. Teritorialna 
pristojnost enega industrijskega inšpektorja je obsegala 
več okrajev posamezne dežele. Aktivnost inšpektorjev je 
bila usmerjena v okraje z največ industrije s sedežem v 
mestu, ki je bilo industrijsko najbolj pomembno oziroma 
razvito. Tako je bil Trst sedež VII. Auf sieht sbezirk-a 
zadolženega za eelo Avstrijsko Primorje in tudi Dalma- 
cijo. Delovanje industrijskih (obrtnih) inšpektorjev je 
dragocen vir za poznavanje razvoja avstrijske industrije v 
raznih krajih-1 ' 
Potrebe po večjem nadzoru industrijske dejavnosti (obrti) 
oziroma potrebe po večji specializaciji, ki jo je nareko- 
valo delo samo, so zahtevale, da je gospodarstvo v širšem 
pomenu besede — „Gewerbe" bilo razdeljeno. To je 
napravil že citirani zakon z dne 15.3.1883 (B.L.I., št. 39). 
Tako je zakon opredeljeval: svobodno obrt (za oprav- 
ljanje te je zadostovalo potrdilo pristojne oblasti, ki gaje 
zaprosil zainteresirani); poklicno obrt (za opravljanje te je 
moral obrtnik dokazati pristojnemu javnemu organu 
strokovno usposobljenost); industrijo, pogojeno s kon- 
cesijo (za to je moral zainteresirani dokazati oblastem 
tudi moralne kvalitete). 
Jasno je, da sta predvsem zadnji dve zakonski kategoriji 
zajemali najbolj napredne in razvite industrijske aktiv- 
nosti. Za nekatere obrti je bilo treba na osnovi ministrske 
odredbe z dne 17. sept. 1883 (B.L.I., št. 150) priložiti 
spričevala ustreznih specializiranih šol. Velja ugotovitev, 
da se je nadzor med strokovno usposobljenostjo obrt- 
nikov in delavcev vse bolj zaostroval. Če se posebej 
ustavimo v Avstrijskem Primorju, lahko na tem področju 
navedemo nekaj zahtev, ki jih je postavila država. V 
oznanil ih C. kr. Namestništva Avstrijskega Primorja z dne 
7. oktobra 196412 zasledimo urejevanje obveze vajencev 
in učiteljev glede pouka v tehniško industrijskih šolah. 
Vclaj omeniti še oznanilo iz istega vira z dne 16.1.1887, 
ki se nanaša na opravljanje državnih izpitov za poobla- 
ščene privatne tehnike. Vključeno je bilo tudi praktično 
delo v državnih tovarnah iz stroke, ki jo je izbral 
kandidat.13 

Posebna pozornost zakonodaje je veljala poskusni dobi 
mladih vajencev, disciplini in urejanju odnosov med 
delodajalci in zaposlenimi. Moramo povedati, da je v 
drugi polovici XIX. stoletja z ukinitvijo starih korporaeij, 
veščin in pokliecv, izhajajočih še iz srednjega veka, nastal 
nov odnos, ki se je nanašal na delodajalca in delavca inje 
tipičen za obdobje industrializacije. Pojavi se delavec z 
delovno knjižico in sklepa pogodbo z delodajalcem. Ta 
pogodba naj bi ga tudi ščitila, saj to nadzoruje država.14 

Zakon z dne 28. decembra 1887 (B.L.I., št. l)cx 1888 in 
oznanilo Ministrstva notranjih zadev z dne 22. januarja 
1889 (B.L.I., št. 11 ) zavarujejo delavea za primer nesreče 
na delu, kar je postalo obvezno. Zakon z dne 30. marea 
1888 (B.L.I., št. 33) je uredil še bolniško zavarovanje.15 

Prvi zakon se je naslanjal na institucije za zavarovanje v 
primeru nesreč pri delu in drugi zakon na bolniške 
blagajne. 
Deželni zakoni z dne 31. julija 1891 za mesto Trst in 
Istro ter 13. septembra 1892 za Goriško in Gradiško so 
poskrbeli za olajšave pri gradnji stanovanj za delavce. '6 

Splošno gledano lahko ugotovimo, da je zakonodaja v 
zadnjih letih 19, stoletja pojačana in bolj podrobno 
izdelana, tako da je popolno obravnavala delavca — 
pomočnika kot pravno osebo, in to še posebej industrij- 
skega delavca, 
V primerjavi s preteklostjo je bila takšna razdelana 
zakonodaja v gospodarstvu relativno dobra. Vendar kot 
taka ni razreševala dovolj nastalih problemov v družbeno- 
socialni sferi, bodisi v razviti industriji ali pa navadni 
obrtni delavnici.17- 

Z razvojem tovarn v pravem pomenu besede so se 
pojavljali tudi spremljajoči problemi. To je bil predvsem 
hrup, nevaren za zdravje in moteč spremljevalec urbanih 
okolij. Tudi v Avstrijskem Primorju so poskušali ta 
problem rešiti pravilniki oziroma zakoni o gradnji, med 
njimi tudi Pravilnik o gradnji Mejne grofije Istre 
(18.3.1874).18 Sledijo: zakon z dne 24. septembra 
188419, ki je bil dopolnjen z zakonom z dne 18.4.1888 
za Trst20 in zakon z dne 16. december 1900 za Pulo.21 

Potrebno je omeniti, da so v skladu z avstrijsko zako- 
nodajo bile ustanovljene zbornice za trgovino in obrt. 
Njihova naloga je bila pospeševanje industrije oz. obrti in 
trgovine. Bile so središče za izmenjavo informacij in 
predlogov med industrijskim in trgovskim staležem. Tako 
jo je dobil Trst 26. marca 1850 (B.L.I., št. 122).22 V 
njeni pristojnosti je bilo mesto Trst z okolico. Z 
naznanilom Namestništva za Primorsko (22.5.1884)23 je 
bil odobren volilni pravilnik Goriški zbornici24 za trgo- 
vino in obrt in ravno tako tudi Rovinjski zbornici. 
Upam, da bodo vsi ti podatki, ki so tu zbrani nekoliko 
nepovezano zaradi pomanjkanja časa, vseeno pokazali 
razvoj zakonodaje v njenem hitrem napredovanju. Zdi se, 
kot da bi tako hotela nadomestiti izgubljeni čas v prvi 
polovici 19. st. Treba je še poudariti, da ni bil namen 
prikazati eelotno avstrijsko industrijsko zakonodajo. Po- 
skušalo se je omejiti le na ono zakonodajo, ki naj bi 
pokazala razvoj na industrijskem področju. Zaradi obšir- 
nosti so bili zato industrijski patenti izpuščeni. Ob 
zaključku velja omeniti institucijo, ki bi lahko bolje od 
vseh drugih prikazala zorenje, ki gaje avstrijsko cesarstvo 
doseglo v industrijskem razvoju. Vemo že, da je bila 
potrebna za razsodbo spora na industrijskem sektorju 
odločujoča moč politične oblasti na I., 11. in III. stopnji 
in delno tudi navadnih sodišč. Z zakonom dne 14. maja 
1869 (B.L.I., št. 63) so bila ustanovljena posebna 
gospodarska sodišča v mestih ali okrajih, kjer so bile 
tovarne. Do 1885 so bila ta gospodarska sodišča ustanov- 
ljena le na Dunaju, v Brnu, Biclitzu in Reichcnbergu. Po 
ukazu Ministrstva za pravosodje z dne 4.2.1858 je bilo 
ustanovljeno gospodarsko sodišče v Trstu2 s. Razlog za ta 
akt je bila močna industrija, zato je bilo potrebno tudi 
reševanje sporov, ki bi nastajali med industrijalci in 
obrtniki. 
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ASPETTI LEGISLATIVI iN MATERIA INDUSTRÍALE 
NEL LITORALE / USTR1ACO NELLA SECONDA 
META' DELL« 800 

Ugo Cova 

Non deve meravigliare che i risultati di questa breve 
ricerca che mi accingo ad esporre sulla legislazione 
industriale già vigente nel Litorale austriaco sia ristretta 
soltanto alla seconda meta del XIX secolo. Una molte- 
plicità di fattori ci porta infatti a stabilire che soltanto in 
quel periodo storico l'impero austriaco in generale e nel 
suo seno, il Litorale austriaco, furono interessati da una 
fitta produzione di provvedimenti legislativi in campo 
industriale veramente ampi e toccanti la regola- 
mentazione generale di questo fondamentale settore 
dell'economia. 
E'cht aro che una ben definita legislazione industriale, come 
pure un'organizzazione amministrativa e giudiziaria diretta 
a governare e diri mere eventuali contrasti in tale campo, 
potevano avere una loro ragion d'essere solamente in un 
ambiente economico nel quale l'industria avesse larga 
parte fra le fonti di produzione di beni e di reddito 
complessivo nazionale. Una tale condizione pote 
avverarsi, a nostro avviso, in Austria, appena nella 
seconda meta del. XIX secolo. 
Per meglio comprendere tale stato di fatto, sembra 
opportuno ricordare, a grandi lince, alcuni punti dello 
sviluppo dell' economia industriale austriaca, fin dal 
momento della sua prima apparizione. Si tratta di un 
processo evolutivo piuttosto lento, che frenò, di con- 
seguenza, in modo vistoso, lo sviluppo di una legislazione 
moderna e articolata in campo industriale. 
Nel XVill secolo, quando altri Paesi europei avevano già 
un'ossatura industriale ben sviluppata, i Paesi ereditari 
austriaci mostrarono visibilmente una costituzionale 
debolezza in questo ramo d'attività economica, che si 
esprimeva soprattutto nella scarsa concorrenzialità delle 
merci austriache esportabili all'estero. Solo i cristalli di 
Boemia e qualichc specie di panno, fra i materiali 
lavorati, avevano possibilità di smercio nei mercati 
esteri.*'* 
Sono riscontrabili proprio in epoca tcrcsiana e giusep- 
pina, in corrispondenza alla nuova apertura commerciale 
dell'Austria e alla politica mercantilistica che essa voleva 
attuare, i primi tentativi di dare adeguato sostegno alla 
produzione artigianale ed industriale, anche con la 
fondazione di opifici statali. La limitazione delle corpo- 
razioni promossa da Marta Teresa e sostenuta con forza 
da Giuseppe 11 era diretta anche alla trasformazione 
dell'economia manifatturiera da uno stadio artigianale ad 
uno più modernamente industriale/2* 
11 riflesso di una tale politica mercantilistica fu tangibile 
anche nel vecchio Litorale austriaco, specie a Trieste, che 
della nuova politica economica austriaca era l'espressione 
più evidente. La mole dei traffici mercantili aveva infatti 
portato alla creazione a Trieste di vari piccoli opifìci, 
sostenuti per lo più dal capitale di ricchi commercianti. 
E'difficilc, in tale periodo storico, distinguere una fab- 
brica in senso moderno da semplici opifìci retti con 
sistemi artigtnalt, nei quali il sistema di lavoro seguiva 
ancora schemi antiquati. Comunque, a Trieste, fin dal 
'700 esistevano fabbriche, sia pure di piccole dimensioni 
di rosolio, di sapone, di corde, di vele, di crémor tartaro' 
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di cera, di tela • altri tessuti, di carte da gioco, di 
ceramiche, oltre a concerie di pelli/3' 

Anche Fiume, che ai tempi dell'Intendenza Commerciale, 
faceva parte del Litorale austriaco, aveva una certa 
attività industriale, quale quella dello zucchero. I pro- 
dotti grezzi importati negli empori commerciali venivano 
ivi trasformati e rivenduti. 

Nel territorio di Gorizia invece ricopriva un particolare 
interesse l'industria della seta, i cui bozzoli venivano 
prodotti in loco. Le filande erano numerose fin 
dall'epoca tercsiana ed ebbero sviluppo ulteriore ncll'800, 
quando furono affiancate da filature di cotone. Nel 
territorio goriziano era pure molto diffusa l'attività 
molitoria/4* 

Non bisogna trascurare poi l'attività diretta alla costru- 
zione della città nuova di Trieste, delle sue chiese, del suo 
porto, dei suoi lazzaretti, delle sue navi e delle sue barche 
create anche su neocostituiti squeri locali • di altre 
località del vecchio Litorale austriaco (es.: Portorè = 
Kraljevica). 
Si può anzi, senz'altro, affermare che le costruzioni navali 
costituirono a Trieste e in tutto il Litorale austriaco la 
prima vera attività di tipo industriale, modernamente 
intesa, specie da quando, nel 1818/s* cominciarono a 
scendere in mare, dai cantieri triestini, navi a vapore, 
nelle quali le strutture metalliche stavano man mano 
sostituendo quelle antiche di legno. L'invenzione da parte 
di Giuseppe Resscl dell'elica, che venne sperimentata 
proprio nelle acque di Trieste nel 1829 e la costruzione di 
piroscafi interamente in ferro, portarono in breve tempo 
ad un razionale sviluppo dell'industria cantieristica 
triestina. 
Ne] 1853 il Lloyd austriaco decise di costruire un proprio 
cantiere, necessario supporto alla sua attività arma- 
toriale/6 ) L'Arsenale del Lloyd, col cantiere San Marco e 
la fabbrica di motori navali, costituirono l'ossatura 
portante dell'industria triestina, dinanzi ai quali ogni altra 
alivi ti, successivamente sorta nell'ambito cittadino, era 
da considerarsi in un secondo piano, Così gli altri cantieri 
navali sorti fra M uggia e Trieste, le tipografie, le fonderie 
di metalli, gli impianti di distribuzione di energia elettrica 
e di gas. Menzione a parte meritano i lavori di costruzione 
ferroviaria, i più importanti dei quali furono quelli che 
congiunsero Trieste all'entroterra carniolico e danubiano, 
creando la ferrovia Meridionale inaugurata nel I875/7) 

Più lento e difficile fu lo sviluppo industriale nel resto del 
Litorale austriaco. Un discorso a se costituisce l'industria 
estrattiva nelle miniere del bacino dell'Arsa, sorta per lo 
sfruttamento del carbone esistente nel sottosuolo del 
distretto di Albona,*8) come pure l'industria cantieristica 
di Pola, strettamente legata alla sua funzione di porto 
militare austriaco,W 
Nella norma però l'economia istriana era di carattere 
prevalentemente agricolo, che sulla costa si alternava con 
lo sfruttamento della pesca. Appunto sulla scìa di 
un'antica tradizione artigianale di trattamento dei pro- 
dotti agricoli e ittici sorsero alla fine del secolo scorso 
stabilimenti industriali di trasformazione di generi ali- 
mentari grezzi a Isola d'Istria, instaurando un tipo 
d'attività industriale perpetuatosti fino ai giorni nostri. 
Da questo breve excursus risulta evidente che anche nel 
Litorale, e forse di più che in altri territori austriaci, 
l'industria fu piuttosto lenta a svilupparsi, a causa di 
scarsità di capitali e di iniziative a livello locale a della 

preferenza, almeno a Trieste, del rinvestirne ino com- 
merciale • assicurativo a quello industriale. 
Solo nella seconda metà dcN'800, con il massiccio 
intervento di capitale austro-tedesco che si esprimeva 
soprattutto attraverso grosse banche finanziarie, venne 
dato un impulso decisivo all'industrializzazione dell'arca 
triestina, in seguito a scelte economiche assunte a livello 
centrale/!0) 

La ritardata incidenza economica in Austria dell'industria 
modernamente intesa, per buona parte del XIX secolo, 
spiega il perchè della tarda emanazione di ampi e ben 
congegnati provvedimenti legislativi in tale materia e fa 
comprendere le ragioni della genericità riscontrabile nella 
terminologia legislativa, tale da poter far insorgere negli 
studiosi moderni di quella normativi dubbi e difficoltà 
d'interpretazione. 
La legislazione austriaca relativa all'industria, anche nei 
provvedimenti normativi della seconda metà dell'800, usa 
un unico termine, quello di „Gewerbe", che accomuna 
nella sua ampia comprcnsività, non solo attività stret- 
tamente industriali, secondo una moderna accezione, ma 
ogni campo dell'artigianato e di prestazione di servizi 
come, ad esempio, quello di esercizio di trattoria, di 
farmacia, di linee di navigazione • di installazione di 
il lumin ¡azione a gas. 
in questa amplissima gamma di attività economiche, tutte 
comprese sotto il termine di „Gewerbe", la legge 
austriaca compie delle distinzioni, riguardanti non tanto 
la diversa qualità di attività, ma toccanti piuttosto la 
diversa disciplina giuridica cui erano sottoposti certi 
gruppi di attività economiche. 
Queste grosse caratteristiche di base della legislazione 
austriaca su tale materia sono rilcvabili fin dal Regola- 
mento sull'Industria, pubblicato con Patente imperiale 20 
dicembre 1859, Boi lettino delle Leggi dell'Impero (= 
B.L.I.) n. 227, che costituì il cardine normativo fonda- 
mentale, su cui si innestarono, per il resto del secolo, i 
principali provvedimenti di legge austriaci in materia di 
industria, artigianato e attività collaterali. Ci si riferisce 
qui in particolare alla Legge 15 marzo 1883, B.L.l. n. 39, 
alla Legge 8 marzo 1885, B.L.l. n. 22, ambedue 
concernenti „la modificazione ed il completamento del 
Regolamento sulle industrie" e alla Legge 23 febbraio 
1897, B.L.l. n. 63, emanata allo stesso scopo. 
Questi provvedi mentii generali dell'Impero asburgico, 
nello spazio di pochi anni, dettero una decisiva spinta 
all'ammodernamento della legislazione industriale 
austriaca sia nel campo della struttura organizzativa 
industriale secondo schemi imposti dallo Stato, sia nel 
campo della formazione professionale e del trattamento 
economico ed umano dei lavoratori sottoposti. 
L'importanza deferita nell'economia generale dello Stato 
all'industria e all'artigianato nel quadro dell'attività rego- 
lamentare e di vigilanza esercitata dallo Stato austrìaco 
sulle attività economiche pubbliche e private, risulta 
evidente dal tipo di autorità cui la legge deferì la 
competenza in materia industriale. Nella più bassa istanza 
erano competenti a decidere le autorità politiche a livello 
di Capitanato distrettuale • di Magistrato Civico, per le 
città provviste di propri Statuti. Erano soprattutto questi 
Uffici dello Stato incaricati di rilasciare i necessari 
permessi all'csccizio dei vari tipi d'industria previsti dalla 
legge. Essi si appoggiavano, quando era possibile, alle 
autorità di polizia, per il mantenimento della moralità e 
dell' ordine pubblico. 
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L'istanza intermedia era deferita alle Luogotenenze 
preposte ai vari Länder. Per il Litorale austriaco era 
competente la Luogo ten en /.a di Trieste. Esse non giudi- 
cavano solo su ricorsi anini in ist rat ivi di seconda istanza, 
ma rilasciavano pure direttamente permessi d'industria di 
un certo rilievo, quali in materia tipografica, di trasporti 
periodici e dell'esercizio dell'architetinni. 
L'istanza suprema era di competenza del Ministero 
dell'Interno in camopo strettamente industriale, mentre 
in accordo col citato Ministero, • da solo, operava il 
Ministero del Commercio, specialmente per quanto 
riguardava il campo associativo • corporativistico in- 
dustriale e commerciale, 
• questo apparato istituzionale di base, l'ordinamento 
giuridico austriaco volle aggiungere la creazione di un 
particolare organo di vigilanza, speci a Ini e nie competente 
sull'osservanza delle leggi • regolamenti in materie di 
rapporti fra i proprietari industriali ed il personale loro 
sottoposto. La Legge 17 giugno 1883, H.L.l. n. 117 creò 
così la figura giuridica degli ispettori industriali, nominati 
dal  Ministero del Commercio di concerto con quello 
dell'Interno. La competenza territoriale di un ispettore 
industriale poteva estendersi su più distretti di una stessa 
provincia.   L'attività   degli   ispettori   industriali  veniva 
concentrata   in   Distretti  di  sorveglianza,   la  cui   sede 
centrale era  una città  importan te dal punto di vista 
industriale.   Così   Trieste   era   sede   d'ufficio  del   VII 
Aufsichtsbczirk, competente non solo sul territorio di 
tutto il   Litorale austriaco, ma pure della Dalmazia. 1 
rapporti degli ispettori industriali possono offrire fonti 
preziose   di   conoscenza   dell'evoluzione   dcll'iiisdustria 
austriaca in vari settori territoriali.'1 " 
• seconda della necessità dell'esercizio di una maggiore 
vigilanza delle autorità sull'attività industriale • della 
maggiore  specializzazione   richiesta   a chi  tale attività 
esercitava, l'industria, nel senso ampio già sopra ricordato 
di „Gewerbe", era suddivisa dalla citata Legge 15 marzo 
1883, B.LI. n. 39 in industria libera (per l'esercizio della 
quale era sufficiente la sola notifica all'autorità da parte 
dell'interessato); in industria professionale (per l'esercizio 
della quale doveva ve u ir dimostrata da parte dell'interes- 
sato ima  particolare altitudine tecnica alle pubbliche 
autorità);   in   industria   soggetta   a   concessione   (per 
'' esercizio   della   quale   • in te ressa t • doveva dimostrare 
gl'autorità doti di fìdncira e riservatezza), 
^'chiaro clic soprattutto in queste due ultime categorie di 
'cßgc   rientravano attività  industriali   in   senso  stretto 
modernamente  intese.   Specie   per  l'esercizio di certe 
industrie professionali era richiesta, in base all'Ordinanza , 
ministeriale 17 settembre 1883, lì.LI. n. 150. l'assolvi- 
mento di scuole tecniche specializzate. Si può affermare 
senz'altro   clic   il   controllo  delle  qualità   tecniche   di 
artigiani e operai si infitti col passaggio degli anni. 
se ci soffermiamo in particolare sul Litorale austriaco ni 
'al campo, possiamo ricordare, fra i tanti, alcuni esempi 
m' tale esigenza di specializzazione tecnica imposta dallo 
s'ato. Così la Notificazione dell'I, lì. Luogotenenza del 
Litorale   7   ottobre   l%4(,2)   clic  già in quegli anni 
sgolava l'obbligo per gli apprendisti in mestieri di natura 
tecnica di frequentare le scuole tecniche industriali loro 
eoufacenti. Degna di menzione è pure la Notificazione 
dell'].•.   Luogotenenza  del  Litorale 16 gennaio 1887. 
relativamente ad esami di Stato da sostenere per l'abili- 
tazione di tecnici privati autorizzati. Tali esami dovevano 
esser preceduti da un periodo di servizio in opifici di 

Stato • comunque pubblici, nel ramo di specifica 
competenza del candilato.(I3) 

Particolare interesse era deferito, in ogni caso, dalla 
legislazione, al tirocinio dei giovani apprendisti e alla 
disciplina, in generale, dei rapporti fra litolare dell'in- 
dustria e lavoranti. Possiamo dire clic proprio nella 
seconda metà del XIX secolo, con l'abolizione delle 
amiche corporazioni d'arti e mestieri di stampo 
medievale sorse un nuovo rapporto, tipico dell'epoca 
industriale, fra padroni • lavoranti, muniti per legge di un 
proprio libretto di lavoro a testimonianza di un rapporto 
di tipo contrattuale fra le parti, vigilato da pubbliche 
autorità.(,4) 

La Legge 28 die. 1887. B.L.l. n. I ex 1888 e la 
Notificazione del Ministero dell Interno 22 gennaio 1889, 
B.L.l. n. Il resero obbligatoria l'assicurazione contro gli 
ingortuni sul lavoro, mentre la Legge 30 marzo 1888, 
B.L.l. •. 33 introdusse l'assicurazione contro le ma- 
lattie,0 s) L'una appoggiandosi a Instituti di assicuraz- 
zione per gli infortuni, la altra sulle Casse per ammalati. 
Le Leggi provinciali 31 luglio 1892 per la città di Trieste 
e per l'Istria e 13 settembre 1892 per Gorizia e Gradisca 
pre vedet tero facilitazioni per le abitazioni nuove per 
operai/1 •) 

Complessivamente, si può notare, negli ultimi anni del 
XIX secolo, una legislazione più fitta e particolareggiata 
toccante la figura giuridica del lavorante, ed in particolare 
di quello che noi potremmo ormai considerare come 
operaio industriale. 
Pare però che ad una struttura legislativa in tale materia 
abbastanza avanzata, se coni ni i su rat a ai tempi, non 
corrispondesse, sia a livello industriale, che di bottega 
artigiana, un'applicazione generalizzata e rigorosa delle 
norme di carattere sociale.'1 7' 
Col sorgere di vere e proprie fabbriche sorsero nuovi 
problemi derivanti dalla presenza di opifici rumorosi, 
pericolosi alla salute delle persone • comunque molesti 
nei pressi • all'interno di agglomerati urbani. Anche nel 
Litorale il problema fu recepito in Regolamenti • Leggi 
edilizie, quali il Regolamento edile pel Margraviato 
d'Istria del 18 marzo I874.<18) la Legge edilizia 24 
settembre I884.(,9) modificata in quella 18 aprile 1888 
per Trieste'20' e la Legge 1 i> dicembre 1900 per la citlà di 
Pola.<21) 
Bisogna qui ricordare che necessario supporto all'attività 
industriale e commerciale e quale centro di scambi di 
informazioni e proposte fra il ceto industriale e com- 
merciale e le competenti autorità ministeriali viennesi, 
erano state costituite nell'ordinamento legislativo 
austriaco le Camere di Commercio e d'Industria. Trieste 
ne ebbe una con l'Ordinanza del Ministero del Com- 
mercio 26 marzo 1850. B.L.l. n. 122.<22) La sua 
competenza territoriale s'estendeva sulla citta di Trieste e 
sul suo Territorio. Con Notificazione dcll'L.R. Luogo- 
tenenza del Litorale 22 maggio 1884<23' venne concesso 
un Regolamento elettorale alla Camera di Commercio e 
d'Industria di Gorizia, e con provvedimento luogo- 
tenenziale di stessa data.'24' ne ebbe pure uno la Camera 
di Commercio e Industria di Rovigno. 
Tutte queste notizie, sommariamente qui riportate, forse 
anche in modo un po' scoordinato, a causa della carenza 
di tempo a mia disposizio;-.;, spero diano il senso di uno 
sviluppo legislativo equilibrato pur nella sua rapidità, 
quasi mirasse a recuperare il tempo perduto nella prima 
meta del XIX secolo. Bisogna qui inoltre puntualizzare il 
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latto che non di tutta la legislazione industriale austriaca 
si è voluto far cenno, ma di quella soltanto che ci e 
sembrato potesse offrire un quadro esauriente di un 
divenire storico in campo industriale. Non si sono qui 
volute, ad esempio, toccare, 'per la vastità della materia, 
le questioni inerenti ai brevetti industriali. 
È'forse opportuno concludere facendo cenno ad un 
istituto che più di ogni altro si crede possa denotare la 
maturazione raggiunta nal l'Impero austriaco dalla legisla- 
zione in campo industruake, Già sappiamo che per 
dirimere contrasti in campo industriale erano devoluti 
poteri decisionali alle autorità politiche di prima, seconda 
• terza istanza, come pure, in parte, ai Tribunali ordinari. 
Con Legge 14 maggio 1869, B.L.I. n. 63 furono istituiti 
speciali Tribunali d'industria „nelle città • distretti, in cui 
vengono esercitate a modo di fabbrica industrie eguali od 
affini". Fino al 1885 Tribunali industriali erano stati 
istituiti solo a Vienna, Briinn, Biclitz • Reichenberg. 
Appena l'Ordinanza 4 febbraio 1908 del Ministero della 
Giustizia costituì un Tribunale industriale a Trieste,'2 5* 
in riconoscimento del numero e della qualità delle 
industrie, anche di notevoli dimensioni esistenti nella 
città, al fine precipuo di dirimere le controversie insor- 
genti fra imprenditori industriali e maestranze, sulla base 
della vigente legislazione. 

NOI • 

1) Vedi, a questo proposito, •. licer, Die österreichische Han- 
delspolitik unter Maria Theresia und Jose] N.. in Archiv für 
Österreichische Geschichte, 86, 1 (1898), pp. 24-29; W. 
altcnstcdlcr. Der österreichische Seehandcl über 
Tricst im 18. Jahrhundert, in Vicrteljahrschrift für Sozial— 
und Wirtschaftsgeschichte, 56 (1969), pp. 4-35. 

2) Sulla politica industriale tcresiana e giuseppina tir. li. •. 
Ilei 1•ing, Österreichische Vcrfassungs-   und Verwaltungs- 
geschichte, Wien I 956, pp. 296  297 e 31 2. 

3) Cfr. A. (ionnella. Lo sviluppo economico • commerciale, in 
Maria Teresa, Trieste e il porto catalogo della mostra 
documentaria), Fagagna 1981, p. 8ÍJ. 

4) (.'. Von Czocrnig, Gorizia (traduzione italiana di li. Cucar), 
Milano 1969, pp. 96   97. 

5) In generale sugli inizi e sullo sviluppo della cani ¡eristica 
triestina, cfr. G. Stefani. H. Astori, Il Lloyd Triestino 
(1836-1936) p  215  scj-g. C.'fr.  pure,  •. Itahudicri.l   porti 

principali del Friuli-Venezia Giulia. La marineria di 
Trieste e della regione Giulia, in Enciclopedia monografica 
del Friuli-Venezia Giù lija, vol. Il, parte I, p. 181 segg. 

6) Cfr. opere citt. in nota prec. 
7) A. Tamaro, Storia di Trieste, ristampa Trieste 1976, voi. Il, 

p. 387; F. Babudicri, op. cit., p. 141. 
8) J. •Öbler, Historische, geographische und statistische Dar- 
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Inseln, Trieste 1863, p. 83. L'A. ricorda l'esistenza di una 
miniera di carbon fossile presso l'abitato di Carpano. Vedi a 
tale proposito lo Statuto della con fraternità presso la miniera 
carbonifera Vincs-Carpano di proprietà della „Trifailcr 
Kohlcnwcrks-Gcscllschaft", Lubiana 1895, 
Per quanto riguarda la bauxite istriana, la sua estrazione a 
livello industriale nel periodo anteriore alla prima guerra 
mondiale non ebbe un significato economico rilevante. Vedi 
M. Petronio, Problemi istriani. La bauxite, in Istituto 
federale di credito per il risorgimento delle Venezie, 
quaderno L VI 1,(1927). 

9) Cfr. J. Köbler, op. cit., p. 83. 
10) M. Cattaruzza, G. Zamboni, Trieste nella „Spätgründerzeit". 

Il controllo sulla forza-lavoro nella fase del decollo econo- 
mico, in bollettino dell'Istituto Regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, anno 
IH, n. 3 (1975), pp. 5-ID; A. Agnelli, Socialismo triestino, 
Austria • Italia, in 11 movimento operaio • socialista in Italia 
e in Germania dal 1870 al 1920, a cura di Leo Valiani e 
Adam Wandruszka, Bologna 1978, pp. 221-280 (in parti- 
colare pp. 231-233). 

11) Cfr. ad. es. Vorlage-allgemeiner Bericht und Bericht über 
den VII. Auf sieht sbezirk (Amtssitz Tricst) aus dem Berichte 
der k.k. Gewerbe-Inspcctorcn über ihre Amtstätigkeit im 
Jahre 1900, Wien 1901. 

12) In Bollettino delle Leggi cd Ordinanze per il Litorale 
austro-illirico n. 16 ex anno 1864, 

13) Bollettino cit., n. 2 ex anno 1887, 
14) Su questo argomento e in generale sulla legislazione sociale 

nell'impero asburgico nella seconda meta d eli'800, cfr. 
t. Maserati, 11 movimento operaio a Trieste dalle origini alla 
prima guerra mondiale, Varese 1973, pp. 35-47. 

15) Cfr. E, Maserati, op. cit., pp. 44-47. 
16) Bollettino delle Leggi ed Ordinanze per il Litorale austro- 

illirico, nn. 21, 22 e 27 ex anno 1892, 
17) Cfr. M. Cat taru zza, La formazione del proletariato urbano, 

Torino 1979, p. 107 segg,, relativamente alla stentata 
applicazione di tale normativa nell'industria navalmeccanica 
triestina. 

18) Bollettino delle Leggi e Ordinanze per il Litorale austro- 
illirico, n. 6 ex anno 1874, paragrafo 9. 

19) Bollettino cit. n, 35 ex anno 1884, artt. 69-73. 
20) Bollettino cit. n. 14 ex anno 1888, artt. 69-73. 
21) Bollettino cit. n. 33 ex anno 1900, artt. 104-107. 
22) Nella Camera ^di commercio e industria di Trieste venne 

assorbita la già da lungo tempo esistente Deputazione di 
Borsa di Trieste. 

23) Bollettino cit. n. 16 ex anno 1884. 
24) Bollettino cit. n. 17 ex anno 1884. 
25) In base al paragrafo 2 della citata Ordinanza, la competenza 

territoriale del Tribunale industriale di Trieste era ristretta al 
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(TALIJANSKA ZAKONODAJA, Kl i V. V ČASU Mlíl) 
OH BI • VOJNAMA U Uli JA LA l'ODROČJH KMLVNJ- 
SKliGA GOSPODARSTVA V JULIJSKI KRAJINI 

Ljudmila Hcztaj-Krcvcl 

/. imenom Venezia Gi tilia  - Julijska llene čija so poi nie- 
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novali Italijani ozemlje Goriško - Gradišćanske, Trsta in 
Istre, dela Kranjske in Koroške, ki ga je novembra 19(8 
leta zasedla italijanska vojska in je bilo nato s sen ¿erme n- 
sko mirovno pogodbo ter rapalskim sporazumom priklju- 
čeno Italiji. Ime samo ni ustrezalo nikakršni dotedanji 
geografski ali politično upravni opredelitvi in je označe- 
valo zgolj nov sestavni del italijanske države, ki ji je bila 



le ta 1924 priključena ludi Reka. Med slovenskim in 
hrvaškim prebivalstvom pa se je v času med obema 
vojnama uveljavil za to ozemlje naziv Julijska krajina. 
Takoj po zasedbi se je začel boleč in mučen proces 
vključevanja v sestav povsem tuje države - Italije, ki'je 
povzročil spremembe teak o v narodnostni, upravni in 
socialni strukturi kol na področju gospodarstva, katerega 
razvoj je bil dotlej lesno povezan z razvojem prometa in 
prometnih zvez, ki so deželo povezovale s podonavskim 
zaledjem. Trst in Reka sla bili najpomembnejši 
avslroogrski pristanišči, prav tako se je med mesti 
uveljavila Gorica predvsem zaradi svoje lege in železniške 
povezave med Trstom in avstrijskimi deželami. S pro- 
metom je bil tesno povezan ludi razvoj industrije, saj je 
bilo ladjedelništvo najpomembnejša industrijska panoga. 
Industrija je bila konce t rira na predvsem v obalnih 
mestih od Tržiča do Milj, delno Še v okolici Gorice. Reke 
in Pulja. Večina podeželskega prebivalstva se je ukvarjala 
s kmetijstvom. Prevladovala je mala posest, le v Istri. 
Brdih in goriški Furiai) ¡j i se je še ohranilo vel • poses t- 
niš Ivo s k olona to m. Zaradi razdrobljenosti, manj rodo- 
vitne zemlje v Istri in na Krasu, pa tudi zaradi zastarele 
agrarne tehnike, je bilo kmetijstvo manj razvilo, po- 
membnejši izdelki za izvoz so bili vino, sadje in povrl- 
n in c. 
Po vstopu Italije v vojno se je primorsko ozemlje 
spremenilo v bojišče. Soška fronta je prizadela ogromno 
škodo na gospodarsko najbolj razvi l • m zahodnem delti 
dežele. Najhuje je vojna in priključitev ozemlja k Italiji 
prizadela razvoj trgovine in pristaniškega prometa. Ne 
samo, da so odpadli vsi privilegiji, kijih je Avstrija dajala 
Trstu, pretrgane so bile zveze • zaledjem, ki je svoja 
tržišča zavarovalo s carinami, kar je povzročilo krizo tudi 
vseh drugih gospodarskih panog. Italijanski kapital je 
sicer podprl razvoj industrije na tem področju, vendar la 
ni nikoli več dosegla predvojne stopnje. Največ kapitala 
je italijanska država vlagala v javna dela. ki so jih 
usmerjali politični in strateški interesi popolne vključitve 
in ilalijanizacijc dežele. V gospodarstvo Julijske krajine je 
resneje posegla država v času svetovne gospodarske krize 
v začetku tridesetih Ici. S kr. odlokom - zakonom z dne 
23. januarja 1933 je bil v Rimu ustanovljen zavod za 
industrijsko obnovo (Instituto per la ricostruzione indu- 
striale -IRI), ki se je posebej ukvarjal s tehnično 
gospodarsko in finančno reorganizacijo industrijskih de- 
javnosti v državi in njeno ustrezno enotno usmerjen osi. 
IRI je lin a usi ral in upravljal tudi primorska industrijska 
podjetja in rudnike, kar je pripeljalo do vključitve 
primorskega gospodarstva v italijanski sistem. Le silno 
redka manjša podjetja so ostala v rokah slovenskih 
lastnikov, zalo je bil razvoj industrije za slovenski živclj 
pomemben le v zvezi z zaposlovanjem delovne sile. 
Brezposelnost je nihala z viški in padci industrijske 
proizvodnje, zalo je v tem obdobju vsahnil dotok 
podeželskega prebivalstva v mesta. Celo obrtna in drobno 
trgovska dejavnost sta med slovanskim prebivalstvom vse 
bolj nazadovali, ker so bila dovoljenja zanje vezana na 
članstvo v fašistični stranki. Tako je bilo življenje 
slovenske in hrvaške narodne skupnosti odvisno predvsem 
od kmetijske proizvodnje. Majhna in revna kmetijska 
posestva, opustošena v vojni, pa je povojna kriza še 
posebej močno prizadela. Z novimi mejami so izgubila 
tržišče za svoje pridelke, saj doma niso mogla konkurirati 
italijanskim, gojenim v ugodnejših klimatskih razmerah. 
Veliko izgubo je prinesla zamenjava avstrijskih kron v 

lire, zmanjševanje vrednosti lire, predvsem pa vključitev v 
italijanski davčni sistem, kjer niso bili davki sami po sebi 
višji, temveč jih je država pobirala prek zakupnikov, ki so 
državnim davkom pribili Še provizijo. 
Dodatni udarec je bil tudi odvzem pravice izkoriščanja 
služnostnih zemljišč, ki so prešla v last občin, le pa so to 
zemljo upravljale skladno z italijansko raznarodovalno 
politiko. Nič manj pogubni niso bili ukrepi, ki so v imenu 
obrambe in varnosti državne meje omejevali lastninsko 
pravico kmetov. Ni bila omejena le prodaja, preureditev, 
sečnja in pogozdovanje kmečkih posesti, vojaška oblast je 
imela celo pravico razlastitve privatnega zemljišča za 
gradnjo vojaških objektov. Da je že pred nastopom 
fašizma agrarna politika • alije slonela na težnjah odvzeti 
slovanskemu prebivalstvu čim več posesti, ki naj bi prišla 
v roke italijanskim naseljen ceni, nam izpričuje delovanje 
posebej v ta namen ustanovljenih italijanskih denarnih 
zavodov, ki so kmetom nudili posojila za obnovo 
porušenih domov in poravnavo davkov na račun vojne 
Škode. To je italijanska vlada na začetku redno plačevala, 
kasneje pa vse bolj omejevala, že leta 1923 je prešla na 
poravnavanje namesto v denarju z obveznicami, ki niso 
nikdar dosegle realne vrednosti odškodnine in z njimi ni 
bilo mogoče poravnati dolgov in visokih obresti, Že v 
začetku stoletja ustanovljeni slovenski zadružni zavodi, ki 
so v prvih letih po vojni skušali reševati slovensko posest 
pred propadom, so bili do leta 1930 razpuičcni ali 
vključeni v fašistične zadružne organizacije. Zaradi preza- 
dolžcnosti so bila posestva prodana na dražbah. Kupci so 
bili v večini primerov finančnokreditni zavodi, deloma pa 
tudi zasebniki. Niti prvi niti drugi niso imeli interesa 
zemljišča obdelovali, temveč so spekulirali z njimi, kar je 
krizo v kmetijstvu še poglabljalo. In čeprav je bil cilj 
italijanske vlade s pomočjo kolonizacije nacionalno za- 
vednih italijanskih kmetovalcev ob vzhodni meji doseči 
čim hitrejšo Italijanizacijo dežele in je s simpatijami 
spremljala razlaščanje „domorodcev", je gospodarsko 
slanje narekovalo ustanovitev finančno dovolj močne 
institucije, ki bi ne realizirala le političnih, temveč tudi 
gospodarske potrebe države. Tako je politiko „etnične 
bonifikacije" kot se je uradno imenovalo načrtno razna- 
rodovanje fašističnega ražima v obmejnem pasu na 
področju gospodarstva, prevzel Zavod za agrarni pre- 
porod treh Bcncčij (Ente di rinascita agraria per le Tre 
Venezie). Pod oznako „iri Benečije" je šteli ozemlje 
[Sencčije z Benetkami kot glavnim mestom, nalo ozemlje 
Tridentina ali Južne Tirolske z glavnim mestom Trident 
(Trento) in ozemlje Julijske krajine z glavnim mestom 
Trstom. Imeni Venezia Tridentina in Venezia Giulia 
imata morda malo i red en lističu i prizvok, z njima so 
označeni deželi, ki ležita severno in vzhodno od leta 
1866 k Italiji priključene Benečije (Veneto). Na predlog 
ministra za novoosvobojenc kraje je s kr. odlokom 8. 
septembra 1821 postal pravna oseba Ente di ricostru- 
zione e rinascita agraria per le provinzic di Venezia e 
Treviso (Zavod za obnovo in agrarni preporod Benečije in 
Tre visa). Hkrati je bil potrjen ludi slatti! zavoda. Iz 
naziva je razvidno, da je šlo za delovanje le v dveh 
pokrajinah, ki sla bili prizadeli v svetovni vojni (fronta ob 
Piavi). Iz slatina je .razvidno, da je bil zavod ustanovljen 
že 20. novembra 1920 za ozemlje Benetk in Trcvisa 
(Venezia e Treviso). Sedež je bil v Tre vis •. V predpisih 
nisem našla določila, kdaj je bil delokrog zavoda razširjen 
na ozemlje vseh treh Bcncčij. pač pa je v statutu, 
odobrenem s kr. odlokom 14. februarja 1929 že uporab- 
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ljcn naziv Zavod za agrarni preporod za Tri Benečije 
(Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie). Sedež 
zavoda je bil še vedno v Trcvisu, cilj zavoda pa, da v 
interesu proizvodnje in nacionalnega gospodarstva, valo- 
rizira tisto zemljiško lastnino v treli Bencčijah, kjer so 
bile možne pomembne zemljiške preobrazbe in s tem 
kulture. Za do5cgo tega cilja je lahko zavod jemal v najem 
in po potrebi tudi odkupil predmetno lastnino, da je 
mogel nato pristopiti k urejanju, obdelovanju ali even- 
tuclno k oblikovanju kmetijskih gospodarstev. S tako 
urejenimi zemljišči je mogel gospodariti neposredno ali 
pa jih dodeljevati v najem, jih s pogodbo oddati v 
soudeležbo kot tudi odstopiti v last proti takojšnjemu ali 
ob ročne in u odplačevanju raznim združenjem delavskih 
zadrug ali zasebnim kmetovalcem. Zavod je lahko pre- 
vzemal tudi melioracijska dela na zemljiščih, dodeljenih v 
treh Bencčijah vsedržavni ustanovi za bojevnike. Nadalje 
je v statutu navedeno, da so v družbenih ciljih zajete vse 
pomožne pobude, teže če k pospeševanju in dopolnje- 
vanju glavnega cilja zavoda. Delovanje zavoda je bilo 
določeno do 31. decembra 1940 leta in če bi se v tem 
letu ne sklenilo o razpustu, se šteje, da je tiho podaljšan 
njegov obstoj še za desetletje. Zavod je v začetku kupoval 
predvsem posestva slovenskih kmetov na dražbah, ki so 
jih sprožile banke, ki so kmeta kreditirale. V ilustracijo, 
kako donosen je bil ta posel, naj navedem le primer 
kmeta iz Gornje Braniče, vas Vcčkoti, ki je leta 1929 
najel posojilo v znesku 35.000 lir. Ker ni mogel plačati 
letnih amortizacijskih obrokov, je banka izvršila prisilno 
prodajo posestva. Posestvo, ki je bilo tedaj cenjeno na 
150.000 lir, je prišlo v last zavoda za S6.000 lir. Ker je 
bilo ogorčenje javnosti zaradi razlike v-ceni le prehudo, 
so mu dali v zameno za njegovo legitimno posestvo malo 
in zapuščeno posestvo na Vrabčah, vas Veliko polje, ki je 
bilo tedaj vredno 12.000 lir in moral se je preseliti (Fond 
O LO Gorica, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici). 
Naslednji statut zavoda je bil potrjen za predlog ministra 
za kmetijstvo in gozdarstvo s kr. odlokom 14. avgusta 
1931, dopolnjen pa s kr. odlokoma 21. julija 1933 in 28. 
junija 1938. Zavod je mogel sprejeti dodelitev meliora- 
cijskih del in del za zemljiško preobrazbo ter urejanje 
zemljiške posesti po določilih obstoječih zakonov, kot 
lastnik, kot pooblaščeni agent konzorcijev in javnih 
ustanov ter kot pooblaščenec vlade. Z najeto ali dokup- 
ljeno lastnino je mogel gospodariti sam, jo oddati v zakup 
ali odstopiti proti plačilu v last združenjem delavskih 
zadrug, vojnim invalidom, bivšim bojevnikom ali zaseb- 
nim kmetovalcem. V statutu je dovoljeno zavodu kot 
pooblaščencu bodisi lastnikov, upnikov ali oblasti, pre- 
vzeti takrat le v začasno upravljanje kmetijska gospo- 
darstva, ki so ogrožena iz finančnih razlogov ali ker jih 
lastniki oziroma oskrbniki zanemarjajo ali iz drugih 
gospodarskih in družbenih razlogov. Delovanje zavoda je 
bilo določeno sedaj kar do decembra leta 1985, sedež pa 
prenesen v Benetke. Zavod je upravljal šestnajst članski 
upravni svet, člane vanj so imenovali predsednik vse- 
državne ustanove za bojevnike, ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo in skupščina pri zavodu udeleženih zavo- 
dov. Svet je imenoval iz svoje srede predsednika in 
namestnika predsednika, potrdilo pa ju je ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Prav tako je imenoval svet 
direktorja zavoda. Zakonito zastopanje zavoda je pri- 
padalo le predsedniku oziroma njegovemu namestniku. V 
sklopu upravnega sveta je bil vsako leto ustanovljen 
izvršni odbor, ki je odločal v zadevah, za katere ga je 

pooblastil svet in o vseh zadevah tekočega upravljanja. 
Poslovanje zavoda je nadzoroval od skupščine imenovani 
nadzorni odbor. Njegovo poslovanje je še olajšal kr. odlok 
- zakon z dne 20. aprila 1933, ki je predpisal davčne 

olajšave za nakup nepremičnin s strani kreditnih zavodov. 
Kr. odlok - zakon z dne 5. junija 1933, spremenjen v 
zakon 21. decembra istega leta, je prinesel še olajšave za 
pospešitev oblikovanja majhnih posestev in zaokroženih 
kmetijskih enot v Bencčijah. Odlok je sicer splošen, 
vendar je bil tesno povezan z delovanjem zavoda za 
agrarni preporod. Na agrarna posojila, ki so bila dodeljena 
v Bencčijah, je bil kot dodatek k prispevku za obresti 
dodeljen poseben prispevek za amortizacijo v višini 
stalnih letnih 3,50% na znesek najetega posojila za čas 
trajanja največ petindvajset let. Posojila iz tega odloka so 
bila predvidena v znesku do tri četrtine vrednosti 
zemljišč. Izdatek, potreben za dodelitev izrednega stal- 
nega prispevka, je obremenil predračun ministra za 
kmetijstvo in gozdarstvo.    . 
Da bi se okrepilo delo v zvezi z razvojem agrarnega 
gospodarstva, poverjenega zavodu za agrarni preporod in 
sklicujoč se na odlok o normah integralne melioracije z 
dne 13. februarja 1°33 in na zgoraj navedeni zakon o 
oblikovanju male posesti v Treh Bencčijah, je kr. odlok - 
zakon z dne 28. septembra 1934, ki je bil 1. aprila 1935 
spremenjen v zakon, pooblastil ministra Za finance, da 
izdaja jamstvo države za finančne operacije do najvišjega 
glavničnega zneska trideset milijonov lir v korist zavoda, 
ki bo mogel tako učinkovitejše opravljati svojo dejavnost 
v navedenih pokrajinah skladno s svojimi cilji. 
Zakon • dne 3. junija 1935 je podvrgel prenos nepre- 
mičnin v obmejnih pokrajinah pod obvezno odobritev 
prefekta, ki mu zavrnitve ni bilo treba obrazložiti. 
Navodila za izvajanje je bil zadolžen izdati vojni minister. 
Bolj podrobna in rigoroznejša določila o poslovanju 
zavoda je prinesel kr. odlok - zakon 7. januarja 1937, 
Odslej je mogel zavod za agrarni preporod zahtevati 
prenos v svojo last nepremičnine, ne glede komu pripa- 
dajo, če se je zdelo, da se lahko uporabijo za cilje, kijih 
zasleduje zavod. O tem, ali je zahtevek zavoda upravičen 
ali ne, je odločalo ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
na podlagi mnenja pri njem ustanovljenega osrednjega 
arbitražnega kolegija. Temu kolegiju je predsedoval en od 
svetnikov kasacijskega dvora, sestavljali pa so ga še en 
državni svetnik, generalni direktor za načrtovanje kmetij- 
ske proizvodnje in njeno financiranje in en konzul 
državne gozdne milice ter tajnik. Zavod je bil svoj 
zahtevek dolžan vročiti lastniku zamljišča in vsem, ki 
imajo pravico v zvezi z zemljiščem oziroma, če je bil 
lastnik v tujini, načelniku občine, kjer je bilo zemljišče 
ter izvleček zahtevka objaviti v uradnem listu kraljevine. 
Rok za odgovor glede odškodnine in o osebah, ki so do 
nje upravičene, je bil 45 dni od objave v uradnem listu. 
Prenos lastnine se je izvršil s kr. odlokom najkasneje v 
120-ih dneh od vložitve zahtevka in je odrejal tudi plačilo 
odškodnine, če je bila višina dogovorjena med strankama 
in obenem podana izjava o upravičencih, sicer je bil polog 
odškodnine do dokončne likvidacije in devinkulacije 
odrejen v Državno blagajno za pologe in posojila. V 
kolikor ni prišlo do. dogovora o višini odškodnine, se je 
le-ta določila na podlagi normalnega čistega odhodka 
zemljišč, ki ga je po tekoči obrestni meri kapitaliziral 
arbitražni kolegij, ustanovljen pri zavodu. Kolegiju je 
predsedoval sodnik pristojnega okrožnega sodišča, okrož- 
ni kmetijski nadzornik, agronom iz korporacijskoga gos- 
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podarskcga sveta pokrajine in glavni inženir državnega 
tehničnega urada pokrajine. Na sklep kolegija je bila v 30 
dneh od vročitve možna pritožba na ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo, katerega odločitev je bila 
dokončna. Zavod je lahko dosegel, da se je postopek za 
vse nepremičnine v eni pokrajini odvijal v odnosu na vse 
lastnike in posestnike hkrati s tem, da je ukrepal le z 
enim aktom o dodelitvi nepremičnin, določitvi odškod- 
nine in odločitvi glede morebitnih ugovorov. Najemne in 
druge pogodbe, s katerimi je bilo prej dodeljeno celotno 
ali delno uživanje zemljišča, so se štele kot pravno 
odpravljene s koncem kolonskega leta v teku na dan 
odloka brez plačila kakršnekoli odškodnine. Tudi pred 
prenehanjem pogodb pa je mogel zavod zasesti zemljišče, 
koristiti gradbeni material, vodne priključke itd. proti 
plačilu določene odškodnine. S prednostjo pred vsakim 
drugim aspiran tom je mogel zavod doseči kot koncesijo 
ali kot zakup izvršitev del, ki bi služila za morebitno 
valorizacijo njegovega premoženja ali ciljev, pri čemer je 
bil oproščen obveznosti kavcije. Glede postopka in 
pogojev za dosego koncesije ali zakupa je bil izenačen z 
aspiranti z najboljšimi pogoji, nato pa je mogel oddati 
naprave v sub koncesijo ali sub zakup. Lahko je tudi 
ustanavljal razne družbe, zavode in združenja ali bil v njih 
udeležen. Oproščen je bil vseh taks, njegovi dohodki 
oproščeni dohodarinc, honorarji notarjev za akte iz 
njegove pristojnosti so bili znižani na polovico. Prispevni 
deleži za obresti in prispevki po zakonu o formiranju 
male posesti in zaokroženih kmetijskih enot, so bili 
zavodu dodeljeni tudi za nakupe zemljišč, ki zanje niso 
bila najeta posojila. 13. decembra istega leta je bil ta 
odlok sproveden v zakon s še nekaterimi olajšavami, med 
njimi je najvažnejša, da zavodu ni potrebna odobritev 
prefekta za prenos nepremičnin v svojo last. 
Z zakonom z dne 27. novembra 1939 leta, ki sta ga 
odobrila senat in zbornica faštjev in korporacij, je prišlo 
do preobrazbe zavoda, ki se je poslej imenoval Vscdržavni 
zavod za Tri Benečije (fìnte nazionale per le Tre 
Venezie), njegov sedež je bil v Rimu in je razširil svoje 
delo na vse oblike gospodarske, družbene in vzgojne 
dejavnosti, njegovo območje pa se je razširilo še na 
Zadarsko pokrajino. Tako je bil sedaj njegov namen 
prevzem izvrševanja melioracijskih del, preoblikovanje 
zemljiške posesti, pri čemer je posloval kot kupec, 
najemnik, zakupnik ali kot pooblaščenec vlade oziroma 
drugih ustanov; odkupovanje mestnih zemljišč za kakrš- 
nokoli uporabo; prevzemanje in odstopanje industrijskih, 
trgovskih in gostinskih podjetij, pospeševanje ustanav- 
ljanja vzgojnih in kulturnih institucij kot tudi vseh oblik 
družbene pomoči ter je s soglasjem vodje fašizma 
načelnikom vlade pospeševal ustanovitev in bil udeležen v 
družbah, združenjih, konzorcijih in institucijah. Za do- 
sego teh namenov je lahko zahteval prenos v svojo last 
kakršnekoli nepremičnine, ne glede v čigavi lasti so bile. 
Postopek za dodelitev je bil z ozirom na prejšnji zakon, še 
poenostavljen. Zavod je vročil zahtevek z navedbo 
odškodnine lastniku, ga objavil v uradnem listu in po 
preteku 45 dnevnega roka za ugovor o tem poročal 
predsedstvu minsitrskega sveta. Pri njem je arbitražni 
kolegij, katerega člane je imenoval vodja fašizma načel- 
nik vlade. Prenos nepremičnin v last zavoda se je na 
predlog vodje fašizma načelnika vlade odredil s kr. 
odlokom. Z istim odlokom je določena tudi odškodnina, 
ki jo, če ni bila sklenjena v soglasju z zavodom in 
lastnikom,   določi  z  ncovrgljivimi   sklepom  arbitražni 

kolegij. Najemne in druge pogodbe, s katerimi je bilo 
dodeljeno delno ali celotno uživanje neke nepremičnine, 
so bile ukinjene z dnem izdaje odloka brez vsake 
odškodnine, razen zemljišča, ki zanje veljajo enaka 
določila kot v prejšnjem zakonu. Zavod je bil podvržen 
visokemu nadzoru vodje fašizma načelnika vlade, vodil 
ga je vladni komisar, pri delu mu je pomagal posvetovalni 
odbor in generalni direktor zavoda kot tajnik. Komisarja, 
člane odbora, generalnega direktorja in člane nadzornega 
odbora je z odločbo imenoval vodja fašizma načelnik 
vlade. V veljavi so ostale vse ugodnosti, ki jih je zavodu 
priznaval še prejšnji zakon. 
Navedene odločbe v korist zavoda so imele en sam cilj, 
razlastitev slovanskih kmetovalcev in na tako imenovana 
„zaokrožena kmečka posestva" naseliti italijanske prise- 
ljence. Svoje delo je zavod nadaljeval tudi v vojnem času, 
ko je prevzemal tudi posestva družin, ki so bile izseljene 
zaradi sodelovanja v narodnoosvobodilnem gibanju. 
Kolegici Manda C eho vin in Kristina Koglot sta na podlagi 
popisa okrajne agrarne komisije v Gorici iz leta 1949, 
izvedenega po takratnih katastrskih občinah za vpis 
nepremičnin zavoda za agrarni preporod v zemljiško 
knjigo kot splošnega ljudskega premoženja, zbrali po- 
datke o nepremičninah zavoda. Samo na ozemlju takrat- 
nega okraja Gorica, kije obsegal teritorij današnjih občin 
Nova Gorica in Ajdovščina, je bilo v lasti zavoda prek 
146 ha njiv, 523 ha travnikov, 4 ha sadovnjakov. 47 ha 
vinogradov, 659 lia pašnikov, 237 h;i gozdov, 6 ha 
stavbišč in 5 ha druge neobdelane zemlje. Naselitev 
italijanskih kolonistov pa je uspela le v manjši meri 
čeprav je italijanska država priseljencem iz notranjosti 
dajala vso podporo in celo vrsto privilegijev. V večini 
primerov so bivši slovanski lastniki ostali še naprej na 
svoji zemlji kot koloni ali kot zakupniki. 
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA CUE TRA LE DUE 
GUERRE REGOLAVA L'ECONOMIA RURALE 
NELLA REGIONE GIULIA 

Ljudmila IJczlaj—Krcvcl 

Nel territorio, annesso all'Italia dopo il primo conflitto 
in on dial e e che prese la denominazione di Venezia Giulia, 
la popolazione delle campagne, eccettuato il cosiddetto 
Friuli austriaco, era quasi esclusivamente di nazionalità 
slovena e croata, dedita all'agricoltura. Il governo italiano 
di allora; nell'intento di assimilare quanto prima le 
popolazioni allogene, affidò • esecuzione della sua po- 
litica snaz.ionalizzatricc ad un ente particolare clic se- 
condo i piani, pur non dichiarati pubblicamente, avrebbe 
dovuto assumere nel prossicguo del tempo le proprietà 
dei contadini slavi assegnandole a rurali italiani organiz- 
zati. 
La „bonifica" etnica del territorio al confine orientale fu 
assunta dall'Ente di ricostruzione e di rinascita agraria 
instituito formalmente nel 1920 per le sole province di 
Venezia e Treviso con sede in Treviso. Nel 1928 esso 
modificò il nome in Ente di rinascita agraria per le Tre 
Venezie estendendo quindi la sua attività anche alla 
Venezia Giulia e trasferendo la sede a Venezia. Secondo 
lo statuto, l'Ente si proponeva la valorizzazione della 
proprietà fondiaria dove erano possibili il riordino e la 

trasformazione culturale. Allo scopo, poteva acquistare 
od assumere in affittanza i fondi e, dopo cverli riordinati, 
condurli in proprio • cederli in affitto. L'attività 
dell'Ente era prevista fino al 1940 (poi 1965 e poi ancora 
al 1985). Secondo lo statuto approvato nel 1931, 
integrato nel 1933 e nel 1938, l'Ente poteva quale 
mandatario dei creditori, dei proprietari • dell'autorità 
assumere la provvisoria gestione di aziende agrarie in gravi 
condizioni finanziarie • per trascuratezza dei proprietari 
• conduttori • per altre cause economiche e sociali. La 
sua attività era favorita da facilitazioni tributarie • 
creditizie per l'acquisto di immobili, dalla legge relativa 
alla formazione di unità poderali organiche e dal decreto 
con cui lo Stato si rendeva garante delle operazioni 
finanziarie a favore dell'Ente stesso. 
Secondo una disposizione di legge del 1937, l'Ente 
poteva chiedere il trasferimento in sua proprietà d'im- 
mobili a chiunque appartenessero qualora si presumesse 
che potrebbero servire agli scopi che esso si proponeva. 
La decisione in merito spettava al Ministero dell'agri- 
coltura e delle foreste. L'Ente aveva pure, di fronte ad 
ogni altro aspirante, la priorità n elfo itene re concessioni 
od appalti di opere atte a valorizzare il suo patrimonio • 
a conseguire gli scopi prefissi. 
Nel 1939, una legge approvata dal Senato e dalla Camera 
dei fasci e delle Corporazioni sottoponeva l'Ente alla 
diretta sorveglianza del iftrcc del fascismo capo del 
governo. Ne veniva modificata la denominazione in Ente 
Nazionale per le Tre Venezie e trasferita la sede a Roma. 
La sua opera fu estesa ad ogni forma di attività 
economica, sociale ed educativa, compresa la Provincia di 
Zara. Oltre le opere di bonifica • formazioni di unità 
organiche poderali, aveva pure la facoltà d'acquisto di 
immobili urbani, di imprese industriali, commerciali ed 
alberghiere. Semplificata pure la procedura, a confronto 
con la precedente, vigente per l'assegnazione all'Ente di 
qualsiasi immobile. 
Nonostante le agevolazioni concesse dal regime fascista ai 
rurali provenienti dalle vecchie province e destinati alle 
unità poderali già in possesso di contadini slavi e venuti 
comunque in possesso dell'Ente, la colonizzazione, pur 
concedendo l'acquisto rateizzato, non e riuscita nella 
misura prevista. In gran parie gli ex proprietari rimasero 
sul fondo come coloni • come affittuari. 

(Prevedel: Stanko Murovec) 

PREGLED PRISTOJNOSTI IN OPRAVIL OHČ1NSK1 
SKUPŠČIN IN OBČINSKIM UPRAVNIH ORGANOV 
ZA PODROČJE GOSPODARSTVA 

Miran Kafol 

Pristojnosti in opravila občinskih upravnih organov na 
gospodarskem področju ureja več pravnih predpisov. 
Razen teh pa imamo še resolucije, priporočila in sklepe, 
k> sicer niso pravno obvezujoči akti. Toda te so sprejeli 

najvišji organi posameznih družbenopolitičnih skupnosti 
in zato imajo kot taki precejšen vpliv na družbeno 
dogajanje. Zato so se občinski upravni organi dolžni 
ravnati po določbah teh akiov, ki pa sicer določajo le 
splošne naloge, te pa se potem običajno konkretizirajo v 
pravno obvezujoče akte. Zaradi množice teh pravnih 
predpisov, resolucij, priporočil in sklepov sem za ta 
prikaz pristojnosti in opravil občinskih upravnih organov 
upošteval le najpomembnejše in najznačilnejše, ki izpri- 
čujejo delovanje teh organov na področju gospodarstva. 
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Dejavnost in pristojnosti občinskih upravnih organov za 
področje gospodarstva razdelimo lahko na tri vrste: 
1. občinski upravni organi spremljajo, analizirajo in 

planirajo gospodarski razvoj na svojem območju; 
2. izdajajo dovoljenja, soglasja in mnenja za zadeve v 

upravnem postopku iz področja gospodarstva; 
3. vršijo nadzor nad različnimi gospodarskimi dejav- 

nostmi s pomočjo občinskih oziroma medobčinskih 
inšpekcijskih služb. 

Spremljanje, analiziranje in planiranje 
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 6/76). Ta 
zakon opredeljuje naslednje bistvene pristojnosti in nalo- 
ge občinskim upravnim organom: sprejemanje srednje- 
ročnih ¡n dolgoročnih planov, vsaj enkrat letno analizi- 
ranje uresničevanja srednjeročnega plana, določanje kom- 
pletnih nalog za naslednje plansko leto, možnost v okviru 
ustavnih pristojnosti določiti organizacijam združenega 
dela planske obveznosti brez njihovega soglasja, redno 
spremljanje, analiziranje in ocenjevanje uresničevanja 
planov. S pomočjo ukrepov ekonomske politike ter z 
upravnimi in organizacijskimi ukrepi morajo pravočasno 
zagotavljati pogoje za uresničevanje planov. Usmerjajo in 
usklajujejo gospodarski in družbeni razvoj v občini. 
Občinski družbeni plani vsebujejo zlasti naslednje ele- 
mente: 
1. določanje skupne politike skladnega ekonomskega in 

družbenega razvoja v občini; 
2. pospeševanje komunalnih dejavnosti, stanovanjske 

gradnje, prostorske in urbanistične ureditve ter izko- 
riščanje zemljišč in dobrin v splošni rabi; 

3. pospeševanje vseh drugih dejavnosti, ki imajo pomen 
za življenje in delo delovnih ljudi in občanov v občini; 

4. obveznosti, ki so jih občine prevzele z dogovorom 
oziroma dogovori o osnovah družbenega plana re- 
publike, mesta ali regionalne skupnosti. 

Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za dobo leta 1976 do leta 1980 v letu 1978 
(Ur. I. SFRJ, št. 62/77). Ta resolucija nalaga sledeče 
bistvene pristojnosti in opravila: analizirati in izvajati 
sprejete sporazume ¡n ukrepe za us postavitev sistema 
kontinuiranega in stabilnega preskrbovanja občine, skle- 
panje pogodb s proizvajalci o ustreznih količinah in 
asortimanu proizvodov, pravočasno zagotoviti življenjske 
kmetijske proizvode iz domače proizvodnje, analizirati 
vse podatke, ki so potrebni za zagotovitev življenjskih 
kmetijskih proizvodov. 
Resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične republike 
Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 13/72): občine morajo usklaje- 
vati posamezna področja dela v skladu s sprejetimi 
gospodarskimi, družbenimi in političnimi cilji; uresniče- 
vati pospešen razvoj družbeno ekonomskih odnosov; 
razvijati ekonomski sistem, da bo povezoval osebne 
dohodke z rezultati dela; krepiti vpliv trga in tržnih meril 
za odločanje v poslovni in investicijski politiki; razvijati 
sistem planiranja, ki bo slonel na interesih baze; skrbeti 
za preučevanje, analiziranje in spremljanje ter dopolnje- 
vanje koncepta o dolgoročnem razvoju, za uresničevanje 
dolgoiočnega programa morajo občine izdelati svoje 
dolgoročne razvojne programe oziroma v medsebojnem 
sodelovanju medobčinske dolgoročne razvojne programe 
in regionalne načrte ter projekte; zagotoviti morajo 
skladnost v urejanju prostora z regionalnim prostorskim 
in urbanističnem planiranjem. 

Družbeni plan razvoja SR Slovenije je v letih 1971-1975 
(Ur, I. SRS, št. 4/73), omogoča občinam, da v skladu s 
svojo razvojno politiko se z diferenciacijo obremenitev, 
davčnimi olajšavami in povračili davkov spodbuja dolo- 
čena gospodarska usmeritev v razširjeni reprodukciji; 
usklajuje potrebe razvoja z materialnimi možnostmi 
temeljnih organizacij združenega dela, delovnih ljudi in 
občanov; proces razširjene reprodukcije v gospodarstvu 
usmerja s selektivno kreditno politiko, politiko cen, 
politiko davkov in prispevkov, s sistemom kompenzacij, z 
nenehnim usmerjanjem dela proračunskih sredstev na 
posamezna razvojna področja. 
Na podlagi Dogovora o izvajanju politike cen proizvodov 
in proizvodov in storitev iz pristojnosti republike in 
občin v letu 1978 (Ur. I. SRS, št. 6/78) podajam opis 
pristojnosti občin glede cen: obravnava sklepe, stališča in 
mnenja samoupravnih interesnih skupnosti o oceni pred- 
loženih een in storitev; pregleda predložene cene in 
njihovo uskladitev z dogovorom o izvajanju politike cen 
proizvodov in storitev; presodi njihovo potrditev ali 
eventualno zavrnitev; odpravlja izrazitna neskladja na 
področju cen;sestavlja analize o izvajanju politike cen. 
Pristojnosti iz področja cen še nadrobneje opredeljuje 
Zakon o družbeni kontroli een (Ur. 1. SRS, št. 32/72). 
Občina zagotavlja neposredno družbeno kontrolo cen za 
naslednje proizvode in storitve: za živila v prometu na 
drobno, za obrtne storitve, za transportne storitve zaseb- 
nikov, gostilniške in turistične storitve, gospodinjske sto- 
ritve, storitve mestnega prometa, stanarine ¡n zakupnine, 
komunalne stroške, priključevanje na električno, PTT, vo- 
dovodno, kanalizacijsko, toplovodno in plinsko omrežje. 

Zakon o evidenci gibanja sredstev na področju Splošne, 
skupne in druge potrošnje (Ur.l. SFRJ, št. 55/72) ter 
spremembe in dopolnitve tega zakona (UrJ. SFRJ, št. 
24/74) nalaga, da mora občina voditi evidenco o gibanju 
sredstev splošne, skupne in druge potrošnje. Evidenca se 
vodi o pripadajočih dohodkih in njihovi porabi po glav- 
nih namenih, za katere so bili razporejeni. Voditi mora 
tudi zbirno evidenco na področju celotne splošne, skupne 
¡n druge potrošnje za vse uporabnike sredstev v občini. 
Sestaviti mora bilanco sredstev za skupno in splošno po- 
trošnjo hkrati z dokumentom o politiki družbenoeko- 
nomskega razvoja ter spremljati njeno izvrševanje.' 

Sklepi ¡n priporočila v zvezi z nekaterimi problemi 
kmetijstva v Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 37/68). Občine 
morajo izdelati program razvoja kmetijstva za svoje ali 
širše področje, aktivno spremljati in sodelovati pri raz- 
voju kmetijstva, organizirati izobraževanje kmetov in 
kmečke mladine, ustanoviti posebne sklade za pospeše- 
vanje kmetijstva, z davčnimi olajšavami in drugimi ukrepi 
pospeševati preusmeritev na intenzivno kmetijsko proiz- 
vodnjo, podpiranje poslovnega in proizvodnega sodelo- 
vanja kmetijskih, predelovalnih in proizvodnih organizacij 
in njihovo integracijo, prizadevanje za izboljšavo pro- 
metnih zvez v hribovskih predelih in za razvoj turizma v 
teh krajih! 
Družbeni dogovor o uresničevanju dolgoročnega progra- 

ma razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974 do 
1980 (Ur. 1. SRS, Št. 5/75). Po tem dogovoru morajo 
občine z ukrepi ekonomske politike zagotoviti: sofinanci- 
ranje kmetijske pospeševalne službe, razvoj kmetijstvu 
dopolnilnih dejavnosti npr. kmečki turizem, razgraditev 
državnega kapitala, s katerim razpolagajo in to tako, da bo 
krepi! družbeno organizirano kmetijstvo proizvodnjo v 
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skladu z družbenim dogovorom in družbenimi plani 
občine. 
Glede statistike ni pravnih določil o pristojnosti občine. 
Le Odlok o statističnih raziskavah za uspostavi te v kad- 
rovske evidence v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 26/75) 
določa, da mora občina za potrebe statistike voditi 
evidenco o kadrih na svojem področju. Zakon o sta tisti č- 
nili raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo 
(Ur. I. SFRJ, št. 13/73) določa, da morajo občine 
brezplačno dajati pooblaščenim organizacijam popolne in 
pravilne podatke o pojavih, ki so določeni kot predmet 
statističnih raziskovanj ter jim omogočati, da dane 
podatke preverijo. 
Spremljanje, analiziranje in planiranje gospodarskega raz- 
voja opravljajo upravni organi občinskih skupščin (od- 
delki za gospodarstvo, planiranje, dohodke). Same plane 
pa obravnava in sprejema občinska skupščina na predlog 
njim odgovornih upravnih organov. 

Zadeve v upravnem postopku iz področja gospodarstva 
Občinski upravni organi izdajajo dovoljenja, soglasja in 
mnenja. Za to delovanje jim daje pristojnost zakonodaja 
iz vseh področij gospodarstva. 
Zakon o rudarstvu (Ur. I SRS, št. 27/69) pripisuje 
sledeče pristojnosti: izdaja dovoljenja, vodenje evidence 
raziskovalnih in cksploacijskih prostorov mineralnih suro- 
vin. 
Zakon o elektro gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 42/73): 
izdajanje soglasij k statutom temeljnih elektro gospodar- 
skih skupnosti, vskl aje vanje družbenih planov razvoja 
občine z načrti temeljne elektro gospodarske skupnosti. 
Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. SRS, št. 42/73): izda- 
janje gradbenih dovoljenj, opravljanje tehničnih pregle- 
dov zgrajenih objektov, obvezno hranjenje tehnične 
dokumentacije najmanj deset let. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona 
0 izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Ur. I. SFRJ, št. 
12/67) ter Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 
1/79) predpisuje sledeče pristojnosti in opravila za 
občine: sprejem izjave na zapisnik, da občan obdeluje 
kmetijsko zemljo z osebnim delom in da mu je kmetijska 
dejavnost pomemben vir dohodka; izdaja odločbe, da je 
občana ali organizacijo združenega dela šteti za kmeta 
oziroma kmetijsko organizacijo; iz evidenc zemljiškega 
katastra pripraviti podatke o višini katasterskega do- 
hodka; izdaja odloka o odmeri prispevka na melioracij- 
skih območjih; sprejem odloka o proglasitvi zemljišča za 
posebne namene ter načina uporabe in izplačila uporab- 
nine; odloka o plačilu odškodnine za spremembo na- 
membnosti kmetijskega in gozdnega zemljišča; izdaja 
mnenja o odmeri odškodnine za spremembo namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča; izdaja odločb o odmeri 
odškodnine zaradi izkoriščanja mivke, peska, gramoza m 
gline; izdaja odločb o dodelitvi kmetijskega zemljišča v 
začasno upravljanje kmetijskih zemljiških skupnosti; spre- 
jem ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča in objavi na 
razglasni deski; izdaja potrdila, da se lahko proda kmetij- 
sko zemljišče; izdaja odločb o prenosu kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča v družbeno lastnino; izdaja odločb o 
odstranitvi objektov, ki ovirajo izvedbo agrarnih operacij; 
izdaja odločb o uvedbi komasacijskega postopka in od- 
ločbo o imenovanju komasacijske komisije ter vodstvo 
«lotnega postopka; izdaja predlogov za komasacijo; iz- 
daja odločbe o arondaciji; sestava odločbe o razdelitvi 
komasacijske mase in razgrnitev načrta nove razdelitve 

zemljišč; sprejem predlogov za melioracijo in odlokov o 
izvedbi melioracijskih del in o rabi zemljišč po izvršenih 
melioracijah; izdaja odločbe o potrebi zemljiške skup- 
nosti; izdaja odločb o sporih v zvezi z izkoriščanjem 
skupnega pašnika in izdajo odločb o uporabi skupnih 
pašnikov za različne potrebe itd. 
Zakon o združevanju kmetov (Ur. 1. SRS, št, 1/79): 
izdaja odločb o prenosu premoženja, ki ostane po redni 
likvidaciji organizacije združenih kmetov, na drugo orga- 
nizacijo združenega dela; izvajanje priprav za konstituira- 
nje zadrug, sklicevanje zbora članov in delavcev zadruge; 
vodi register skupnosti kmetov. 
Pravilnik o evidentiranju kmetijskih traktorjev in traktor- 
skih priklopnikov (Ur. 1. SRS, št. 42/73): voditi na 
kartoteki evidenco traktorjev. 
Zakon  o  semenu in sadikah  (Ur, 1. SRS, št. 42/73): 
vodenje registra d odelo val cev sadik. 
Zakon o označevanju vina (Ur. 1. SRS, št. 21/70). V 
posebnem   registru  se  vodijo:   vinogradniške površine, 
sorte trt in količine pridelkov. 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra vinogradov 
po sortah in letnih pridelkih (Ur. 1. SRS, št. 30/70). 
Vodijo se sledeče rubrike: ime in prebivališče pridelo- 
valca, parcelna številka, katasterska občina, vinogradni- 
ško območje, površina vinograda, sorte trt, starost 
nasada, količina pridelanega grozdja, mošta ali vina v 
posameznem letu, datum trgatve. 
Zakon o vinu in dugih proizvodih iz grozdja in vina 
(Ur. I. SRS, št. 16/74). Izdajanje odločb o določitvi roka 
trgatve posameznih sort grozdja za predelavo v vino, 
vodenje registra proizvajalcev grozdja in vina, izdajanje 
odločb proizvajalcem grozdja in gostinstvu o dovolitvi 
prodaje neostekleničenega vina, nadzoruje proizvodnjo 
nego in dodelavo vina in vinskih derivatov, nadzoruje 
kle tarsko evid en co itd. 
Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. 1. SRS, št. 17/78): 
občina ali od nje pooblaščena delovna organizacija vodi 
register rejcev elitne plemenske živine; sprejem odloka o 
načinu oplojevanja živali; izdaja dovoljenj za oseme- 
njevanje živine rejcev; izdaja odločbe o priznanju pleme- 
njakov in plemenskih jat; predpisuje pašni red čebelje 
paše. Inšpekcijske službe nadzorujejo izvajanje zakoni- 
tosti v živinorejski proizvodnji, proizvodnjo in promet 
krmil, kakovost krmil in vode, selekcijo v živinoreji, 
oplojevanje. Z odločbo odreja izločitev nepriznanih 
plemenjakov, krmil in drugih sredstev v živinorejski 
proizvodnji. 
Zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
(Ur. I. SRS, št. 1 /79): sprejem odloka o ustanovitvi 
sklada za izvajanje intervencijskih ukrepov v kmetijstvu in 
uporabi hrane; sprejem odlokov o regresih, premijah in 
nadomestilih na kmetijskem področju ter pri proizvodnji 
in porabi hrane. 
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. 1. SRS, št. 25/76). 
Izdaja odločb o določitvi območja ribolovnih vod za 
razmnoževanje in ohranitev rib; priprava predlogov oziro- 
ma mnenj za določitev ribiških okolišev; potrditev 
ribiško-gojitvenega načrta ribiške organizacije; dajanje 
podatkov za vodenje ribiškega katastra republiškemu 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In- 
špekcijske službe vršijo nadzorstvo nad izvajanjem določb 
tega zakona. 
Zakon o morskem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76): 
določitev mej ribolovnega morja; izdaja dovoljenj za 
potni ribolov; določitev pristojbine za ribolov; izdaja 
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dovoljenj za gospodarski ribolov ter vodenje registra 
dovoljenj gospodarskega ribolova; določitev območij za 
gojitev in lov rib in drugih morskih živali; omejitev in 
prepovedi uporabe posameznih vrst mrež; inšpekcijski 
nadzor vrši ribiški inšpektor. 
Zakon o veterinarski službi v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 
14/65); ustanovitev veterinarske postaje, nadzor nad 
opravljanjem veterinarske dejavnosti v veterinarskih po- 
stajah. Ostali predpisi ¡• področja veterinarstva urejajo v 
glavnem pristojnosti in delovanje veterinarske inšpekcije. 
Zakon o gozdovih (Ur. 1. SRS, št. 16/74): izdaja mnenj 
IS SR Slovenije k določitvi gozdno gospodarskih ob- 
močij; obravnavanje poročila o izvajanju gozdno gospo- 
darskih del, ki izhajajo iz gozdno gospodarskega načrta; 
potrjevanje letnih gozdno gospodarskih načrtov; razgla- 
šanje gozdov za varovalne ali gozdov s posebnim pome- 
nom. Gozdna inšpekcija opravlja: nadzor s prometom 
lesa in lesnih so rt imen tov, izkoriščanje gozdov, obnovo 
gozdov, nego in vzdrževanje mladih nasadov, zdravstveno 
stanje gozdov; izdaja odločbe o odpravi pomanjkljivosti, 
o zasedbi lesa in prijave za prekrške in prestopke. 
Uredba o urejanju posameznih razmerij iz zakona o 
gozdovih (Ur. 1. SRS, št. 8/75): izdajanje odločb o 
golosekih in obenem o po gozd it vi z novim sort imen tom 
gozdnega drevja; izdajanje odločb o soglasjih za krčitev 
gozda v kmetijske namene; vodenje evidenc izdanih 
dovoljenj za spravilo, prevoz in vskladiščcnje lesa. 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju 
lovišč (Ur. 1. SRS, št. 25/76): vodenje katastra lovišč; 
izdajanje odločb o začasni prepovedi lova posameznih 
vrst divjadi; dovoljenja za pokončanje divjadi izven lovske 
dobe; ustanovitev lovišč; sklenitev družbenega dogovora 
o gojitvi in varstvu divjadi. Lovska inšpekcija nadzoruje 
zakonitost izvajanja lova, gojitve divjadi, lovsko gospo- 
darske načrte in prijavlja izvajalec nezakonitega lova v 
postopek. 
Vodno gospodarstvo ureja Zakon o vodah (Ur. 1. SRS.št. 
16/74), po katerem so bistvene pristojnosti občin: 
potrditev odločbe o višini nadomestila za uporabo 
posameznih vodno gospodarskih objektov (melioracijskih 
objektov, vodovodov, kanalizacije itd.); potrditev samo- 
upravnega sporazuma in statuta vodno gospodarskih 
organizacij; izdaja soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo 
vodno gospodarskih objektov ali naprav; izdaja odločbe o 
vodno gospodarskem dovoljenju za rabo voda; odločbe o 
ustavitvi rabe oziroma izkoriščanju vode; izdeluje načrte 
za obrambo pred poplavami; zavarovanje vode v občini. 
Vodno gospodarska inšpekcija pregleduje objekte, jemlje 
vzorce, odreja ukrepe, da se pomanjkljivosti odpravijo, 
naznanja gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja. 
Zakon o zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih 
sporazumov (Ur. 1. SFRJ, št. 24/74). Tržne inšpekcije 
izvajajo nadzor nad določitvami tega zakona. 
Zakon o blagovnem prometu (Ur. I. SRS, št. 21/77), 
občine opravljajo: potrditev tržnega reda, potrdila o 
lastni proizvodnji blaga z navedbo kulture, izdajanje 
odloka o obratovalnem času. Zakonitost izvajanja določil 
tega zakona opravlja inšpekcijska služba s pregledi, 
jemanjem vzorcev, s sproženjem upravno kazenskega 
postopka, izdajanje odločb o odpravi ugotovljene po- 
manjkljivosti. 
Zakon o temeljih poslovanja organizacij združenega dela 
na področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem 
prometu ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečujejo 
spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega  trga na tem 
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področju (Ur. 1. SFRJ, Št. 43/76). Ta zakon ureja pristoj- 
nosti in dejavnost tržne inšpekcije kot npr.: ugotavljanje 
dejstev s katerimi se spodkopava enotnost jugoslovan- 
skega trga, izdaja odločb o ničnosti in zadržanju izvršitve, 
izdaja odločb, s katerimi se organizacijam združenega dein 
naloži, da morajo prodajati blago kupcem brez pogojev 
itd. 
Zakon o gostinski dejavnosti (Ur. 1. SRS, št. 42/73) 
določa, da je v pristojnosti občin določati pogoje za 
opravljanje gostinske dejavnosti; izdaja potrdil o prigla- 
sitvi opravljanja gostinske dejavnosti. 
Obrtni zakon (Ur. I. SRS, št. 1 /79). Občina izdaja obrtna 
dovoljenja in odločbe o prenehanju obrti. Obvezno vodi 
obrtni register. 
Zakon o javnih cestah (Ur, I. SRS, št. 51/71). Pristojnosti 
občin so: sodelovanje pri sporazumni določitvi poteka, 
dolžine in širine magistralnih in regionalnih cest, izdaja 
dovoljenja za določitev avtobusnega postajališča na sa- 
mem vozišču javnih cest, imenuje komisijo za tehnični 
pregled javnih cest, izda odlok o začasni zapori javne 
ceste, tehnična ureditev prometa na lokalnih in na 
nekategoriziranih cestah;opravlja inšpekcijski nadzor nad 
lokalnimi in nekategoriziranim! javnimi cestami; sestavlja 
letna in polletna poročila, ki nastajajo v zvezi z izvrše- 
vanjem predpisov o javnih cestah. 
Po Pravilniku o načinu in postopku za usklajevanje 
voznih redov (Ur. 1. SRS, št. 40/71) je v pristojnosti 
občine sprejemanje predlogov voznih redov, proučitev 
predlogov in eventualne podaje predlogov za spremembo. 
Zakon o katastru komunalnih naprav (Ur. I. SRS, št. 
26/76). Občinski upravni organ vodi in vzdržuje zbirni 
kataster komunalnih naprav, izdeluje programske nasta- 
vitve, izvaja spremembe v zbirnem katastru komunalnih 
naprav. 
Po Zakonu o urbanističnem planiranju (Ur. I. SRS, št. 
16/67) je v občinski pristojnosti na področju urbanizma 

sledeče: določitev naselij in območij, kjer je potrebno 
pridobiti lokacijsko dovoljenje za graditev, soglasja k 
gradnji regionalnega objekta na območju občine; vodenje 
predlokacijskih obravnav za izdajo smernic za izdajo 
lokacijske dokumentacije; pregled izdelane lokacijske 
dokumentacije, preučitev in izdaja lokacijskih dovoljenj; 
usklajevanje urbanističnih dokumentov, 
Zakon o regionalnem prostorskem planiranju (Ur. I. SRS, 
št. 16/67): sprejem regionalnega prostorskega plana; 
določitev mej zavarovanih in rezerviranih območij ter 
izvaj nje režima za urejanje in gospodarjenje na tem 
območju; urejanje posameznih ožjih območij z regio- 
nalnim prostorskim planiranjem. 

Nadzor inšpekcijskih služb 
Inšpekcijsko dejavnost ureja Zakon o inšpekcijah 
(Ur. I. SRS, št. 13/74). V občini opravlja inšpekcijsko 
nadzorstvo skupen občinski ali medobčinski inšpekcijski 
organ. Pri upravljanju inšpekcijskega nadzorstva inšpektor 
pregleduje poslovne prostore, objekte, predmete, blago in 
poslovanje ter v upravnem postopku zaslišuje posamezne 
osebe. Pri ugotovitvi kršitve zakonov, drugih predpisov, 
družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov ima 
inšpektor pristojnosti: odrediti ukrepe, da se odpravijo 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, uvedbo postopka zaradi 
prekrška, naznanja gospodarske prestopke oziroma kaz- 
niva dejanja, predlaga, da začasno zadrži izvršitev odločb 
splošnih samoupravnih aktov organizacij združenega dela 
itd.. Inšpektorji vodijo evidenco o svojem delu. Izvrše- 



vanje zadev inšpekcijskega nadzorstva je v pristojnosti 
občine. 
S tem pregledom najbolj bistvenih pristojnosti in opravil 
občinskih skupščin in njim odgovornih upravnih organov, 
ki jih predpisuje zakonodaja za področje gospodarstva, 
sem želel nakazati, kakšne možne zvrsti in kategorije 
gradiva nastajajo za proučevanje gospodarstva na ravni 
občinske uprave pri opravljanju njenih zakonskih pristoj- 
nosti. 

SOMMARIO 

INCOMBENZE ED ATTIVITÀ DEI COMUNI E DEGLI 
ORGANI DIRETTIVI COMUNALI NEL CAMPO DELL' 
ECONOMIA. 

Miran Kafol 

Nel suo trattato l'autore ci descrive le incombenze e le 

attvttà dei comuni e degli organi direttivi comunali nel 
campo dell'economia. Questa attvità si divide in 3 
importanti gruppi: 
1) Gli organi direttivi comunali programmano, analiz- 

zano e seguono lo sviluppo economico nel loro 
campo. 

2) I eomuni concedono permessi, danno i loro consensi 
ed opinioni per cio che riguarda tutta la procedura 
amministrativa in questo campo. 

3) Attuano varie ispezioni. 
Inoltre ci descrive le varie leggi positive in differenti rami 
dell'economia, che dimostrano le incombenze e le attività 
degli organi direttivi comunali in diversi settori dell'eco- 
nomia. Con questa dimostrazione del lavoro mette in luce 
• importanza del materiale archivistico e sottolinea il 
bisogno di questo materiale nel campo dell'economia, 
valorizzandone l'importanza. 

(Prevede! Miran Kafol) 

PREGLED POMEMBNEJŠEGA ARHIVSKEGA GRA- 
DIVA O GOSPODARSKI DEJAVNOSTI MED NOB V 
SLOVENIJI V GRADIVU NARODNOOSVOBODILNIH 
ORGANOV IN USTANOV V ARHIVU INSTITUTA ZA 
ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA V LJUBLJANI 

Marjeta Adamič 

Gospodarska dejavnost v narodnoosvobodilni borbi na 
Slovenskem je bila pomembna veja narodnoosvobodil- 
nega boja, saj je predstavljala eno izmed posebnih oblik 
boja z okupatorji in njihovimi sodelavci. Preskrba 
slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske, pomoč 
sodelavcem, ilegalcem, aktivistom narodnoosvobodilnega 
gibanja, pomoč interniraneem, zapornikom in družinam 
sodelavcev in udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja, 
preskrba civilnega prebivalstva na osvobojenih območjih 
in tudi že skrb o reševanju in ureditvi gospodarstva po 
končani vojni je terjala posebno dobro organizirano 
dejavnost, posebne organe in ustanove, celo vrsto dolo- 
čenih ukrepov in navodil ter rešitev in ne nazadnje tudi 
posebno vrsto iznajdljivosti. Vse to pa je bilo povezano z 
osnovnim geslom: vse za NOV, vse za zmago!. 
Kako hitro se je nastajajoče narodnoosvobodilno gibanje 
soočilo s temi problemi in kako pomembna je bila ta plat 
narodnoosvobodilnega boja, kažejo že zgodaj poleti in 
jeseni 1941 izdani pozivi izvršnega odbora OF o vseljud- 
ski akciji za pomoč partizanom z nabiranjem denarja, 
obleke, odej itd,, kažeta predvsem že 16. septembra 1941 
izdana odloka prav istega dne konstituiranoga Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega odbora (SNOO) - odlok o 
pobiranju narodnega davka in odlok o posojilu svobode v 
visïni 20.004) lir.1 

Na to kaže že tudi sredi julija 1941 izdani „Partizanski 
zakon"2 glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, 
ki v 3. členu določa, kako mora biti opremljen partizan 

ob vstopu v partizanske vrste (obleka, hrana, orožje), in v 
5. členu, da partizan ne sme sprejemati materialnih 
nagrad in ne sme svojevoljno posegati v imovino delov- 
nega ljudstva. 
Gospodarski sistem, do katerega sta postopoma privedla 
razvoj in dejavnost slovenskega partizanskega gospodar- 
stva, je bil svojevrsten in izvirerr. Skoraj do kapitulacije 
Italije, z izjemo na prvem le kratek čas osvobojenem 
ozemlju v Ljubljanski pokrajini od maja do julija 1942, 
ko je bilo gospodarsko vprašanje zaupano ustanovljenim 
N00 in gospodarskim komisijam, se je gospodarska 
dejavnost omejila predvsem na pobiranje obveznega 
narodnega davka, nabiranje posojila svobode in prosto- 
voljnih prispevkov. Razmah in razvoj narodnoosvobo- 
dilne vojske in narodnoosvobodilnega gibanja po kapi- 
tulaciji Italije in nastanek večjega osvobojenega ozemlja 
je terjalo tudi vedno bolj načrtno gospodarsko politiko in 
dograjevanje organov in institucij, ki so skrbele za 
pravilno in nemoteno gospodarsko poslovanje.3 

O gospodraski dejavnosti v času narodnoosvobodilne 
borbe je v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega 
gibanja ohranjenega razmeroma veliko gradiva, in to v 
gradivu partizanskega vojaškega in civilnega narodnoosvo- 
bodilnega izvora. Vendar ni ohranjeno za vse obdobje in 
za vse slovenske pokrajine v enaki meri, prav tako tudi ne 
za vse gospodarske dejavnosti. Tudi različni okupacijski 
sistemi v Sloveniji so vplivali na različen razvoj parti- 
zanske gospodarske baze in s tem tudi na nastanek, 
vsebino in ohranjenost tovrstnega gradiva. Tako je bil na 
primer razvoj gospodarske dejavnosti v Ljubljanski pokra- 
jini, kjer je bilo ves čas osrednje vodstvo narodnoosvobo- 
dilnega gibanja in po kapitulaciji Italije tudi osvobojeno 
ozemlje, bistveno drugačen kot na okupiranih ozemljih 
Primorske, Gorenjske, Štajerske, Koroške ali Prekmurja. 
Količinsko je gotovo največ ohranjenega gradiva za 
Primorsko,  kar  pa seveda  ne pomeni, da je bila tu 
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gospodarska dejavnost najbolj razvita. Eden od vzrokov 
za množino tega gradiva je brez dvoma dejstvo, da sc je 
primorsko prebivalstvo odpovedalo aprovizaciji nemških 
okupacijskih oblasti in s tem povečalo delovanje in 
poslovanje gospodarskih odsekov in komisij. Znatno manj 
je tovrstnega gradiva za Gorenjsko, še manj za Štajersko 
in Koroško in skoraj nič za Prekmurje. 
Najpomembnejše je gradivo osrednjih narodnoosvobo- 
dilnih organov in ustanov: izvršnega odbora OF, Osrednje 
gospodarske komisije pri 100F, Upravne komisije za 
osvobojeno slovensko ozemlje in njenih gospodarskih 
odsekov, Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
(SNOS) in njegovih gospodarskih odsekov. Denarnega 
zavoda za Slovenijo, Komisije za upravo narodne imo- 
vine, Studijske komisije itd., sledi gradivo pokrajinskih, 
okrožnih in okrajnih narodnooosvobodilnih odborov in 
njihovih gospodarskih odsekov ter pokrajinskih, okrožnih 
ìn okrajnih gospodarskih komisij. 
V prispevku bo podan pregled le nekaterih fondov in 
zbirk osrednjih narodnoosvobodilnih organov, ki vsebu- 
jejo gradivo o gospodarski dejavnosti v času narodnoosvo- 
bodilnega boja, ker bi bilo potrebno za celovit prikaz 
ohranjenosti tovrstnega gradiva sistematično obdelati 
celotno gradivo. 
Ohranjeno gradivo izvršnega odbora OF kot izvršilnega ' 
organa plenuma OF vsebuje vrsto dokumentov, ki so 
pomembni za zgodovino gospodarske dejavnosti v NOB. 
Gradivo obsega 10 fasciklov (1 tm)za čas 1942-1945, in 
sicer: zapisnike sklepov sej plenuma OF in 100F 
(1943-1945), zapisnike sej vrhovnega plenuma OF in 
plenuma OF (november-december 1943 in julij 1944), 
zapisnike sej 100F (april-decembcr 1943, I. 1944 in 
februar-julij 1945), okrožnice (1942-1945), odloke in 
sklepe 100F (maj 1942 - oktober 1943), prejete dopise 
in kopije poslanih dopisov (1942—1945), korespondenco 
organizacijskega tajnika 100F dr. Marijana Brcclja 
(1943—1945), okrožnice in dopise gospodarskega uprav- 
nika IOOF (julij 1943 - maj 1945), blagajno IOOF 
(1944-1945) itd.4 

Gradivo osrednje gospodarske komisije prilOOF 
(1943-1944). IOOF je 10. julija 1943 vzpostavil oz. 
obnovil že na prvem osvobojenem ozemlju vpeljane 
gospodarske komisije, da bi se z njihovo pomočjo bolje 
organizirala preskrba in gospodarska pomoč partizanski 
vojski in tudi civilnemu prebivalstvu. Pri IOOF je bila 
ustanovljena osrednja gospodarska komisija, ki je imela 
nalogo organizirati na vsem slovenskem ozemlju načrtno 
gospodarsko pomoč ter izpeljati organizacijo gospodar- 
skih komisij na terenu, od okrožnih, rajonskih oz. 
okrajnih do vaških. Izdana so bila tudi navodila o 
nalogah teh komisij, ki so bile predvsem popisovanje vseh 
odvečnih prehrambenih pridelkov in živine, odkup le-teh 
u skladiščenje nakupljene hrane, nabiranje gozdnih sade- 
žev itd. Gospodarske komisije so nato vskladiščeno hrano 
predajale intendantom partizanskih enot. IOOF je av- 
gusta 1943 izdal okrožnico, s katero je bil določen odnos 
med gospodarskimi komisijami na eni ter partizanskimi 
enotami oz. njihovimi intendaturami na drugi strani. Skrb 
za prehrano narodnoosvobodilne vojske je po tej okrož- 
nici prešla na odbore OF in njihove gospodarske komisije. 
Z ustanovitvijo upravne komisije za osvobojeno slovensko 
ozemlje in njenih gospodarskih odsekov, po kapitulaciji 
Italije, je postala osrednja gospodarska komisija le še neke 
vrste tehnični organ za gospodarsko poslovanje, prav tako 
tudi okrožne, okrajne in vaške gospodarske komisije. 

Konec poletja 1944 so bile gospodarske komisije •• im- 
pilicene, ker so njihovo delo prevzeli gospodarski odseki 
in oddelki pri Slovenskem narodnoosvobodilnem svetu 
ter pri pokrajinskih, okrožnih, okrajnih in krajevnih 
narodnoosvobodilnih odborih. Gradiva osrednje gospo- 
darske komisije pri IOOF je ohranjenega le nekaj iz leta 
1943, skupaj 2 mapi (0,05 trn). To so navodila o ustroju 
in kompetencah gospodarskih komisij, smernice in navo- 
dila o delovanju komisij, dopisi in prejeta poročila od 
okrožnih in rajonskih gospodarskih komisij (julij - 
oktober 1943), okrožnice in odloki (avgust - oktober 
1943),s ceniki in seznami življenjskih potrebščin itd. 
Gradivo upravne komisije za osvobojeno slovensko ozem- 
lje pri IOOF (september 1943 - marec 1944). Upravna 
komisija za osvobojeno ozemlje je bila ustanovljena 15. 
septembra 1943 kot poseben organ za vodenje upravnih 
zadev na osvobojenem slovenskem ozemlju. Delovala je 
od začetka marca 1944, ko so iz njenih odsekov nastali 
odseki pri predsedstvu SNOS. Pri upravni komisiji je bilo 
ustanovljenih osem odsekov in od tega kar trije gospo- 
darski: odsek za gospodarstvo in prehrano, odsek za 
industrijo in odsek za finance. Ti odseki so dejansko 
vodili partizansko gospodarstvo na osvobojenem ozemlju. 
Ohranjeno gradivo upravne komisije obsega 2 fascikla 
(0,13 tm). Za podatke o gospodarski dejavnosti so 
pomembni odloki upravne komisije (september - ok- 
tober 1943), zapisniki njenih sej (oktober 1943) ter 
njeno dopisovanje (september — oktober 1943), odredbe 
in zapisniki odseka za gospodarstvo in prehrano (sep- 
tember — oktober 1943) in njegovo dopisovanje (septem- 
ber 1943 — marec 1944), dopisi, odloki in okrožnice 
odseka za finance (september 1943 - marec 1944) ter 
dopisi, okrožnice in zapisniki odseka za industrijo (okto- 
ber 1943),6 

Gradivo predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta (SNOS) zajema obdobje od 1. zasedanja SNOS 19. 
in 20. februarja 1944 do maja 1945 in obsega skupaj 12 
fasciklov (1,10 tm). Vsebuje vrsto dokumentov, ki so 
pomembni za preučevanje gospodarske politike v N01). 
Pomembni so odloki predsedstva v zvezi z gospodarsko 
dejavnostjo. Tako so bili npr. Že na 1. zasedanju SNOS 
sprejeti odloki o narodnem davku, o izdaji plačilnega 
bona, o obvezni obdelavi plodne zemlje in o zaščiti 
semen in plemenske živine, o zaščiti gozdov na sloven- 
skem ozemlju ter odlok o ustanovitvi komisije za upravo 
razlaščene imovine na slovenskem ozemlju. Ohranjeni so 
odloki, sklepi, odredbe in navodila od februarja 1944 do 
maja 1945 ter okrožnice od marca 1944 do aprila 1945. 
Pomembni so še zapisniki sej (februar 1944— maj 1945), 
prejeti dopisi in kopije poslanih dopisov in poročil 
(marec 1944 - maj 1945), referati in študije o gospo- 
darski problematiki, ki so bili izdelani po naročilu 
predsedstva SNOS itd.7 

Gradivo gospodarskih odsekov pri predsedstvu SNOS. 12. 
marca 1944 je predsedstvo SNOS s posebnim odlokom 
osnovalo prvih osem odsekov, med njimi odsek za 
gospodarstvo in odsek za finance. Odsek za gospodarstvo 
je imel šest oddelkov, in sicer: oddelek za kmetijstvo, 
katerega naloge so bile vodenje načrtne množične obde- 
lave plodne zemlje, spravilo in shranjevanje pridelkov, 
skrb za ohranitev plemenske živine in vzgoja ustreznega 
strokovnega kadra; oddelek za veterino, ki je organiziral 
in skrbel za veterinarsko službo na terenu; oddelek za 
obrt in industrijo, ki je skrbel za poživitev in obnovo 
določene  obrti  in   industrije  na slovenskem ozemlju, 
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skrbel za dobavo zanje potrebnih surovin in nekaj časa 
celo upravljal dve večji usnja mi; oddelek za trgovino, ki 
je skrbel za organizacijo notranje trgovine in njeno 
zakonito trgovanje, ustanavljal kmetijske prodajne in 
nabavne zadruge, odprl več zadružnih trgovin; oddelek za 
gozdarstvo, ki je organiziral gozdarsko službo na terenu, 
upravljal državne in opuščene goz.dovc ter vodil nadzor 
nad privatnimi gozdovi, organiziral načrtno pogozdo- 
vanje, skrbel za zaščito gozdov, za preskrbo kurjave, za 
iz.de I avo oglja in cresi ovi ne, stavbnega lesa itd., za 
obratovanje žag in drugih naprav lesne industrije; oddelek 

' za prehrano, ki je bil gotovo eden izmed najpomemb- 
nejših oddelkov gospodarskega odseka in je organiziral in 
skrbel za prehrano partizanske vojske in civilnega prebi- 
valstva in pri tem s pomočjo okrožnih in okrajnih 
gospodarskih komisij, po ukinitvi le-tch pa z gospodar- 
skimi odseki pri narodnoosvobodilnih odborih, reševal 
vprašanja nabave, skladiščenja, prevoza, zamenjave in 
pravilne razdelitve hrane. Zadnja dva oddelka - za 
gozdarstvo in prehrano - sta z odlokom predsedstva 
SNOS 19. avgusta 1944 postala samostojna odseka. Sep- 
tembra sta sledila še samostojna odseka za kmetijstvo ter 
obrt, industrijo in trgovino. 
Odsek za finance je bil osnovan z nalogo, da organizira 
finančno poslovanje na temelju proračunov odsekov pri 
predsedstvu SNOS in 100F 1er okrožnih narodnoosvo- 
bodilnih odborov oz. odborov OF. Dohodke je črpal iz 
rednih dohodkov - to sta bila narodni davek in trošarine 
(za vino in žganje) - ter izrednih dohodkov — to so bila 
posojila in prostovoljne dajatve. Zaradi specifične dejav- 
nosti, ki je terjala strokovno izobražene kadre, je odsek 
organiziral posebne finančno-upravne tečaje. Odsek je 
i me I štiri oddelke: oddelke za računovodstvo, ki je 
organiziral in vodil vse računovodske in blagajniške 
službe, oddelek za kontrolo, ki je vodil nadzor nad vsem 
finančno administrativnim in blagajniškim poslovanjem 
ter dajal napotke fina nčno-u pravni m organom, oddelek 
za davke, kije organiziral odmero in pobiranje narodnega 
davka in trošarin ter pripravljal dokončno ureditev 
davčne politike, in oddelek za posojila, kije organiziral 
vpisovanje posojil narodne osvoboditve, vodil evidenco 
tcga posojila in obveznosti, ki so izhajale iz teh posojil. 
Gradivo gospodarskega odseka obsega skupaj 6 fasci kl ov 
(0,65 trn) in zajema obdobje od marca 1944 do maja 
1945. Količinsko je največ ohranjenega gradiva oddelka 

oz. odseka za prehrano (2 fa se. J in kmetijstvo (2 fase.). 
Ohranjene so predvsem okrožnice, navodila in odloki 
odsekov, zapisniki sej, sestankov, posvetov in konferenc, 
poročila o delu oddelkov in odsekov, prejeti dopisi in 
kopije poslanih dopisov, poročil itd., razni seznami, 
popisi, statistični pregledi, ceniki itd, ter referati, pred- 
logi in študije o gospodarstvu,8 

Gradivo odseka za finance obsega 6 fasciklov in zajema 
obdobje od marca 1944 do maja 1945. Ohranjene so 
okrožnice in navodila odseka, zapisniki sej, prejeti dopisi 
in kopije poslanih dopisov, proračuni, poročila in obra- 
čuni predsedstva, odsekov, komisij in drugih institucij pri 
SNOS ter okrožij, finančne knjige, računi, potrdila itd. 
Gradivo Denarnega zavoda za Slovenijo pri predsedstvu 
SNOS. Zavod je bil ustanovljen s posebnim odlokom 
predsedstva SNOS 12. marca 1944. Njegova naloga je bila 
skrb za osredotočenje in poenostavljanje denarnega pro- 
nieta na slovenskem ozemlju ter vodenje in nadzor 
denarnega prometa. DZS je imel pet oddelkov, in sicer 
emisijski oddelek, ki je imel nalogo emitiranja bonov kot 

začasnega plačilnega sredstva za Slovenijo, kreditni od- 
delek, ki je z dajanjem posojil javnim ustanovam, 
denarnim zavodom, industriji, kmetijstvu, obrti, zadruž- 
ništvu in privatnikom pospeševal gospodarsko dejavnost, 
valutni oddelek, ki je skrbel za valutno poslovanje, 
nakupoval tuje valute za nabavo blaga v tujini in zbiral 
gradivo za ugotovitev finančnega stanja na vsem sloven- 
skem ozemlju, oddelek za knjigovodstvo, ki je skrbel za 
redno knjigovodstvo zavoda in za kontrolo drugih denar- 
nih zavodov, in oddelek za korespondenco, ki je vodil in 
opravljal vso potrebno pisarniško poslovanje zavoda. DZS 
je ustanavljal tudi svoje podružnice. 
Gradivo Denarnega zavoda za Slovenijo obsega 5 fascik- 
lov (0,60 trn) in zajema obdobje od marca 1944 do maja 
1945. Ohranjene so okrožnice, navodila in pravilniki za- 
voda, zapisniki sej in sestankov, prejeti dopisi in kopije 
poslanih dopisov in poročil, precej je knjigovodske doku- 
mentacije zavoda, potrdil o vplačilih, izplačilih, nakupih 
deviz, primerkov plačilnih sredstev, referatov in Študij o 
denarnem poslovanju itd.10 

Gradivo Komisije za upravo narodne imovine pri predsed- 
stvu SNOS. Komisija je bila ustanovljena z odlokom na 1. 
zasedanju SNOS 19. februarja 1944, njeni člani pa so bili 
imenovani z odlokom predsedstva SNOS 19. aprila 1944. 
Naloga komisije je bila skrb za vzdrževanje in smotrno 
gospodarsko izkoriščanje javne imovine — to je imovine 
bivše države in drugih ustanov javnopravnega značaja, 
razlaščene imovine in opuščene imovine. Komisija je 
vodila o tej imovini evidenco in jo razdeljevala v 
brezplačno uporabo slovenskemu prebivalstvu. 
Gradivo Komisije za upravo narodne imovine obsega 2 
fascikla (0,20 tin) in zajema obdobje od maja 1944 do 
decembra 1945. Ohranjeni so odloki, navodila, okrož- 
nice, pravilniki komisije, prejeti dopisi in kopije poslanih 
dopisov, seznami zaplenjene, opuščene in zapuščene 
imovine na slovenskem ozemlju, poročila o poslovanju 
komisij, zapisniki o prevzemih imovine v času vojne in po 
njej. referati v zvezi z državno imovino, zapisniki sej in 
sestankov komisije itd.1 ' 

Opombe: 

1 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga ], Ljubljana 
1962, dok. štev. 42 in 43 

2 Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni voj- 
ni jugoslovanskili narodov, del VI, knjiga 1, Ljubljana 1965 
(druga izdaja), dok. štev. 5 

3 O gospodarski dejavnosti v NOB glej: dr. Mclod Mikuž, Pre- 
gled gospodarske dejavnosti v narodnoosvobodilni borbi v 
Sloveniji, Zgodovinski časopis, X-XI/1956-1957. str. 
217-281, dr. Metod Mikuž, Slovensko partizansko gospo- 
darstvo v luči partizanskih dokumentov, Ljubljana 1969, dr. 
Fran Juriše vič. Partizansko gospodarstvo na Primorskem, Ko- 
per 1975, Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979, str. 
867-872 

4 Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (AIZDG), 
fond 100F, fase. 432-438 in gradivo dr. Marijana Brcclja. 
fase. •, • in C 

5 AIZDG, fond lOOF.-fasc. 439/IV 
6 AIZDG, fond Upravne komisije za osvobojeno slovensko 

ozemlje pri 100F, fase. 439/1,11, IH in 440 
7 AIZDG, fond SNOS, fase. 447-454. 456-458 
8 AIZDG. fond SNOS, fase. 473-478 
9 AIZDG, fond SNOS. fase. 479-483 

10 AIZDG, fond SNOS. fase. 521-525 
11 AIZDG. fond SNOS. fase. 473/V. 497 in 498 
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GRADIVO EKONOMSKEGA ODDELKA GLAVNEGA 
ŠTABA SLOVENIJE 

Isailovič Mirjana 

Večino gradiva z gospodarsko tematiko iz NOB v Slove- 
niji hranimo pri ekonomskem oddelku GLAVNEGA 
ŠTABA SLOVENI J E (CSS) V partizanskem vojaškem ar- 
hivu. Iz gradiva je razvidna povezava med intendanti v 
enotah, ki so bili zadolženi za oskrbo enot, in okrožnimi, 
rajonskimi in terenskimi odbori OF, gospodarskimi refe- 
renti in GOSPODARSKIMI KOMISIJAMI (GK) na te- 
renu. 
Januarja- 1942 je bila pri GLAVNEM POVELJSTVU 
SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET (GPSPČ) usta- 
novljena GLAVNA INTENDANTURA, ki je imela za 
nalogo preskrbovati enote s hrano, obleko in vojaškim 
materialom. 
30. oktobra 1942 sta GPSPČ in IZVRŠNI ODBOR 
OSVOBODILNE FRONTE (IOOF) izdala okrožnico z 
zahtevo naj intendanti začnejo z nakupovanjem hrane in 
rekvizicijo pri domačih izdajalcih. Kupljeno hrano naj 
plačajo z denarjem, boni ali obveznicami. Višek pridob- 
ljene hrane naj vskladiščijo. Pri tem delu naj se povežejo • 
gospodarskimi referenti na terenu. 
GŠS 'je ustanovil EKONOMSKI ODSEK z nalogo „naj 
skrbi za ekonomska vprašanja naše vojske". 21. junija 
1943 je ekonomski odsek poslal enotam okrožnico v 
kateri so bile opisane naloge gospodarskih referentov na 
terenu. Dolžnost jim je bila skrbeti za prehrano vojske, 
pri tem pa paziti predvsem na to, da bodo vse vasi z 
dajatvami v enaki in pravični meri obremenjene. Gospo- 
darski referenti so morali sodelovati z intendanti pri 
nakupu hrane in rekviziciji na terenu. 
Ekonomski odsek GŠS je 4. avgusta 1943 poslal okrož- 
nico enotam v kateri jih obvešča o ustanovitvi OSRED- 
NJE GOSPODARSKE KOMISIJE (OGK). Naloga OGK je 
bila organizirati gospodarsko pomoč civilnemu prebi- 
valstvu ter polagoma prevzeti preskrbovanje vojske z 
vsemi potrebščinami. GK je morala enoti, ki je prišla na 
njeno področje izročiti vse kar potrebuje. Če GK ni imela 
zalog je bila dolžna dati intendantu enote vse podatke o 
možnosti nakupa hrane, ter ves nakup tudi plačati, ali 
dati sredstva za nakup—gotovino, bone ali obveznice. 
17. septembra 1943 je ekonomski odsek GŠS izdal NA- 
VODILO O DENARNEM POSLOVANJU. Vsi štabi so 
morali imeti blagajno in blagajnike, ki so morali voditi 
blagajniško knjigo, v katero so beležili prejemke in iz- 
datke. V blagajniško knjigo so morali vpisati tudi način 
izplačila — boni ali gotovina. 
V okrožnici, ki stajo 1. januarja 1944 izdala ekonomski 
odsek GŠS in gospodarski odsek upravne komisije so bili 
navedeni viri za prehrano vojske in civilnega prebivalstva: 
— preko G K, ki morajo zbirati, nakupovati in vskladiščiti 

hrano za tekoče potrebe vojske ter posredovati nakup 
vojaškim intendantom, 

— z nakupi vojaških intendantov, ki morajo nakup vršiti 
v soglasju z G K. Pri plačevanju se morajo GK in 
vojaški intendanti strogo držati odobrenega maksimi- 
ranega cenika, 

— z zaplembo imovine, ki je lahko izvrši samo na podlagi 
obsodbe vojaškega sodišča. 

20. januarja 1944 se je z odredbo GŠS ekonomski odsek 
preimenoval v EKONOMSKI ODDELEK. V okviru eko- 
nomskega oddelka so bile tri sekcije: 
— splošna sekcija za organizacijo 
— sekcija za materijal 

— referat za prehrano 
— referat za opremo 

— sekcija za računovodstvo. 
V pravilniku za vršenje denarnih in računskih poslov v 
NOV in POS, ki gaje izdal ekonomski oddelek GŠS, je bil 
določen način finansiranja enot. Ekonomski od- 
delek GŠS je neposredno denarno oskrboval: štabe kor- 
pusov, štabe operativnih con, centralni sanitetni ekono- 
mat, ekonomate'področij, Oficirsko šolo ter edinice in 
ustanove ki so bile podrejene GŠS. Vse ostale edinice so 
dobile denarna sredstva od svojih nadrejenih komand. 
Kontrolo porabe denarnih sredstev so vršili pooblaščeni 
kontrolorji ekonomskega oddelka GŠS. 
Z odredbo GŠS z dne 1, maja 1944, je bilo določeno, 
kam spadajo posamezne enote glede oskrbe z materialom. 
Ekonomski oddelek GŠS oskrbuje; štab VII. in IX. kor- 
pusa, štab IV. operativne cone, intendanturo GŠS, glavni 
sanitetni ckonomat, komando Oficirske šole, poveljstvo 
VDV, komando relejnih stanic. Pod oskrbo intendanture 
GŠS so spadali: GŠS z oddelki, vse oddelkom podrejene 
delavnice in vodi, baze 20., 22. in 24., odseki SNOS, 
glavno javno tožilstvo, Znanstveni inštitut, ZKM, SPZZ, 
partijska šola. 
Do reorganizacije je prišlo ponovno 22. novembra 1944 
ko je GŠS izdal odredbo o ureditvi ekonomske službe. 
Namesto dotedanje intendaturc GŠS je bil ustanovljen 
EKONOMAT GŠS, ki je bil strokovno podrejen ekonom- 
skemu oddelku GŠS. Ekonoma t GŠS oskrbuje: ožji GŠS, 
vse oddelke in sekcije GŠS, zavezniško misijo, vojaško 
godbo, invalidski pevski zbor, obrtniške delavnice ekono- 
ma ta GŠS, in konjušnice ekonornata GŠS. 
Ohranjenega materiala v fondih partizanskega vojaškega 
arhiva ni veliko in je predvsem iz obdobja 1943-1945. 
Vsebuje: odredbe, okrožnice in navodila iz katerih lahko 
ugotovimo način delovanja ekonomskega oddelka ter nje- 
govo direktno povezanost z GK na terenu. GK so morale 
zbirati hrano, obleke in obutev za enote. Ohranjen je 
Pravilnik o denarnih in računskih poslih, po katerem so 
se morale ravnati vse enote. Ohranjene so: tabele nujnih 
enodnevnih obrokov za borce; ceniki osnovnih živil v 
katerih so bile cene maksimirane; poročila o delu de- 
lavnic in količini izdelanega blaga; blagajniške knjige, 
katere so morali štabi obvezno voditi in v njih vpisovati 
dohodke in izdatke; obračuni bonov in denarja. Po- 
membni so še seznami: okrožij in rajonov, v katerih so 
ustanovljene GK z imeni članov komisij in imeni gospo- 
darskih referentov; skladišč na terenu in zaloge, ki jih ta 
skladišča hranijo (živež, obleke, municijo in dr.); seznami 
materiala, ki smo ga dobili od zaveznikov (letala, padala, 
municijo in dr.). Ohranjene so še: knjige nakazil; dobav- 
nice in potrdila o prejemu blaga; odreski izdanih bonov 
enotam. Iz ohranjenih dopisov enot: XIV., XV. in XV11I. 
divizije, vojnih področij, bolnic in dr. je razvidno sodelo- 
vanje med enotami in G K na terenu. 
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GRADIVO S PODROČJA GOSPODARSTVA POKRA- 
JINSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA ODBORA 
ZA SLOVENSKO PRIMORJE IN TRST, GORIŠKEGA 
IN TRŽAŠKEGA OKROŽJA TER OKRAJEV 

Metka Gombač 

Pri pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru (PNOO), 
ki je prevzel civilno oblast v Slovenskem primorju potem, 
ko so enote Jugoslovanske armade skupaj z bataljoni 
Komande mesta Trst osvobodile tudi Trst, I., 2. maja 
1945, so se osnovali naslednji gospodarski odseki: za trgo- 
vino in preskrbo, za obnovo in gradnje, za industrijo in 
rudarstvo, za kmetijstvo in zadružništvo, za gozdarstvo in 
za promet, ki so pričeli z delom že v maju 1945. Po 
prihodu zavezniške vojaške uprave (ZVU) 12. junija 
1945, uvedbi italijanske zakonodaje izpred 8. septembra 
1943 in odloku št. 11-11. avgusta 1945, s katerim je bila 
PNOO odvzeta oblastvena funkcija, pa so nastopile dolo- 
čene spremembe. 31. julija 1945 je bila zaradi lažjega 
delovanja ustanovljena gospodarsko-politična komisija in 
v njen okvir so prišli našteti odseki z odgovarjajočimi 
oddelki. 
Ekonomski problem je bil ne dvorimo eden najtežjih pro- 
blemov v coni A. PNOO (oz. gospodarsko-politična ko- 
misija), ki ni imel več oblastvene funkcije, ni mogel 
neposredno vplivati na razvoj gospodarske dejavnosti v 
coni A, tako kot so načrtovali takoj po osvoboditvi Trsta. 
Iz ohranjenega gradiva, časovno gre za obdobje 
1945-1946, ki se hrani v arhivu Inštituta za zgodovino 
delavskega gibanja v Ljubljani in obsega preko 60 fasci k- 
lov je razvidno delo odsekov v pogojih kakršne je dovo- 
ljevala ZVU. Skromna predstavitev gradiva gospodarsko- 
politične komisije v fondih PNOO, tržaškega in goriškega 
okrožja ter okrajev in poverjeništva PNOO Ajdovščina pa 
nam daje naslednjo podobo. 
Fond PNOO za Slovensko primorje in Trst, gospodarsko- 
politična komisija obsega 20 fase, Tu so zbrana poročila 
o delu in življenju odsekov, ki so prihajala s terena, se 
pravi od obeh okrožij in njihovih okrajev in okrožnice ter 
navodila z napotki za delo odsekom gospod arsko-pol iti č- 
nc komisije. 
Tu je zbranih 6 fase, gradiva Denarnega zavoda Slove- 
nije-podružnice za Slovensko primorje, ki je bila usta- 
novljena 6. septembra 1944, z odlokom SNOS-a. Gradivo 
obsega odredbe, zakone in navodila glede denarnega po- 
slovanja, organizacijska navodila za denarne zavode, navo- 
dila in zakon o zamenjavi denarja in razne blagajniške 
priloge. 
Pri tem fondu je treba opozoriti še na sejne zapisnike 
Pokrajinskega gospodarskega sveta Trst. 
Eondi tržaškega in goriškega okrožja ter okrajev so še 
pomembnejši za razumevanje situaeijc kakršna je bila na 
terenu v letih 1945-1946. Ohranjenih je 37 fase, podala 
Pa bi kratko predstavitev najpomembnejšega gradiva od 
sekov gospodarsko-politične komisije: 
Odsek za obnovo in gradnje: delovanje tega odseka je bik 
omejeno predvsem na ugotavljanje materialne škode, ki je 
nastala med vojno. Sistematično so popisani porušeni 
objekti, opravljena pa so bila tudi najnujnejša popravila 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Ohranjena so po- 
ročila o prostovoljnem delu, razni načrti, tehnična poro- 
čila, ceniki. Konce septembra 1945 je bila ustanovljena 
Zadruga vojnih oškodovancev s podružnicami za vso cono 
A, tudi za delo teh zadrug je zbranega nekaj gradiva. 

Odsek za trgovino ¡n preskrbo se je ubadal z nelahko 
nalogo preskrbe in prehrane prebivalstva. Tu so ohranjeni 
dopisi v zvezi s preskmo okrajev in krajev, ceniki, razni 
popisi trgovin, trgovcev, obrtnikov, zanimivi pa so tudi 
seznami, nabiralne pole in dopisi, ki govore o preskrbi 
stavkajočih delavcev v mestih Trstu, Gorici, Tržiču, Mi- 
ljah, in pomoči, ki je prihajala iz podeželja. 
Odsek za promet je v svoje delovno področje vključeval 
predvsem cestni promet, pošto, železnico. Vse te sektorje 
je že prve dni zasedbe prevzela ZVÚ, gradivo tega odseka 
zato sestavljajo le razni seznami motornih vozil, materiala 
in različni računi. 
Odsek za industrijo in rudarstvo: nedvomno je bil njegov 
delokrog eden najpomembnejših; takoj po osvoboditvi je 
zastavil prve načrte sodelovanja tržaške industrije z jugo- 
slovanskimi potrebami. V trenutku, ko seje Primorska raz- 
cepila, pa sc je delovanje omejilo zgolj na statistično ugo- 
tavljanje stanja v industriji in rudarstvu, med gradivom naj- 
demo pretežno še popise vojne škode, sezname objektov, 
kamnolomov itd. Zal je zelo malo ohranjenega gradiva 
Enotnih sindikatov (vsaj v našem arhivu), katerih dejavnost 
je bila razširjena v Slovenske m primorju. 
Odsek za kmetijstvo in zadružništvo, ki je ponavadi 
vključeval tudi gozdarski odsek, pa hrani razne popise 
živine, posestev, pridelkov, vasi, poročila in vrsto preda- 
vanj ter strokovnih nasvetov za kmetovalce. Zanimivi so 
tudi podatki in načrti za organizaeijo čuvajske službe v 
gozdovih, kakor tudi dopisi v zvezi z organiziranjem in 
širjenjem zadružništva. 
Gradivo gospodarsko-politične komisije PNOO, obeh 
okrožjih in njihovih okrajev je urejeno do take stopnje, 
da ga je mogoče uporabljati v raziskovalne namene, izde- 
lan je razčlenjen popis. Podrobnejše obdelave in popisa 
pa čaka še gradivo poverjen ištva PNOO Ajdovščina, kar 
bo opravljeno v naslednjih letih. 

SOMMARIO 

MATERIALE D'ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE 
ECONOMICO-POLITICA, DEI FONDI DELL'AS- 
SEMBLEA PROVINCIALE DI LIBERAZIONE NAZIO- 
NALE, DELLE CIRCOSCRIZIONI DI TRIESTE E GO- 
RIZIA E DEI LORO DISTRETTI 

Gombač Metka 

Il materiale della commissione economico-politica, dei 
fondi dell'Assemblea provinciale di Liberazione nazionale 
delle eircoserizioni di Trieste e Gorizia e dei loro distretti, 
conservato nell'archivio dell'IZDG a Lubiana comprende 
cea. 60 fascicoli. Nell'articolo sono presentate le sezioni 
della commisione economico politica eon riferimenti al 
materiale più significativo. Dal punto di vista cronologico 
abbraccia il periodo- 1945-1946. Il materiale però con- 
sente di accertare in quali condizioni abbiano operato le 
sezioni economiche al tempo dell'autorità civile del 
PNOO e successivamente A 12 giugno 1945, sotto il 
GMA. 

(Prevedel: Boris Gombač) 
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EMONA: ZAVOD ZA KMETIJSTVO IN NEPREMIČ- 
NINE  (INSTITUTO   AGRICOLO  IMMOBILIARE  DI 
LUBIANA) 

Nada Kobal 

Spregovorimo nekaj besed o fondu delniške družbe Emo- 
na, v kolikor ga je seveda ostalo v arhivu IZDG, kajti 
precejšen del gradiva je pogorel v kočevskem gradu ob 
napadu XIV. divizije na Kočevje 9. decembra 1943. Te- 
daj je bil v Auerspergovem gradu Emonin katastrski urad 
in arhiv Emonine posesti na Kočevskem. Po bilateralni 
pogodbi med Nemčijo in Italijo iz avgusta 1941 o odse- 
li tv i Nemcev in folksdojčerjev iz Italije na ozemlje tret- 
jega Reieha, kjer prescljenei dobe v last in uporabo zem- 
ljišča, enakovredna onim, ki so jih pustili v državi, katero 
so zapustili, postane imovina preseljeneev last tretjega 
Reieha. O pripravah na preselitev in kako bo potekala so 
kočevarski nacistični vodje in šef urada rajhovskega ko- 
misarja za utrjevanje nemštva (Reichs kommisar für die 
Festigung des Deutschen Volkstums) že maja 1941 raz- 
pravljali v Berlinu. Posledica tega srečanja je bila končna 
odločitev, da postane zemljiška in nepremič- 
ninska lastnina kočevarskih optantov popolna last organi- 
zacije DUT (nemška družba za naselitev skrbniških oze- 
melj— Deutsche Umsiedlung Treuhand Gesellschaft). Ker 
pa zemljiška enklava nemške lastnine na italijanskem 
ozemlju ni mogoča, sme vlada ali pooblaščence vlade 
Reieha, DUT (nemška družba za naselitev skrbniških 
ozemelj) in DUB (urad nemškega pooblaščenca za izse- 
litev v Ljubljani), bivšo lastnino preseljeneev prodati 
državi Italiji. Nemška DUT (nemška družba za naselitev 
skrbniških ozemelj) je prodala preseljensko imetje itali- 
janski pooblaščeni delniški družbi Emoni, ki sojo ustano- 
vili 20. novembra na ustanovnem občnem zboru v Ljub- 
ljani. Še dan pred formalno ustanovitvijo Emone je Gra- 
zioli postavil v upravo kočevskih hranilnic in posojilnic, 
izrednega komisarja Antonio di Domenica, zato, da nad- 
zira kočevske denarne zavode in sodeluje pri likvidaciji 
njihovih denarnih zadev. Naslednji dan je ustanovil Emo- 
no. 
Osnutek pogodbe, ki je bil sprejet predhodno že v Rimu 
6. avgusta 1941,'vsebuje določila o obveznosti italijan- 
skega partnerja dogovora, da bosta premično in nepre- 
mično imovino iz Ljubljanske pokrajine izseljenih Nem- 
cev in foksdojčerjev odkupili dve italijanski družbi za 
nakup in prodajo nepremičnin: zavod, ki sc je imenoval 
Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica 
ed agricola in zavod Foresta, ki je predstavljal družbo za 
upravljanje in izkoriščanje gozdov. Pogodba, ki je bila 
sestavljena in uradno objavljena v obeh jezikih, nemškem 
in italijanskem, je vsebovala dogovor o pogojih preselitve, 
izvršilne določbe in obrazec za izvajanje preselitvenega 
postopka. Izkupiček likvidacije preseljenčevega imetja 
mora biti vplačan pri italijanski banki v Ljubljani (Banca 
d'Italia) ter po določilih nemško-italijanske pogodbe 
transferirán v nemško banko. 
Še pred ustanovitvijo Emone je bila v Ljubljani 1. no- 
vembra sklenjena formalno pogodba o pridobitvi kmetij- 
skega in gozdnega premoženja izseljencev. Teden dni po 
podpisu te pogodbe je dal Visoki komisar Ljubljanske 
pokrajine, Emilio Grazioli objaviti naredbo z navodili o 
likvidacijskem postopku terjatev in dolgov kočevarskih 
izseljencev ter ustanovil Pobotni urad za odpravitvene 
posle o izselitvi kočevarjev ter za likvidacijski postopek 

terjatev in dolgov teh izseljencev. Kandidat za preselitev 
je moral predložiti Visokemu komisarju Ljubljanske po- 
krajine do 30. septembra 1941 podroben popis vsega 
premičnega imetja in nepremičnin ter terjatev in dolgov, 
ki ga bremenijo. 
Upniki preseljeneev so morali v 14 dneh od dneva objave 
prijaviti sezname nemških državljanov in folksdojčerjev, 
ki jim je preselitev dovoljena in prijaviti Pobotnemu 
uradu svoje terjatve, kar je veljalo tudi za terjatve pre- 
seljeneev do oseb, ki se ne izselijo. Pobotni urad je nato 
sestavil sezname terjatev. Mnogi fascikli dokumentov 
(listin in dopisov) ohranjenega Emoninega arhiva v Inšti- 
tutu za zgodovino delavskega gibanja dokazujejo, da sta 
Graziolijcv Pobotni urad in Emona po eni strani, ter urad 
nemškega pooblaščenca za izselitev DUB v Ljubljani po 
drugi ves čas okupacije imela precej dela z dolžniškimi za- 
devami kočevskih preseljeneev. 
Medtem ko se je dr. Wolert, član nemške družbe za 
naselitev skrbniških ozemelj že avgusta v Rimu pogajal z 
Italijani o nakupu imetja nemških preseljeneev iz Ljub- 
ljanske pokrajine, je vodstvo kočevskih Nemcev ter po- 
ve rjeništvo DUB (urad nemškega pooblaščenca za izse- 
litev) v Ljubljani in Kočevju pospešeno začelo z agitacijo 
za preselitev. Uporabljali so najrazličnejše oblike propa- 
gandne agitacije. Kočevarji so začeli na veliko prodajati 
svoja posestva. Izkupiček prodaj je skrbno nadzoroval 
DUB (urad nemškega pooblaščenea za izselitev), vlagali pe- 
so jih na poseben odprti bančni račun pri kočevski 
mestni hranilnici in posojilnici in njenih podružnicah na 
Kočevskem. Tendenca italijanskih vodstvenih oblasti je 
bila, da se čimprej znebijo s prisvojenega slovenskega 
ozemlja Kočevarjev in izvleči iz prodaj zemljišč kar največ. 
21. januarja 1942 je bila ustanovljena Naselitvena komi- 
sija, ki je bila skupaj s t.i. Pobotnim uradom v tesni 
povezavi z delovanjem Emone. Naselitvena komisija je 
delovala pri Visokem komisarju, njega naloga paje bila, da 
je urejevala postopek za naselitev izpraznjenega dela Ko- 
čevske, kolikor ga bi ostalo zunaj obsega fašističnega 
kolonizacijskega načrta z italijanskimi naseljenci. Šef te 
komisije je postal dr. Ciro Moseri (glavni nadzornik mi- 
nistrstva za kmetijstvo in gozdove), njegov sodelavec za 
kočevski okraj pa komisar dr. Giovanni Sisgorco. Ker pa 
bi ta načrt težko izvrševali Italijani sami, zaradi slabega 
poznavanja razmer, je Visoki komisar Grazioli ¡zbral v 
vodstvo še slovenskega načelnika kmetijskega oddelka. 
Že junija 1942 so poročali o problemih, ki so nastali pri 
izvajanju ponovne naselitve Kočevske. Ravnatelj ko- 
čevske Emone dr. Giuseppe Puppini je celo hotel naseliti 
Kočevsko s Slovenci, čeprav je bilo zaželjeno, da se tam 
naselijo Italijani. V „Beležkah o naselitvi Slovenije", ki 
jih je dr. Puppini poslal 23. julija 1942 centralama v 
Ljubljani in Rimu, je bilo jasno povedano, „da bi bilo 
treba boljše predele Kočevske nameniti italijanski kolo- 
nizaciji, ves preostali teritorij do hrvaške meje pa določiti 
in pripraviti za racionalno gozdno gospodarstvo". V 
fondu XI. armadnega zbora v IZDG, se nahaja zemljc- 
vidna skica vzhodnega dela izselitvenega pasu ob Kolpi in 
Gorjancih iz leta 1942. Brez dvoma je vodstvo Emone to 
skico poznalo ter po njeni kopiji izdelalo situaeijski na- 
črt, ker to pač omenja dr. Giovanni Puppini v svoji spo- 
menici. 
Kot sem že omenila, je nemška DUT (Deutsche Umsied- 
lung Trenhand Gesellschaft) prodala preseljensko imetje 
italijanski družbi Emona z velikim dobičkom, kar vse je 
razvidno iz arhiva Emone iz leta 1942. Prodaja je bila 
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opravljena po novi kupoprodajni pogodbi 29. julija 3942 
ter z njo določena tudi odkupna cena preseljenskega 
nepremičnega imetja. 
Ljubljanska Emona je odprla Se svoje podružnice v Ko- 
čevju, v Novem mestu, v Črmošnjicah; svoje urade si je 
uredila v Kočevskem gradu, v Kočevski Reki, v Kopriv- 
niku in Starem trgu. 
Vodstvo Emone kot tudi glavnica družbe je bilo iz- 
ključno v italijanskih rokah, pri delnicah družbe paje bil 
udeležen tudi vatikanski kapital. 
To je bilo nekaj osnovnih podatkov za boljše razumevanje 
vsebine gradiva, ki ga bom navedla. Kljub raznolikosti 
gradiva bi ga lahko razdelili v dve časovno omejeni sku- 
pini: 
- v prvo bi razvrstili gradivo, ki ga je ustvarila delniška 

družba Emona; 
- v drugo pa tisto gradivo, ki je nastalo po kapitulaciji 

Italije, ko je prešel nadzor Emone popolnoma pod 
nemško organizacijo DUT (Deutsche Umsiedlung 
Treuhand Gesellschaft) in ki je pri prodajah imela 
praktično ves čas svoj večinski delež. 

Fond vsebuje: 
1. Obsežno korespondenco med Emono-in Centrom v 

Rimu na eni in njenimi podružnicami na drugi strani. 
S tem v zvezi ima fond serijo kupoprodajnih pogodb, 
najemniških pogodb, zemljiškoknjižne lastninske po- 
godbe, sodne zadeve v zvezi z najemniškimi pogod- 
bami zemljišč, nepremičnin, kmečkih gospodarstev, 
načrti hiš, posestev, rekvizicije; razna dopisovanja še z 
različnimi družbami kot na pr. z Olivetti. 

2. Personalne zadeve, kjer najdemo sezname izseljencev, 
njihovih prošenj za izselitev zgradb in posestev; karto- 
teke najemnikov e mon inih zemljišč za kmetijsko ob- 
delavo po katastrskih občinah Kočevske; kartoteko 
solastniških zemljišč (lastnik Emona in najemnik); 
kartoteko t.i. ameriških parcel, t.j. zemljišč, katerih 
lastniki so bili emigranti v ZDA, njihovo lastnino-zem- 
Ijišča pa so do preselitve v Reich upravljali Kočevarji 
ali nemške organizacije na Kočevskem; razJte mape 
posameznih hiš po vaseh v okolici Kočevja (Mozclj, 
Stari trg, Kočevska Reka). Adresar strank in ustanov, 
seznami najemnikov po posameznih občinah (Ko 
čevje, Mo želj). 
Karte Emoninih nepremičnin v Kočevju; nekaj kata- 
strskih skic posameznih stavb v Kočevju. 

V arhivu najdemo večje število fasciklov z izključno 
zemljiško posestno dokumentacijo: opozoriti velja, da je 
ta kopija ista, ki je bila ves čas poslovanja Emone hra- 
njena na sedežu v Ljubljani (in v Rimu), saj je kočevski 
izvod te dokumentacije v večini pogorel 1943. leta. K 
zemljiško posestni dokumentaciji Emone sodijo izpiski iz 
zemljiške knjige na sodiščih v Kočevju, Novem mestu in v 
Črnomlju; vsi novi vložki lastništva parcel in zemljišč ter 
Zgradb (tudi v Ljubljani); vsa dokumentacija oporečnosti 
postopka prenosov lastništva na Emono (ali njenega 
kupca ali najemnika), ki ni bilo opravljeno zaradi hipote- 
tičnih obremenitev, dedovanja ter vseh možnih denarnih 
obveznosti, vknjiženih na kočevarsko imetje; razna bla- 
gajniška in obračunska poročila; poročila o stanju ka- 
tastra (Črni Potok, Mačkovec); gradivo družbeForesta 
(družbe za eksploatacijo lesa) in zelo malo gradiva družbe 
Saici (družbe za proizvodnjo celuloze). 
Drugi del fonda pa zajema gradivo po italijanski kapitu- 
laciji, koje prešel nadzor Emone popolnoma pod nemško 
organizacijo DUT. Zelo obširna je korespondenca z DUB 

ter z njegovim šefom dr. Heinrichom Wolertom, dalje 
osebna korespondenc• z dr. Hirtejem, pravnim zastop- 
nikom DUT, ki je vodil sporne zadeve z izseljenci; kopije 
korespondence z dr. Francem Jarcem; dopisovanja s so- 
dišči in nemškimi oblastmi - upravnimi ustanovami; do- 
pisovanje s Škofijo v Ljubljani. 
Mnogo je vprašalnih pol o nekmečkih posestvih, Številne 
so zavarovalne in sodne zadeve, dopisovanje z Ble- 
dom, Mariborom in Zagrebom, razni likvidacijski po- 
stopki (med drugim likvidacija kočevarske hranilnice), 
razne terjatve, ter razni bančni računi, hranilne knjižice 
in vrednostni papirji; drobni zapiski o delu z zemljiško 
knjigo in katastrom 1943—1945; dopisi v zvezi z prodajo 
lesa nemškim oboroženim silam. 
Pobotni urad, kije bil ustanovljen 8.1 Ì. pri V.K. je bil po 
osvoboditvi likvidiran pod nadzorstvom pravosodja in 
njegovo gradivo je izročilo arhivu leta 1961 okrožno 
sodišče v Ljubljani, obsega • 1 t.m. spisov. 
Delniška družba Emona je imela brez dvoma raznarodo- 
valno tendenco, saj je načrtno odkupovala posest pre- 
seljenih kočevskih Nemcev. Prvotno italijansko kolo- 
nizacijo je 1942 po Mussolinijevem govoru v Gorici o 
„strožjem" režimu v okupirani Sloveniji zamenjal načrt 
kolonizacije z „lojalnimi" Slovenci. Ker so ostali Nemci 
(DUB in DUT) absolutni gospodarji Emone so ti skušali z 
družbo Emona iztržiti kar največ denarnega dobička. 
Seveda se je ta dobiček Nemcev in rimskega kapitala v 
letu 1944 z vedno intenzivnejšo rastjo partizanskega svo- 
bodnega ozemlja in njihovega gospodarstva občutno 
manjšal, kar je pripeljalo Emono do vse bolj brezobzir- 
nega izkoriščanja gozdov, ki jih je še lahko nadzorovala. 
Pri tem sta ji zvesto pomagali družbi Foresta in Saici do 
leta 1944, nato pa v dokajšnji meri Nemci sami in seveda 
tudi Rupnikova pokrajinska vlada. 

Viri in literatura 

Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, tudi 
Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino, XI. armadni 
zbor, Emona, Službeni list ljubljanske pokrajine 194Ì. 
(Rokopis Branka Korošca.) Zemljemerstvo in karto- 
grafija v NOB 194Ì-1945. 

RESUME 

EMONA   -   INSTITUT   ITALIEN   POUR   L'AGRI- 
CULTURE ET L'IMMEUBLE 

Nada K obal 

L'ouvrage contribue tout d'abord à décrire rapidement 
installation et le développment d* Emona, institut italien 
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pour l'agriculture et l'immeuble dans la région de Ko- 
čevje (1941-1945). C'est à dire qu'Emona a acheté 
d'une société allemande pour l'établissement de territoire 
DUT (Deutsche Umsiedlung Treuhand Gesellschaft) Ics 
biens des allemands de la région de Kočevje qui ont 
emigre vers le Reich. Après la capitulation de l'Italie les 
Allemands ont reçu la complète gestion du capital 
d' Em ona et ensemble aves les société Foresta (société 
d'exploitation de bois) et Saici (société pour la pro- 
duction de cellulose) et ont exploité au maximum les bois 
de la tégion de Kočevje, a eux s'est joint aussi le gouverne- 
ment de la région de Rupnik. Le mouvement de libéra- 
tion nationale toujours plus fort a élargie son territoire 
libere' et de ce fait remarquablement freine le fonction- 

nement d'Emona. Puis suit la description des archives qui 
englobent 130 fascicules. Jusqu'à l'automne 1943 nous 
avons une corrcspandancc importante entre Emona et le 
centre de Rome, un grand nombre d'achat—ventes et de 
contrats de locations et aussi un nombre d'affaires per- 
sonnelles avec les listes des emigrants, les cartotheques 
des loueurs de terres et les différentes documentations 
sur les possesions terriennes. 
Apres 1943 la correspondance avec la société allemande 
DUI3 (bureau de représentation allemande pour l'émi- 
gration allemande à Ljubljana) rassemble les question- 
naires sur les possession fermières, les procedures de 
liquidation etc. . . 

(Prevedla: Nada Kobal) 

ZBIRKA NOB TISKA V ARHIVU IZDG V LJUBLJANI 

Marjeta Campa: 

V zbirki narodnoosvobodilnega tiska v arhivu IZDG hra- 
nimo sledeče gradivo, ki se nanaša na gospodarsko pro- 
blematiko tega obdobja: obrazci, ceniki, denar, lepaki, 
brošure; pomembni so Se Številni članki oz. prispevki v 
partizanskem časopisju. 
Obrazci so različni in zanimivi tudi v jezikovnem po- 
gledu: obrazci za račune; blagajniška poročila; trebovanje 
(izražanje potreb); naročilnice; nabavn ice; dobavnice; na- 
kaznice; nakazila za hrano; dovolilnice za meso, živino; 
nakazila za zajtrk, kosilo in večerjo; nakaznice za hrano 
pri etapnih kuhinjah; propustnice za dvig ali nakup hrane; 
popis živil na zalogi (sem je sodil tudi tobak oz. cigarete 
in vžigalice); osnovni popis zalog in proizvodnje živil 
kmečke družine; popis žitaric, krompirja, stročnic, sena 
in njih rezerva; popis živil, ki so bila oddana NOV, 
civilnemu prebivalstvu, ali pa jih je odpeljal okupator; 
obvestilo okrajne gospodarske komisije, da naj kmečko 
prebivalstvo pripravi govejo živino za oddajo; seznami 
prebivalcev, ki so se obvezali oddati določene količine 
živil za NOV proti plačilu. 
Posebno skupino tvorijo obrazci za: popis vasi — gospo- 
darsko, kulturno in politično stanje njenih prebivalcev; 
pooblastilo za prevzem zgradbe — narodne imovine; kar- 
totečni list za posestvo; najemninska pogodba Komisije 
za upravo narodne imovine pri Predsedstvu SNOS-a; po- 
pis žag in potrdila mlinarjev o mletju žita. 
Ceniki so sporočali prebivalstvu maksimalne cene življenj- 
skih potrebščin od mesa, moke, maščob do industrijskih 
surovin (čreslo, hrastove jezice), pijač, goriv in do noč- 
nine za sobo. 
Ceniki so bili dokaj podrobno sestavljeni tudi za skupno 
ocenitev škode, ki jo je povzročil okupator in njegovi 
sodelavci (npr. hrana, posteljnina, oprema, avtomobili, 
kmečko orodje, poslopja, hiše, nakit). Cenik je včasih 
določal tudi višino dnine za poljske delavce in cene za 
mletje žita. 
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Ceniki so navajali kot valuto italijansko liro in partizanski 
lirski bon, pa tudi nemško marko (RM). 
Denarno in finačno poslovanje je bilo dobro razvito in 
tukaj naštejmo njegove različne oblike: obveznice poso- 
jila svobode; obveznice Glavnega poveljstva slovenskih 
partizanskih čet; obveznice posojila narodne osvoboditve; 
razna blokovna potrdila posojila svobode (z različnimi 
variantami za Trst, Primorsko Slovenijo, Gorenjsko in 
Štajersko); slovenski plačilni bon (tudi beograjska iz- 
vedba); priznanica Denarnega zavoda Slovenije pri Pred- 
sedstvu SNOS; blagajniški zapis Denarnega zavoda; razni 
njegovi odloki in tiskovine itd. 
Avtorji likovnih rešitev so bili: Edo Ravnikar, Vlasto 
Kopač, Marijan Tcnina, Božidar Jakac, Vlado Jordan, 
Branko Simčič, Ive Subie in drugi. 
Lepaki so predvsem delovali mobilizacijsko in propagand- 
no s svojimi gesli in likovnimi rešitvami (Janez Vidic, 
Dušan Pctrič, Alenka Gerlovič, Vito Globočnik in drugi): 
Pospravi! Skrij! Od nas ni zrna žita ne dobiš v roke. Vse 
za našo vojsko! Vsi v partizane, vse za partizane! Sejmo — 
naša bo letošnja žetev. Sejmo za žetev v svobodi. Žene — 
steber našega zaledja. Slovenske žene - nadomestimo v 
vsem svoje može, brate, sinove! 
Glavni štab NOV in POS je izdal brošure o organizaciji 
zaledja in oskrbovanju z materialom, o osnovah ekonom- 
ske službe, navodilih za denarno poslovanje enot in usta- 
nov NOV in POS, o računovodstvu in administraciji, 
skladiščni službi, o materialih (za vojno—tehnično, eko- 
nomsko, tehnično, sanitetno veterinarsko in inženjersko 
stroko). 
Bibliografije člankov o gospodarski problematiki v narod- 
noosvobodilni periodiki še nimamo. Listi so pogosto po- 
ročali o „tekmovanju zmage" in zbiranju sredstev za 
posojilo zmage, o valutnih in finančnih vprašanjih, hranil- 
nih vlogah v novih pogojih Denarnega zavoda Slovenije 
(1944/1945), o plačevanju narodnega davka itd. Nasploh 
pa je bilo ves čas veliko povedanega o zbranih živilih, 
obleki, obutvi za potrebe partizanske vojske in njihovih 
družin, za ranjene borce. Mladina je zelo aktivno sodelo- 
vala pri tem. Prav tako so izhajali članki o organizaciji 
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zaledja, kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, živinoreji 
in gozdarstvu, pa tudi o povojni obnovi in zadružništvu 
itd. (npr. tedenska priloga „Na gospodarski fronti" v 
Partizanskem dnevniku aprila 1945 pomeni uspel poskus, 
da bi se časopisje Se bolj angažiralo na tem področju). 

Gradivo je bilo uporabljeno v sledeči literaturi: Metod 
Mikuž: Pregled gospodarske dejavnosti v narodnoosvo- 
bodilni borbi v Sloveniji. Zgodovinski časopis, 
1956-1957, str. 217-281. 
Metod Mikuž: Slovensko partizansko gospodarstvo v luč' 
partizanskih dokumentov. Ljubljana, Boree 1969. 

Fran Ju riše vič: Partizansko gospodarstvo na Primorskem 
Koper, Lipa 1975. 
Viktor Repič: NaSe finance med NOB. Borec Štev 5 
1969, str. 389-394. 
Peter Kos in Branko Simčič: Slovenska partizanska pla- 
čilna sredstva. Ljubljana, Narodna banka Slov. 1977. To 
je pravzaprav dokaj kompleten ponatis (večinoma čisti 
faksimile) partizanskih plačilnih sredstev, ki so bila v 
obtoku, pa tudi njihovih različnih osnutkov in risb če- 
tudi potem niso bila izdana. 
Denarništvo v NOB. Ljubljana 1975. (to je katalog raz- 
stave, ki jo je pripravil Muzej ljudske revolueije Slovenije 
v Ljubljani s sodelovanjem Narodne banke Slovenije) 

••• POMENIJO UGOVORI ZOPER ŽE TAKO PO- 
ČASNO URESNIČEVANJE ARHIVSKEGA SPORA- 
ZUMA MED JUGOSLAVIJO IN AVSTRIJO, KI SO SE 
POJAVILI V AVSTRIJSKEM TISKU IN PARLA- 
MENTU LETOS POLETI: ALI SE PRIPRAVLJA Z 
AVSTRIJSKE STRANI ŽE TRETJIČ BLOKIRANJE IZ- 
VEDBE TEGA SPORAZUMA? 

Bogo Grafenauer 

V komunikejih o sestankih visokih avstrijskih in jugoslo- 
vanskih prestavni kov so se v zadnjih letih pogosto ome- 
njala tudi pogajanja o izvedbi Arhivskega sporazuma med 
Avstrijo in Jugoslavijo, podpisanega 26. junija 1923,kije 
stopil v veljavo 29, novembra istega leta, kot primer in 
dokaz za dobre odnose med obema državama v naScm 
Času.' Čeprav je bilo v pogajanjih, ki so se v resnici začela 
šele sredi 1975 (!), veliko več odprtih vprašanj in tudi 
nerazrešenih nesoglasij, kakor se zdi po teh komunikejih, 
smo bili vendar presenečeni z novim tonom, ki se je 
nenadno pokazal z avstrijske strani v zadnjem poletju 
pred novimi sestanki posameznih skupin izvedeneev in 
mešane avstrijsko-jugoslovanske plenarne komisije za re- 
ševanje arhivskih vprašanj. Doslej so se namreč vprašanja 
vendarle obravnavala znotraj skupin in meSane komisije z 
znanstvenim razpravljanjem, čeprav vzrok za rešitve ali 
odlaganja seveda niso bila samo znanstvena, marveč tudi 
Politično pravna - pogosto vnaprej zavzeta — stališča, na 
katere niso mogli vplivati rezultati same razprave. 
V dunajskem časniku „Die Presse" je namreč izšel 21. 
maja tega leta - očitno na podlagi razgovora avtoriee z 
generalnim direktorjem „Staatsarchiva", uglednim avstrij- 
skim zgodovinarjem dvornim svetnikom dr. Rudolfom 
Ncekom, ki je hkrati med zgodovinarji od konca 1976 
iako najuglednejši avstrijski strokovnjak v mešani komisiji 
•• razpravo o Arhivskem sporazumu kot tudi predsednik 
avstrijskih strokovnjakov v več področnih strokovnih 
skupinah v zvezi s tem delom - nek članek članiee 
uredništva tega časnika Pije Marije Pleehl z osupljivim 
naslovom „Arhivski sporazum kot enosmerna eesta? Pro- 
blem .Jugoslavija' od 1923". Bistvo članka je mogoče 
povzeti v obliki štirih temeljnih tez: 

1. Medtem ko so bili podobni sporazumi z drugimi drža- 
vami — dedinjami Avstro-ogrske — izvršeni v soraz- 
merno kratkem času in „sorazmerno brez trenj" (rei- 
bungslos), je bila le izvršitev sporazuma z Jugoslavijo 
zaradi velikih „težav" z „beograjskim pogodbenim part- 
nerjem" 1927 sporazumno sistirana in vzeta vnovič v 
postopek po 1955, ko so bili „sporazumno določeni roki 
in podaljševani, in je bila avstrijska stran končno 1975 
konfrontirana s seznamom jugoslovanskih zahtev, obsega- 
jočim 336 strani". 
2. Medtem ko je avstrijska stran pripravljena izpolniti 
sporazum in je to tudi dokazala z izročitvijo dragocenega 
arhivskega gradiva, je jugoslovanska stran v tem pogledu 
skopa in težko sprejema dokazovanje avstrijske strani- 
kot primer se navaja vprašanje bosansko-hereegovskega 
oddelka skupnega Ministrstva fin an e nekdanje monarhije 
ki baje „po pogodbi" (vertragsmäßig) pripada Avstriji' 
kot tudi konzularnih uradov v nekdanji Turčiji na podlag* 
„kapitulaeij". 
3. jugoslovanske zahteve so v nekaterih primerih — na 
katerih jugoslovanska stran zelo vztraja — precej sporne 
ali vsaj „komplicirane", „trda jedra" razprav; konkretno 
pa se trdi npr. da je „rokopis nekega pesniškega dela 
grofa Petra Zrinskcga" (gre za njegov prevod „Adrijan- 
skog mora Sirena", madžarskega epa njegovega brata Ni- 
kole Zrinskega) avtor napisal na avstrijskih tleh v zaporu 
pred svojo usmrtitvijo 1671 in da potemtakem ta rokopis 
ni mogel biti zaplenjen po.eesarskih oblasteh hkrati z 
arhivom Zrinskih v Čakovcu ali Ozlju; čeprav se ne ospo- 
rava obveznost avstrijske strani, da izroči listine Celjskih 
grofov, ki so bile po 1456 prenesene v habsburški hišni 
arhiv, ker je bilo to vprašanje v pogajanjih že rešeno, se 
vendar trdi, da to ni „v skladu z zgodovinskim pojmo- 
vanjem", ker se te listine zaradi širine političnega delo- 
vanja Celjskih nanašajo tudi na zgodovino več avstrijskih 
dežel in'zaradi tega „pripadajo k avstrijski zgodovini". 
4. Kljub trditvi, da se avstrijska stran drži načela „Pacta 
sunt servanda" (pogodbe je treba izpolniti), se navaja kot 
vzor stališče Štajerske, ki je postalo zaradi zavračanja 
izročitve česarkoli, kar je od arhiva!ij danes „deželna 
last", eno izmed poglavitnih vprašanj pogajanj. „Na 
državni ravnini v preteklosti to ni bilo vedno tako (tudi se 
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nikoli ni slišalo o kakem vprašanju v parlamentu)." V 
zvezi s tem pa se izraža upanje, da bo prišlo do tršega 
stališča avstrijske strani v celoti — in da v tem smislu tudi 
morebitna „pragmatična" rešitev „ne sme pomeniti pri- 
stanka na enosmerno cesto, ki pelje iz Avstrije". 

Res je po štajerskem vzorcu poskušala skupina državnih 
poslancev iz Koroške na Čelu z dr. Alojzcm Paulitschem 
pred 25. avgustom izzvati razpravo tudi v dunajskem 
parlamentu. Po kratkem časniškem poročilu (v celov- 
škem časniku Kleine Zeitung 25.VU1. 1981) je minister 
za zunanje zadeve dr. Pahr izjavil, da so se v pogajanjih 
pokazale neke težave, ker je jugoslovanska stran „le 
delno" sprejela zahteve, ki jih je postavila tudi avstrijska 
stran: konkretno se navajajo zahteve po ar h i val ij ah okraj- 
nega glavarstva Borovlje in po bosansko-hercegovskem 
oddelku nekdanjega Ministrstva financ, poleg tega pa 
„posebna problematika" glede jugoslovanskih zahtev po 
delu štajerskih arhivalij. Očitno se kažejo tudi tu do neke 
mere iste glavne točke kakor v članku gospe Picchi. 

V članku dunajskega časnika je polno stvarnih napak, 
brez dvoma v večji meri zaradi piščeve ga nepoznavanja 
gradiva, kakor po krivdi izrednega poznavalca gradiva, 
kakršen je gospod dr. Neck. Iz samega interjuva izvirajo 
gotovo le neke napake, zvezane s samimi stališči avstri- 
jske strani med dosedanjimi razpravami (glede Celjskih pa 
tudi v zvezi z rešitvami) mešane komisije. Navajamo neka- 
tere pomembnejše primere (ne da bi razlikovali izvir teh 
napak): 
Podlaga za današnje reševanje Sporazuma iz leta 1923 ni 
le ta Sporazum, marveč tudi Protokol mešane komisije 
obeh držav iz leta 1958, ki sta ga obe državi ratificirali in 
ki se je začel izvrševati 1. oktobra 1958, ko so bile 
arhivske ustanove obeh strani odprte strokovnjakom za 
pripravo zahtev, katere je bilo treba izdelati v roku 18 
mesecev. Tako se tudi avstrijska stran ni „srečala" z 
jugoslovanskim seznamom zahtev šele 1975, kot se trdi v 
navedenem članku v „Die Presse", marveč je bil z jugo- 
slovanske strani predložen v skaldu z določbami Proto- 
kola do 1. aprila I960. 
Drugačno vprašanje pa je, kako da se je začela prvič 
konkretna razprava med Jugoslavijo in Avstrijo o izvedbi 
Arhivskega sporazuma 1923 na podlagi Protokola iz 1. 
1958 šele sredi 1975. Po prvem in edinem sestanku, ki bi 
moral uvesti celovitno izvedbo Arhivskega sporazuma — 
na Dunaju 7. januarja 1926- je prišlo decembra 1926 do 
enostranske odločitve Avstrije, da „izvedbo Arhivskega 
sporazuma z Jugoslavijo ... sistira dotlej, dokler ne bo 
jugoslovanska vlada vrnila avstrijski vladi bosansko-herce- 
govsko registraturo, ki jo je nekdaj prevzela v posest". Z 
notami 1927 sta obe strani to samo formalno vzeli na 
znanje in potemtakem ne gre za sporazumno sistiranje 
pogajanj. Prav tako pa je Avstrija po začetku pogajanj od 
6. aprila do 25. maja 1961 — omejena so bila le na 
vprašanje kulturnih restitucij, glede Arhivskega spora- 
zuma pa le na formalna pravno-protokolarna vprašanja — 
enostransko pretrgala stvarna pogajanja o jugoslovanskem 
in svojem seznamu zahtev v zvezi z Arhivskim spora- 
zumom in Protokolom za 14 let do maja 1975. Potem- 
takem ne gre za skoraj 60 let pogajanj in za pozno 
izvrševanje Sporazuma niso krive težave s strani Jugosla- 
vije, marveč več kakor 50 let odlaganja samega začetka 
pogajanj o celoviti izpolnitvi Arhivskega sporazuma s 
strani Avstrije. Za čas prve Republike so ohranjene tudi 
neposredne potrditve o takšni nameri v korespondenci dr. 
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Bittnerja, odločilne osebnosti v tedanji Avstriji za ta 
vprašanja. 
Seveda so tudi manjše, toda značilne napake: Jugoslo- 
vanska stran ni vrnila „akte okrajnega glavarstva Celo- 
vec", ki jih nikdar ni imela, marveč akte jugoslovanske 
uprave okrajnega glavarstva Velikovec (od junija 1919 do 
10. oktobra 1920), ki je bilo v njeni upravi na podlagi 
določb Saint-Germainske mirovne pogodbe do koroškega 
plebiscita. Spor o gradivu avstrijskih konzularnih uradov 
na podlagi „kapitulacij" se z jugoslovanske strani ne 
utemeljuje s tem, „da bi mogle biti zajete v sodnih aktih 
tudi osebe, ki izvirajo z ozemlja današnje Jugoslavije", 
marveč z dejstvom, da to niso bila prava diplomatska 
predstavništva, marveč hkrati tudi organi dela lokalne 
sodne oblasti na jugoslovanskem ozemlju. Peter Zrinski ni 
napisal rokopisa „Sirene", ki se danes hrani na Dunaju, 
1670 ali 1671 v Wicner-Ncustadtu, kjer je bil zaprt, 
marveč okrog 1655 na Ozlju, kjer je tedaj imel svoj sedež; 
to je namreč koncept, v mnogih pogledih izboljšano pa je 
bilo to pesniško delo že leta 1660 tiskano v Benetkah 
(„Adrijanskoga mora Sirena. Grof Zrinski Petar. Štam- 
pana u Beneoih ... leta MDCLX"). Potemtakem je bil 
rokopis vsekakor prepeljan na Dunaj hkrati z družinskim 
arhivom Zrinskih ob zaplembi celotnega premoženja 
Petra Zrinskcga na gradu v Čakovcu.In končno gre pri 
vprašanju arhiva Celjskih grofov in njegove pripadnosti za 
vprašanje, kje je ta arhiv nastal kot organska arhivska 
celota (vprašanje provenience), ne pa za vprašanje na 
čigavo zgodovino se vse nanašajo akti tega arhiva zaradi 
razvejanosti dejavnosti Celjskih grofov (vprašanje perti- 
nence). Prav avstrijski strokovnjaki so 1919 - ker so 
vedeli, da bi delitev po načelu pertinence bistveno bolj 
zmanjšala fonde avstrijskih arhivskih ustanov kakor deli- 
tev po načelu provenience - insistirali na načelu pro- 
venience kot temelju za razrešitev vprašanja delitve zgo- 
dovinskih arhivov med državami naslednicami dvojne mo- 
narhije, in to je resnično tudi edino znanstveno opra- 
vičeno načelo: vsak posebni arhivski organizem nas ob- 
vešča o enem delu zgodovine le kot celota. Na ta avstrij- 
ski predlog je pristala kod edini partner izmed držav 
naslednic samo Jugoslavija že v svojem prvem arhivskem 
sporazumu z Avstrijo (aprila 1920) in enako v svojem 
drugem sporazumu v Rimu (14.VI.I921). Zaradi tega je 
za zgodovinske arhive ostalo v čl. Vil tudi samo v konč- 
nem Arhivskem sporazumu z Jugoslavijo iz I. 1923 po- 
stavljeno to načelo kot podlaga za njihovo razdelitev med 
Jugoslavijo in Avstrijo. Ker je bil sedež Celjskih grofov in 
prostor nastanka njihovega dinastičnega arhiva na jugo- 
slovanskem ozemlju, ni rešitev tega vprašanja niti najmanj 
„komplicirana" in nikakor ni v nasprotju z „zgodovin- 
skim pojmovanjem", ki so ga zelo energično zastopali 
prav avstrijski pogajalci v času sklepanja arhivskih spora- 
zumov z Jugoslavijo od 1920 do 1923, pa tudi v času 
pogajanj o izvedbi tega sporazuma od 1975 naprej. Ker je 
bilo to vprašanje dokončno rešeno že decembra 1975 in 
rešitev potrjena s strani vlad obeh držav, vse to itak ni 
pomembno za vnovično postavljanje vprašanja, marveč 
le kot primer velikega nerazumevanja samih temeljev Ar- 
hivskega sporazuma s strani avtorice članka v dunajskem 
časniku „Die Presse". 
Ostala so nam še nekatera temeljna vprašanja, načeta v 
članku gospe Picchi (delno pa tudi v odgovoru ministra 
dr. Pah•• na parlamentarno vprašanje koroških poslan- 
cev). Prvo med njimi je vprašanje, v katero smer mora iti 
glavni tok (čeprav ne izključni) izročenih arhivalij. Tako 



smisel ari i i vs kili členov Sain t -G erma in ske mirovne po- 
godbe kol tudi arhivskih sporazumov, ki slone na tej 
pogodbi, je bila vrnitev zgodovinskih arhivov državam 
naslednicam, katerim pripadajo, kakor tudi izročitev te- 
kočega živega arhivskega gradiva, potrebnega za upravo 
novih (ali razširjenih) držav (od 1888 oziroma 1848 na- 
prej). Za večino držav naslednic je bilo to predvsem 
vprašanje določenih arhivskih fondov v dunajskih arhivih, 
ker je Dunaj koncentriral v različnih časih v svojih arhivih 
z.lasti pomembnejše arhivske fonde, prenesene iz vseh 
delov nekdanje monarhije. Kolikor je prišlo do delitve 
avstrijskih zgodovinskih dežel, seje postavljalo isto vpra- 
šanje tudi za fonde, ki so jih zbirali v deželnih arhivih 
zlasti v 19. stoletju. To drugo velja predvsem za Jugo- 
slavijo (glede Koroške, zlasti pa Štajerske, od katere je 
polna tretjina prišla v Jugoslavijo) in za Italijo (zaradi 
južne Tirolske). Italija je vprašanje arhivskih fondov južne 
Tirolske res rešila hitro in „brc/, trenj", ker je še pred 
sklenitvijo mirovne pogodbe kot država zmagovalka za 
nekaj časa prevzela upravo arhiva v Innsbrucku in sama 
odbrala vse arhivske fonde, ki so izvirali iz južne Tirolske. 
Jugoslavija pa je šla na pot pogajanj. Ker na ozemlju 
Jugoslavije ni nobenega upravnega središča za katerikoli 
del avstrijskega ozemlja, je naravno, da se nahaja arhivsko 
gradivo, o katerem se je bilo treba pogajati, predvsem v 
centralnih dunajskih arhivih in v deželnih arhivih Koroške 
in predvsem Štajerske, v Celovcu in v Gradcu, Obstoj 
taks ni (t arhivskih fondov v Jugoslaviji je povsem izjemen. 
To je položaj arhivov, ustvarjen po zgodovinskem raz- 
voju, tako pa so razumeli arhivsko vprašanje po (prvi 
svetovni) vojni tudi avstrijski predstavniki pri pogajanjih, 
kar se jasno kaže ne le iz tozadevnih del jugoslovanskih 
strokovnjakov (v prvem obdobju pogajanj zlasti prof. dr. 
Josipa Nagyja, v današnjem obdohju prof. dr. Frana Zwit- 
tcrja). marveč tudi iz poročila glavnega voditelja pogajanj 
1926 z avstrijske strani .Ludwigs Bittncrja (Die zwischen- 
staatlichen Verhandlungen über das Schicksal der öster- 
reichischen Archive nach dem Zusammenbruch Öster- 
reich-Ungarns. Archiv fur Politik und Geschichte 5, 1°25 
/januarska številka/, str. 58-96). V tem pogledu ni med 
njimi nobene ra/.likc in vsako nasprotovanje tem dejst- 
vom pomeni le nasprotovanje resničnemu tek it zgodovine 
do 1918, ki je pač nihče ne more danes spreminjati pod 
perspektivo svojih želja. 
Avstrijska stran načenja tudi danes- kot Uittncr 1926- 
Vprašanjc registrature bosansko-hcrccgovskcga oddelka 
nekdanjega Ministrstva financ, in se v članku gospe Picchi 
govori celo o „skrajno sumljivem načinu", p" katerem so 
bile te arhivalijc pozimi 1918/19 prenesene iz Ministrstva 
¡n da so se nahajale „ne da bi kdo to vedel" v prostorih 
jugoslovanske ambasade na Dunaju. Nič od vsega tega ni 
res! Hosansko-hcrccgovski oddelek pri Ministrstvu financ 
je imel dejansko značaj deželnega ministrstva za Bosno in 
Hercegovino, priključenega tistemu „skupnemu" mi- 
nistrstvu, ki je edino prihajalo v poštev - .obe pokrajini 
Pa sta bili podrejeni dvojni monarhiji kot celoti. V skladu 
s 'cm stanjem registratura oddelka tudi ni bila integralni 
d«l registrature samega ministrstva, marveč je bila celo od 
"je prostorsko ločeno postavljena in hranjena - ne v 
zgradbi ministrstva v Johanncsgasse S, marveč v posebni 
zgradbi Bosansko-hcrccgovskcga oddelka Sei I erst al t • 30. 
Le „prezidialne akte" in „registrske knjige" so hranili na 
scdežu ministrstva, toda ločeno v posebnih omarah. Vse 
10 so v Ministrstvu financ zelo dobro vedeli in prav tako 
Za način prehoda v posest Jugoslavije. V nekem aktu, 

/vezanem s pripravo prvega sistiranja Arhivskega spora- 
zuma (II. XII. 1926\ je zapisano: „Medtem ko je bila 
splošna b.h. registratura hranjena v zgradbi 1 Seil erstatte 
30 in je prišla s polastitvijo te zgradbe (sc. kot sedeža 
konzulata oz. ambasade) v posest Jugoslavije, so bili 
hranjeni fondi b.h. prez, registrature v Johann e sgassc 5 
hkrati s prez, regi st rat uro skupnega MF, toda v posebnih 
omarah". Iz zapisnikov sej kolegija pooblaščenih pred- 
stavnikov (držav dedičev) za likvidacijo skupnega mi- 
nistrstva financ - zlasti pa sej 22.1. in 7.11. 1919 - je 
popolnoma jasno, da ni bilo nikakega protesta zaradi 
prehoda same splošne registrature v posest Jugoslavije, 
izrecno pa je bilo sklenjeno, da se sme izročiti predstav- 
niku Jugoslavije in prenesti v Seil erstatte 30 tudi pripa- 
dajoči prezid i al ni arhiv, izločen po jugoslovanski in 
avstrijski pooblaščeni osebi. To je bilo tudi izvedeno v 
zelo kratkem času le treh dni (8. do 10.11.) in izročeno 
po spisku. Avstrijski strokovnjaki se v današnji dokumen- 
taciji — kakor tudi 1926 — sklicujejo seveda na dejstvo, 
da je omenjeni kolegij dovolil ta prenos prezidialnih ak- 
tov „s predpostavko, da s prenosom teh aktov ne pride 
do spremembe glede lastniške pravice ministrstva financ". 
Ta dokumentacija pa ni popolna. Marca 1919 je namreč 
sklenila splošna „mednarodna likvidacijska komisija, daje 
treba izročiti vse arhivalijc. ki se nanašajo izključno na 
ozemlje teritorialno razširjenih držav, ne glede na čas in 
provenicnco" (L. Billner, n. d., str. 81). S tem je bila 
rezerva kolegija za likvidacijo ministrstva financ razveljav- 
ljena, sklenjeni in vsebinsko in organizacijsko ločeni ter 
že izročeni arhivski fond bosansko-hcrccgovskcga od- 
delka pa je povsem zakonito prešel v celoti v posest 
Jugoslavije. To implicitno priznava ludi Arhivski spora- 
zum iz leta 1923, v katerem je v sklepnem protokolu 
prosila avstrijska stran samo lo, da se „dovoli po merilih 
člena IX svobodni pristop v registra t uro bosansko-hcrcc- 
govskcga oddelka bivšega • in kr. ministrstva financ in 
njegova uporaba in izposoja". 
Glede ostankov fonda arhiva okrajnega glavarstva Borov- 
Ijc v času jugoslovanske uprave 1919/20 — ki ga omenja 
minister dr. Pahr — jugoslovanska stran ne nasprotuje 
brezpogojno njegovi izročitvi. Zahteva samo, da veljajo 
pri reševanju tega vprašanja ista pravna načela za obe 
strani - avstrijsko in jugoslovansko. Ta fond je namreč 
prišel v javni arhiv (današnji Arhiv SR Slovenije) šele 
neposredno pred drugo svetovno vojno, leta 1923 pa je 
bil v privatnih rokah. Avstrijska stran je doslej v vseh 
podobnih primerih zavzemala pravno stališče, da arhivsko 
gradivo, ki 1923 ni bilo bodisi v registraturi javnih uradov 
bodisi v javnih arhivih, ni moglo biti predmet pogajanj in 
je na ta način zavračala vse jugoslovanske zahteve te 
vrste. Odločitev o arhivskem fondu Boro vije v okviru 
Arhivskega sporazuma je mogoča potemtakem — po na- 
čelu enakih pravic za obe strani - edino in takoj, ko bo 
avstrijska stran umaknila svoje omenjeno stališče in vse 
konkretne sklepe, ki so bili postavljeni na njegovi podlagi 
s strani avstrijskega dela mešane komisije. 
In končno vprašanje v zvezi s Štajerskim deželnim arhi- 
vom. V svojem članku se moram omejiti le na enega 
i/med značilnih sporov jugoslovanske in avstrijske strani 
v tem pogledu, kajti celotno vprašanje bi zahtevalo pre- 
več prostora. Ne glede na obveznosti Avstrije kot celote v 
Arhivskem s pora zu mu in načelna stališča tega spora- 
zuma, sklenjenega med Avstrijo in Jugoslavijo - in ne 
med posameznimi deželami teh dveh držav — zavrača 
avstrijska stran izročitev vseh arhivskih teles brezdvomne 
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jugoslovanske provenience, ki so na kakršenkoli način do 
1923 kot del Štajerskega deželnega arhiva postala „de- 
želna lastnina"; značilen primer so fondi po cesarju Jo- 
žefu II. odpravljenih samostanov, ki so bili do sedem- 
desetih let 19. stoletja hranjeni kot cesarska last v Hišnem 
in dvornem arhivu na Dunaju, tedaj pa so bili izročeni 
Štajerskemu deželnemu arhivu. S tem se težko krši na- 
čelo „Pacta sunt servanda" v smislu, v katerem je bil 
1923 sklenjen Arhivski sporazum. Po lastnem zapisniku 
seje 7. januarja 1926 z avstrijske strani (z njim je soglasen 
tudi ločeno zapisani zapisnik predstavnika Jugoslavije o 
tej seji) je povsem jasno, da so po Arhivskem sporazumu 
iz leta 1923 priznavali dolžnost Avstrije, da izroči iz 
Štajerskega deželnega arhiva: vse tiste arhivalije oziroma 
arhivska telesa, ki izvirajo po načelu provenience iz jugo* 
slovanskih tal Štajerske; izvzete so le „takšne arhivalije iz 
posesti zasebnikov ali korpo racij, ki so prišle v trajno 
posest deželnega arhiva na podlagi posebnih določb zad- 
njih lastnikov z rezervo njihovega lastništva ... Brezpo- 
gojno se je treba držati načela provenience". To je le 
eden izmed primerov nesoglasja obeh pogodbenih strani 
glede Štajerskega deželnega arhiva v našem času v na- 
sprotju z Arhivskim sporazumom in z njegovim pojmo- 
vanjem po njegovem podpisniku dr. Bittnerju kot pred- 
sedniku avstrijskih pogajalcev leta 1926. Avstrijska stran 
zavrača danes na podoben način iz tega arhiva izročitev 
tako trdno z zemljiščem zvezanih arhivskih fondov kot so 
urbarji vicedomskega urada v Celju, zemljiške knjige pri 
sodiščih na jugoslovanskih tleh in neki deli franciscej- 
skega „stabilnega katastra" (indikacijske skice) — v na- 
sprotju tako z Arhivskim sporazumom in njegovimi delno 
izrecnimi določbami kot tudi z izpričanim razumevanjem 
njegovih določb po osebnostih, ki so ga podpisale z 
avstrijske in jugoslovanske strani. 
Prav zaradi vsega tega se tudi sprašujemo, kaj pomeni to 
vnovič tako glasno sklicevanje na „vprašanje" registrature 
bosansko-hercegovskega oddelka (in celo s predložitvijo 
Bittncrjeve argumentacije iz časa, v katerem je s tem 
nameraval doseči enostransko „sistiranje" pogajanj in iz- 
vedbe Arhivskega sporazuma!) kakor tudi zahteva, naj se 
avstrijski predstavniki ravnajo po vzgledu štajerskega za- 
vračanja izpolnitve Arhivskega sporazuma? Čemu naj vse 
to služi? Mar misli nekdo v Avstriji že tretjič ne eno- 
stransko sistiranje končnega uresničenja Arhivskega spo- 
razuma z Jugoslavijo? 

ZUSAMMENFASSUNG 

WAS BEDEUTEN DIE EINSPRÜCHE GEGEN DIE SO- 
WIESO LANGSAME AUSFÜHRUNG DES ARCHIV- 
VERTRAGS ZWISCHEN JUGOSLAWIEN UND ÖSTER- 
REICH IN DER ÖSTERREICHISCHEN PRESSE UND 
IM PARLAMENT IM SOMMER 1981: STELLT SICH 
DIE ÖSTERREICHISCHE SEITE SCHON ZUM DRIT- 
TEN MAL ZUR BLOCKIERUNG DER VERTRAGS- 
DURCHFÜHRUNG AN? 

Bogo Grafcnaucr 

In Österreich pflegte man die Verhandlungen und die 
allmähligc Verwirklichung des Archiwertrags zwischen 
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Österreich und Jugoslawien (1923) als Beweis guter 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten anzuführen. 
Im Sommer 1981 jedoch tauchten auf einmal unge- 
wöhnliche kritische Töne sowohl in der österreichischen 
Presse (der Aufsatz von Pia Maria Pie chi unter dem Titel 
„Arch i wertrag als Ein bahn? Problem „Jugoslawien" seit 
1923", auf Grund des Gespräches mit Dr. Rudolf Neck, 
dem fuhrenden österreichischen historiker und mitglied 
der österreichischen Seite der gemischten Kommission), 
als auch im Wiener parlament (die crklärung des Ausscn- 
ministers Dr. Fahr als Antwort an die Abgeordneten- 
frage in August 1981) auf. Maria Picchi z.B. behauptet, 
daß die Verhandlungen wegen der „Schwierigkeiten" 
jugoslawischerscits schon sechs Jahrzehnten dauerten und 
daß Österreich erst im J. 1975 mid den jugoslawischen 
Forderungen „konfrontiert" wurde; die jugoslawische 
Seite wolle die österreichischen Ansprüche nicht akzep- 
tieren, z.B. hinsichtlich des Archivschriftgutes der 
bosnischherzegow ini sehen Abteilung des k.u.k. Finanz- 
ministeriums (das „vertragsmäßig" Österreich zustehe), 
sowie bezüglich der Konsulate aufgrund der „Kapitula- 
tionen" in der ehemaligen Türkei; einige jugoslawische 
Forderungen - worauf diese Seite stark beharre — seien 
ziemlich fraglich (z.B. das Manuskript einer Dichtung von 
Peter Graf Zrinyi „Adrijanskoga mora Sirena", die auf 
dem österreichischen Boden in 1670/71 verfaßt sein 
sollte, als der Graf dort verhaftet war), und sogar die 
Urkunden der Grafen von Cilli — wofür die Ausfolgung 
schon genehmigt wurde - da sie sich auch auf den 
österreichsichen Boden beziehen und also der öster- 
reichischen Geschichte „zugehören"; den österrcischi- 
schen Verhandlungspartnern stellt Picchi als Vorbild die 
Steiermark vor, die die Ausfolgung irgendwelcher Archi- 
valien zurückweist, die sich heute „im Landesbesitz" be- 
finden. Sie hoft, daß die österreichischen Verhandlungs- 
partner härtere Stellung einnehmen würden. Dr. Fahr 
führt in seiner Erklärung nebst einiger gleichsinnigen 
Behauptungen auch die ungelöste österreichische For- 
derung bezüglich der Archivalien der Bezirkshaupt- 
mannschaft Fcrlach aus der Zeit der jugoslawischen Ver- 
waltung des Volksabstimmungsgebictes an. 
Im Plcchls Aufsatz gibt es eine Reihe falscher Be- 
hauptungen und prinzipiell sehr streitigen Stell ungs- 
nahmen (das letzte gilt auch für die Erklärung Dr. Pahrs). 
Man soll wenigstens auf einige hinweisen: Die Grundlage 
der heutigen Verhandlungen ist nicht nur der Archiv- 
vertragaus dem Jahre 1923, sondern auch das Protokoll 
der gemischten Kommission der beiden Länder aus dem 
Jahre 1958, das man am I. Oktober 1958 voll zuziehen 
angefangen hat und wonach die beiden Seiten in 18 
Monaten ihre Ansprüche vorlegen sollten; diesbezüg liehe 
Verzeichnis hat die jugoslawische Seite tatsächlich bis 
zum 1. April 1960 vorgelegt, so daß die österreichische 
Seite also nicht erst im Jahre 1975 damit „konfrontiert" 
wurde. Es ist nicht die jugoslawische Seite schuldig daran, 
daß der Vertrag noch heute nicht durchgeführt ist, 
sondern die fast 50 Jahre dauernde Unbereitsamkeit der 
österreichischen Seite, die Verhandlungen aufzunehmen. 
Nach dem einen einzigen Zusammentreffen der beiden 
Seiten am 7. Jänner 1926 in Wien, wo man die vollkom- 
mene Verwirklichung des Archiwertrags erörtert hatte, 
hat sich die österreichische Seite in Dezember 1926 
entschlossen die Vertragsvollzichung zu sisticren, was die 
beiden Seiten in 1927 nur mittels Notenwechsel formell 
zur Kenntnis genommen haben. Auf Grund des Protokolls 



aus dem Jahre 1958 wurden vom 6. April bis zum 25. 
Mai 1961 in Wien die Verhandlungen aufgenommen, die 
aber nur auf die formellen rechts-protokoli arischen 
Fragen begrenzt waren. Danach hat Österreich die Ver- 
handlungen für 14 Jahre unterbrochen, so daß sie erst in 
Mai 1975 zum ersten Mal tatsächlich aufgenommen 
wurden. 
Die I la n d seh ri ft von Peter Graf Zrinyi ist der lint wirf des 
Werkes, das als Buch schon in 1660 in Venezia veröffent- 
licht wurde („Adrijanskoga mora Sirena. Crof Zrinski 
Petar. Štampana u Bene tili ... leta MDCLX"). Das 
Manuskript wurde also ungefähr in Jahre 1655 in Ozalj 
verfaßt und stellt einen Teil des konfiszier ten Besitzes der 
Familie Zrinyi vom Schloß Cako već vor, der nach Wien 
abtransportiert wurde. Die Konsulate „auf Grund der 
Kapitulationen" waren gleichzeitig l.okalorganc für einen 
Teil des Gerichtswesens im heutzutage jugoslawischen 
Gebiete; es geht nicht um normale Konsulararchivc, so 
daß Österreich weniger als Jugoslawien berechtigt ist, sie 
zu besitzen. Das Archiv der Grafen von Ci Ili ist als 
organische Gänze auf dem jugoslawischen Boden ent- 
standen. Üben nach der Forderung der österreichischen 
Historiker wurde als Grundlage für die Aufteilung der 
historischen Archiva lien in den Verhandln ngen mit 
Jugoslawien in allen Übereinkommen, die Archivfrage 
betreffen (April 1920, H.Juni 1921 und im Jahre 1923 
im Artikel VII), der l'rovciiicnzgrundsat/ und nicht die 
Frage, auf welche Bereiche sich dieses Archivschrift gut 
bezieht, angenommen. Hie Anerkennung der öster- 
reichischen Seite, daß dieses Archivschriftgul den Jugo- 
slawen auszufolgen sei, steht völlig im Einklang mit 
diesen G run d sät zen und ist nicht einmal „kompliziert" 
oder irgendwie im Gegensatz zur „geschichtlichen Auf- 
fassung", die die österreichischen Vertreter anläßlich des 
Archivvertragsabschluß in 1923 verteidigten. 
Und noch einige gm ml sä t zli ehe Fragen: Die Frage der 
Haiiptrichtung der Arch i valici iüb ergäbe ist durch die 
Geschichte festgesetzt, die man nicht ändern kann. Nach 
Jen sogenanten Archivart ikeln des Saint-Germa in 
Friedensvertrags und nach den Arcliivübcrcinkommen, 
'lie auf diesem Vertrag beruhen, geht es um die Rückgabe 
der .geschichtlichen Archive an die Nachfolgestaaten, 
denen sie zugchörcii (gemäß dem Provcnicnzgrundsatz), 
sowie auch um die Ausfolgung des sogenannten fort- 
hufenden lebendigen Archivscliriftgutcs, das für die 
Verwaltung von neuen oder ausgebreiteten Staaten nötig 
ist (ab 1888 bzw. für einige Sachen ab 1848, fürs 
Kaiastcrschriftgut einschließlich seit dem sogenannten 
-Josefinischen Kataster" an). Zur Zeit der alten Mo- 
rchie wurden die historischen Archive im Wien und in 
den Landesarehiven (für die Teile des jugoslawischen 
Gebietes in Klagen fürt und besonders für die Steiermark 
'" Graz) konzentriert. Gerade in diesen Städten entstand 
auch das sogenannte lebendige Archivschriftgul fürs 
jugoslawische Gebiet - in Wien fürs Territorium dr 
fia n zen Monarchie, in • lagen fürt und Graz für die heute 
jugoslawische Gebiet - in Wien fürs Territorium der 
(*as den Bergbau betrifft - auch für Krain, Küstenland 
U"d Dalmatien). Da es im jugoslawischen Gebiet kein 
Verwaliungszeiitrum für irgendwelchen Teil des östcr- 
•cichischcn Territoriums gab. ist es selbstverständlich, 
daß sich das Archivschriflgut, vorüber man verhandeln 
"Hiß vor allem in den Wiener Zcntralarcliivcn und in den 
^"desarchiven in Klagenflirt und besonders in Graz 
befindet.   Das   Bestehen   derartigen   Archivbcslädc   in 

Jugoslawien ist durchaus eine Ausnahme. Diesem ge- 
schichtlichen Zustand entspricht auch der Umfang der 
Rück- oder Übergabe der Archivbestände, welche der 
Archiwcrtrag von 1923 und das Protokoll von 1958 
umfassen. 
Die österreichischen Stcllun gnahme bezüglich des Archivs 
der bosnisch-herzegowinisehen Abteilung beim Finanz- 
ministerium ist im Widerspruch zu den geschieh t liehen 
Tatsachen. Diese Abteilung halte nämlich den Charakter 
des Landesministcriums für Bosnien und Herzegowina in 
Wien und wurde dem einzigen in Betracht kommenden 
„gemein sa men" Ministerium der Monarchie ange- 
schlossen. Die Registratur der Abteilung war nicht 
Bestandteil der M in isterilì ins regist ral u r, sie wurde sogar 
abgetrennt aufbewahrt im besonderen Gebäude der 
bosnisch-herzegowin¡sehen Abteilung, dem Besitz der 
Landesregierung für Bosnien und Herzegowina. Die Prä- 
sidialaktcn und Registraturbücher wurden zwar im 
Ministeriumsitzc aufbewahrt, doch als besonderer Archiv- 
korper in besonderen Schränken. Nach dem Zusammen- 
bruch der Monarchie in 1918 wurde die Registratur mit 
dem Gebäude ohne irgendeinen Widerspruch zum Besitz 
Jugoslawiens, das in diesem Gebäude sein Konsulat und 
später seine Botschaft hatte. Fraglich wurden nur die 
Präsidialaktcn und Rcgistraturbüehcr. Aber gemäß dem 
Beschluß des Kollcgiunis der bevollmächtigten Vertreter 
der Nachfolgestaaten für Liquidierung des gemeinsamen 
Finanzministeriums (22. Jänner und 7. Februar 1919) 
wurde auch dieser Teil dem jugoslawischen Bevoll- 
mächtigten übergeben und ins Gebäude des jugosla- 
wischen Konsulats übertragen, obwohl unter Vorbehalt, 
daß „mit der Übertragung der Akten eine Änderung im 
I :igen t u msrecht • des Geni ein sa me n F ina nzmi n i si eriu ms a n 
diesen Akten nicht eintritt". Im März 1919 jedoch 
faßte die internationale Liquidicrungskonimission den 
Beschluß, daß „alle die gebiet erwerben den Staaten aus- 
schließlich betreffenden Archivalicn ohne Rücksicht auf 
Zeit und Provenienz abgegeben werden sollten" (L. Bit- 
t •••). Damit wurde Vorbehalt des Kollegiums für 
Liquidierung des Finanzministeriums aufgehoben, der 
geschlossene, inhaltlich und organisatorisch abgesonderte 
und schon üb ergebene Präs i dia Iteri des Archivs jedoch 
wurde gesetzmäßig zum Besitz Jugoslawiens, so wie 
schon früher die ganze Registratur. Dies erkennt implizite 
auch der Archiwcrtrag von 1923 an. Im Schlußprotokoll 
hat die österreichische Seite nur ersucht, daß gemäß „den 
Maßgaben des Artikels IX freier Zutritt zur Registratur 
der bosnisch-herzegowini sehen Abteilung des ehemaligen 
k.u.k. Finanzministeriums und deren Benützung und 
Entlehnung gewährt wird". 
Die Jugoslawische Seite würde bereit sein, den Rest des 
Archivbestandes der Bezirkhauptmannschaft Ferla eh von 
1919/20 zu übergeben, falls östcrrcichischcrscit der dafür 
nötige Rechtsgrundsatz auch für die jugoslawischen, 
bisher mittels eines anderen Rechtsprinzips zurück- 
gewiesenen, Forderungen angenommen wäre. Dieses 
Archivschriftgut war nämlich in 1923 (zur Zeh des 
Archiwcrtragsabschlußcs) noch nicht im öffentlichen 
Archiv. Es wurde erst unmittelbar vor dem Zweiten 
Weltkrieg aus privater Hand übernommen. Die Übergabe 
ist also möglich, falls die österreichische Seite bereit ist. 
über alle diejenigen Archivalicn zu verhandeln, hin- 
sichtlich welcher sie wegen des ähnlichen Zustandcs 
bisher die Stellung eingenommen hat, daß sich der 
Archiwcrtrag an sie nicht beziehe. 
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Die Stellungnahme der Österreichnischen Seite hinsicht- 
lich der Steiermark, die als Vorbild gestellt wird, be- 
deutet eine unmittelbare Verletzung der Archi wert rags- 
bestimmungen. Beim Treffen der beiden Seiten am 7. 
Jänner 1926 hat die österreichische klar anerkannt, daß 
alle solche Ar chiva lien bzw. Archivkor per aus dem 
Steiermark—Landesarchiv zu übergeben seien, die gemäß 
dem Provenienzprinzip dem heute jugoslawischen Teil 
Steiermarks gehören. „Jedoch müßten hie von solche 
Archivealien aus dem Besitz privater Personen oder Kör- 
perschaften ausgenommen werden, die auf Grund beson- 
derer Verfügungen des letzten Besitzers unter dessen 
Eigentumsvorbehalt in den dauerenden Besitz des Lan- 
desarchivs gelangt sind ... Am Provenienzprinzip müsse 
aber unbedingt festgehalten werden." Heutzutage weisen 
sie aber mit der Klausel „Landesbesitz" die Übergabe der 
Archive von drei unter steierischen Klöster zurück, die 

nachdem sie von Kaiser Joseph IL aufgehoben worden 
waren, zum Kaiserbesitz wurden und vom Steiermark— 
Landesarchiv in den 70-er Jahren des 19. Jhs. über- 
nommen wurden. Mit demselben Grund wird die Über- 
gabe der Urbare von Vize dorn—Amt in Celje, der Grund- 
bücher von Gerichten auf dem jugoslawischen Boden und 
eines Teils des sogennanten Francisccischcn-Katasters, 
der im Arch ¡wert rag besonders angeführt wurde (die 
In d ikati on sskizzen), zurückgewiesen. 
Die Berufung auf die Forderung bezüglich des Archivs der 
bosnisch-herzegowinischen Abteilung, die schon in 1926 
als Grundlage der einseitigen Sistierung der Ver- 
handlungen diente, erregt also berechtigt den Verdacht, 
daß jemand in Österreich schon zum dritten Mal einseitig 
die Verwirklichung des schon sechzig Jahre alten nicht- 
ausgefürten Vertrags sisticren möchte. 

JEZUIT GABRIJELGRUBERV RUSIJI 

Iskra V. Cur ki na 

Gabrijel Gruber je bil zapletena in protislovna osebnost, ki 
je odigrala določeno vlogo v slovenski zgodovini, kot v 
zgodovini Rusije. O njem so pisali mnogi zgodovinarji: 
žalostno znani ruski reakcionarni vodilni dejavnik na pod- 
ročju prosvete grof D. A. Tolstoj in slo vano fil J. F. Sa- 
marin, sovjetski zgodovinar D. E. Mihnevič in sodobni 
znanstvenik iz Nemške demokratične republike E. Win- 
ter. 
Gabrijel Gruber je bil rojen leta 1740 na Dunaju. Leta 
1755 je vstopil v jezuitski red, nato je v Gradcu študiral 
teologijo in filozofijo. V letih 1769 do 1784 je predaval 
na ljubljanskem liceju risanje, geometrijo, mehaniko in 
hidravliko. Prav v tem času je bil najbolj aktiven kot 
znanstvenik. Po njegovem projektu je bil izkopan kanal (v 
letih 1772-1782), s pomočjo katerega je bilo osušeno 
Ljubljansko barje; izkazal se je tudi kot arhitekt, ko je 
postavil eno najlepših zgradb v Ljubljani imenovano po 
njem Gruberjeva palača (danes Zvczdarska ulica 1, po- 
slopje Arhiva SR Slovenije). Leta 1784 je Gruber odpo- 
toval v Rusijo. 
V osemdesetih letih 18. stoletja je ruska carica Katarina 
II. skušala privabiti v Rusijo jezuite, da bi organizirali 
šolstvo. To je sklenila po obisku jezuitskega kolegija, 
samostana in cerkve v Polocku leta 1780, kjer je bila 
presenečena nad „krasoto njihove podobe".' prav v Po- 
locku, v jezuitskem kolegiju je Gruber leta 1786 postal 
predavatelj.2 

Nekaj besed o tej ustanovi. Leta 1579 je poljski kralj 
Stefan Baton v vojni z Ivanom Groznim zavzel rusko 
mesto Polock. V želji, da bi ga napravil za prednjo stražo pri 
svojem prodiranju v Rusko državo, Batori ni poskrbel le 
za okrepitev obrambnih utrdb mesta, ampak je tam leta 
1582 ustanovil tudi jezuitski kolegij, ki naj bi postal 
center za razširjanje katoliške vere v zavzetih ruskih po- 
krajinah.  Kolegiju so podelili mnogo zemlje in  privi- 

legijev. Z listino mu je Batori leta 1584 potrdil pravico 
razpolagati z zemljo in služnostmi pravoslavnih samosta- 
nov in cerkva, a poljski sejcin mu je leta 1586 dal na 
razpolago 16-tisoč tlačanskih kmetov, Polocki jezuitski 
kolegij je do leta 1726 uspel na ozemlju Belorusijc osno- 
vati 15 katoliških in 22 unijatskih cerkva3. Vendar jezuiti 
svojega glavnega cilja niso dosegli: ogromna večina belo- 
ruskega prebivalstva je ostala zvesta pravoslavju. 
Leta 1772 po prvi delitvi Poljske je Polock pripadel 
Rusiji. Jezuitski kolegij je ostal, čeprav je izgubil številne 
posesti. Slovel je po svojih učenjakih, med njimi je bil 
tudi Gruber. E. Winter je pisal o Gruberju kot o človeku 
z vsestranskim znanjem4, a Gruberjev idejni nasprotnik 
grof D. A. Tolstoj ga je označil kot „nenavadno bistrega 
in pretkanega človeka, ki je preučeval posebno fizikalne 
vede in mehaniko, kjer je tudi nekatere stvari odkril".s 

Gabrijel Gruber je v kolegiju predaval od leta 1786 do leta 
1799 arhitekturo, mehaniko, liziko. Zelo lepo je opremil 
fizikalni kabinet z instrumenti, ki jih je sam izumil. 
„A. Gruberjeva stroka,-je poudaril ruski zgodovinar 19, 
stoletja M, J, Moroškin - ni bila le mehanika in arhitek- 
tura, ampak vse znanosti in umetnosti: bil je in mate- 
matik in zgodovinar, in kemik, in glasbenik in slaščičar in 
jezikoslovec, — znal je latinsko, italijansko, francosko, 
nemško, poljsko in rusko — in slikar. V tej poslednji vrsti 
umetnosti je zapustil mnogo spomenikov v polockem 
kolegiju; posebno za slikanje v perspektivi je imel Gruber 
odličen dar in z njim je vzbujal občudovanje pri vseh 
poznavalcih in nepoznavalcih te umetnosti". Čeprav je bil 
le predavatelj kolegija, je Gruber postal „duša, um, vodja 
in genij društva beloruskih jezuitov"6. Jezuitski kolegij v 
Polocku je užival ugled ne le med poljsko, ampak tudi 
rusko aristokracijo, V njem se je nekaj časa šolal znani 
ruski kipar in umetnik F. P. Tolstoj, kasneje tovariš preži- 
denta Imperatoske akademije umetnosti.7 Tu v Polocku je 
bila prvič opažena njegova nadarjenost za slikanje. Koje bil 
Gruber v kolegiju učitelj, so po njegovih načrtih zgradili 
nekaj stavb. 
Leta 1798 je bil ne brez vpliva papeža in njegove okolice car 
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Pavel I. izvoljen za velikega mojstra Malteškega reda. 
Za jezuite pa je bil to signal za začetek prodiranja na 
ruski dvor. Gruber se je s skupino jezuitov odpravil v 
Pctcrburg češ, da bo na Akademiji znanosti predstavil 
nekaj svojili izumov s področja mehanike (škarje za stri- 
ženje tenkega sukna, razne črpalke i. dr.). Ti predmeti so 
bili razstavljeni na peterburški akademiji. Gruberjeve iz- 
najdbe, njegov um in izbrano obnašanje so napravili vtis 
ne le na akademike, ampak tudi na predstavnike ruske 
višje družbe. Prek poljskih in francoskih aristokratov, ki 
so se zbirali okrog carice, se mu je posrečilo pridobiti 
njeno zaupanje.8 Kmalu je bil Gruber povabljen na 
avdienco k carju Pavlu 1. Jezuit je očara! carja z vede- 
njem, razumom in skromnostjo. Zlasti je ruskemu carju 
ugajalo, da je Gruber odklonil carjevo odlikovanje. Gru- 
berje pridobil zaupanje Pavla 1. do take mere, da mu je ta 
dovolil vstop v svoj kabinet brez najave ob katerem koli 
času.9 

Kmalu je Gruber še bolj povečal vpliv na ruskega carja. 
Pri tem mu nista pomagala le njegov um in takt, ampak 
tudi Pavlov strah pred revolucijo. E. Win ter navaja v svoji 
knjigi besede iz pisma papeškega nuncija v Pctcrburgu 
Ben ven u tija državnemu sekretarju kardinalu Konsalviju o 
skritih razlogih za Gruberjev vpliv na Pavla I.: „Gruber 
je uspel razložiti imperatorju, kakšno vlogo lahko odigra 
katoliška cerkev, jezuitski red in njegovi šolski zavodi v 
boju proti slehernemu revolucionarnemu gibanju. Car je 
prišel do zaključka, da morajo jezuiti postati opora nje- 
govi državi. Poslej je bil v imperatorjevih očeh jakobinec 
vsak, kdor je nasprotoval njihovemu delovanju." Iz Gru- 
berjevih pisem, ki jih je objavil ruski jezuit Gagarin, je 
mogoče spoznati, v čcin je Pavel I. videl vlogo jezuitov v 
Rusiji. Po njegovem mnenju je bilo edino sredstvo, ki bi 
zaustavilo prodiranje brezboštva, prosvete in jakobinstva 
v Rusijo v tem, da zaupajo jezuitom vzgojo mladega 
pokolenja.10 Na ta način so jezuiti postali opora samo- 
drštva v Rusiji. 
Naklonjenost carja Pavla 1. do jezuitov pa je z nezado- 
voljstvom sprejemala ne le pravoslavna ampak tudi kato- 
liška duhovščina. Proti Gruberju je nastopil katoliški 
metropolit v Rusiji Scstrcnccvič s svojim kolegijem. Gru- 
berju se je posrečilo doseči, da so bili nezadovoljneži 
pregnani (skupaj 27 oseb) in da je bil postavljen na mesto 
metropolita Beni sla vski, ki je bil jezuitom bolj naklonjen. 
Po izgonu Sestrenceviča je Gruber dobil njegovo hišo v 
Pctcrburgu. 
Glavni cilj Gruberja in drugih jezuitov je bila ustanovitev 
jezuitskega reda. Gruber je deloval v dveh smerch-prek 
papeža in prek ruskega carja. Posrečilo se mu je vzposta- 
viti stike 7. novim papežem Pijem Vil., čigar tajni svetnik 
jc bil bivši jezuit Maro 11 i. Papež je priznal imenovanje 
Pavla za velikega mojstra Malteškega reda pod pogojem, 
tla sodijo v njegovo področje posvetna dela reda, a du- 
hovna dela v področje papeža, 
Pavel I. je jezuitom zadal nalogo kontrolirati šolsko iz- 
obraževanje. S tem, da so delovali pod pokroviteljstvom 
oblasti, je jezuitom uspelo prilastiti si nekaj cerkva v 
saratovskih in južnih naselbinah, dobiti pod svojo upravo 
katoliške cerkve v Odesi in Rigi in odpreti tam svoje 
šole.11 
Za nadaljno razširitev dejavnosti je Gruber postavil pogoj, 
da papež nujno prizna jezuitski red v Rusiji. Vse to je 
konce leta 1800 razložil v spomenici carju. Pavel I. je 
napisal poslanico papežu, v kateri je zaprosil, naj uradno 
Prizna jezuite v Rusiji. Istočasno je Gruber poslal papežu 

pismo, v katerem je bilo govora o soglašanju z delovanjem 
jezuitov v pa peški kuriji. V pismu je Gruber namigoval, 
da se katoličanstvu v Rusiji odkrivajo neverjetne perspek- 
tive. Zdelo se mu je, da je unija blizu. '2 

Papež Pij VII. je v svoji poslanici 7, marca 1801 naznanil 
odobritev Družbe Jezusove v Bclorusiji. Toda poslanica 
Pavla ni več našla živega: 11, marca leta 1801 so ga ubili 
zarotniki. Z njegovo smrtjo se je začel zaton dejavnosti 
jezuitov v Rusiji. To je zelo občutil Gruber, ko je pisal v 
Rim o nepričakovanem koncu imperatorja: „Umrl je 
veliki pokrovitelj rimske cerkve in Družbe Jezusove". 13 
Aleksander 1. je že 28. marca 1801 odložil naziv velikega 
mojstra Malteškega reda, sicer pa je obdržal protektorat 
nad otokom. Papežev ukaz o ustanovitvi Družbe Jezusove 
so javili Gruberju. Obenem mu je bil izročen tudi dopis 
ruske vlade, s katerim je bilo ukazano, da morajo 
potekati vsa predavanja v jezuitskih kolegijih v ruskem 
jeziku, da si jezuiti ne smejo dovoliti ničesar nespodob- 
nega v odnosih do pravoslavne cerkve in ne smejo privab- 
ljati v katoličanstvo mlade ljudi, ki izpovedujejo drugo 
vero. 14 

Prvi general Družbe Jezusove je postal Fran ci sk Kare. 
Po njegovi smrti avgusta 1802. leta, so jezuiti izvolili 
za generala Gabrijela Gruberja, po besedah 
D. A. Tolstoja, „najbrž najpametnejšega človeka, ki je 
kdaj bil v tem redu".1 s 

Ne glede na vrsto udarcev, ki so jih doživeli po smrti 
Pavla, so jezuiti vendar zasedali dovolj trdne pozicije. 
Sam Gruber, ki je užival posebno pokroviteljstvo carice 
Marije Fcdorovne, vdove Pavla I., je imel velik vpliv v 
ruskih aristokratskih krogih. V jezuitskem kolegiju, usta-. 
novljenem v Peterburgu, je bilo tri četrtine gojencev 
otrok ruskih velikašev (Galicyni, Tolstoji, Gagarini, 
Rastopčini, Suva lovi, K ut uzo vi, Vjazemski, Novosilcovi 
in dr.)'6. F. P. Tolstoj je v spominih na primer poudaril, 
da je bil Gruber zaželen gost v hiši njegovega strica 
P. A. Tostoja, generalnega gubematorja Pcterburga, „in 
na sploh je bil Gruber v Peterburgu spoštovan".17 

Gruberjeva politična dejavnost ni služila interesom Ru- 
sije. Je pa istočasno opravljal veliko pedagoško delo. 
Gruberje sprva vodil polocki in nato peterburški jezuitski 
kolegij, šolski ustanovi, ki sta bili za svoj čas na visoki 
ravni. Tudi učenci se Gruberja hvaležno spominjajo. Po- 
sebno F. P. Tostoj se je izražal o njem z velikim spošto- 
vanjem. „Pater Gruber, — je pisal —, je bil človek viso- 
kega uma in obširnega znanja v vseh znanostih, med njimi 
astronomije, fizike, kemije in vseh prirodoslovnih ved; pri 
tem je bil velik politik in tem bolj nenavaden, ker — 
čeprav je bil jezuit — se je odlikoval z odkritim zna- 
čajem; bil je pravičen in dobrodušen. Pri veliki zaposle- 
nosti povezani z njegovim položajem, zaposlenosti z 
znanstvenim delom je Gruber ljubil umetnosti. Bil je 
dober miniaturist na slonovi kosti in našel čas, da se je 
ukvarjal s to umetnostjo". Vse do svoje smrti je Gruber 
dvakrat tedensko instruirai F. P. Tolstoja, ki je o tem 
zapisal: „Pri svoji samovzgoji dolgujein mnogo njegovim 
nasvetom". '• 

Dne 26, marca 1805. letaje Gruber umrl ob požaru v svoji 
hiši v Peterburgu. Pokopan je v Spaso-Evfrosinevskcm 
samostanu v Polocku.1 ' Petnajst let pozneje, leta 1820 je 
bil jezuitski red v Rusiji prepovedan, a jezuiti izgnani 
prek meje. 
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JESUIT GAimilX GRUUER IN RUßLAND 

Iskra VasÜjcvna Ćurkhta 

Die Autorin beschreibt das Leben und Werk von Gabriel 
Gruber (1740-1805) in RulMand in der Zeit von 1784 
bis 1805. Gruber war Erbauer des l'a lasts in Zvezda rsk a 1 
in Ljubljana, wo das Archiv SR Sloweniens seinen Sitz 
bat. 
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obvestila o pomembnejšem gradivu 
v domačih in tujih arhivih 
Urednikove besede k rubriki 

Ta rubrika naj govori predvsem o arhivskem gradivu. V 
njej bomo objavljali obvestila o pomembnem, novo od- 
kritem in zanimivem gradivu kakor tudi analize posa- 
meznih fondov ali delov fondov ter tematske preglede 
gradiva. S tem je dana možnost, da prezentiramo posa- 
mezne dokumente ali skupine dokumentov, ki so še 

neznani ali manj dostopni, ker se hranijo npr. v tujih 
arhivih ali so zasebna last. K sodelovanju vabimo pred- 
vsem arhivske delavce, ki ob svojem strokovnem delu 
srečujejo mnogo pomembnega in velikokrat neznanega 
arhivskega gradiva, kot tudi vse posameznike in insti- 
tucije, ki hranijo arhivsko gradivo, o katerem vemo 
relativno malo. 

Marjan Drnovšek 

Vaško Si moniti 

PRISPEVEK  K  POZNAVANJU VIROV ZA ZGODO- 
VINO TURSKU I VPADOV V LETI HOD 1580-1589 

Pogosto so primarni viri za večino problemov, ki jih 
Želimo obdelati, precej razpršeni v obsežnih fondih raznih 
arhivov. Tako velja tudi za vire, katerih vsebina so turški 
vpadi v hrvaško in slavonsko krajino ter slovenske dežele 
v 16. stoletju. Zbirne informacije, ki bi dajale pregled za 
več let naenkrat, so zelo redke in zato je verjetno tudi 
Rad osla v  Lopašič  v uvodu obsežne izdaje Spomenici 
hrvatske krajine posebej omenil „zanimivo kroniko tur- 
ških napadov", ki jo je našel v Vojnem arhivu na Dunaju 
in ki obsega čas od leta  1575 do 1582.1  O -večletni 
informaciji o turških vpadih, povzetih po F. llurtcrju, 
piše tudi S. Jug v delu Turški napadi na Kranjsko in 
Primorsko od prve tretjine 16. stoletja do bitke pri Sisku 
(1593) in obsega čas od 1577 do I5822. Leta od 1582 
do 1593 pa nam predstavlja zbirna informacija o turških 
vpadih, ki jo je objavil AIcksa I vie v Priložili za povijest 
Hrvatske i Slavonije u 16. i 17. vijeku.2" Tako se nam v 
te m času te sicer redke infonmcije podvajajo, saj smo z? 
leta od 1580 do 1589 našli še en tak „seznam o turških 
Škodi" v vojnem arhivu na Dunaju. 
Protokolarne knjige (ekspedit in registratura) Dvornega 
vojnega  sveta  v  Vojnem arhivu na Dunaju vsebujejo 
'egeste aktov, ki pa so le redki ohranjeni. Le .tisti regesti, 
ki so označeni z rdečim svinčnikom, s črko a (asscric- 
ren), imajo tudi ustrezne akte. V 184. knjigi za leto I58F 
(HKR, Protoe. Exp. 1589, Hueh 184) najdemo na stran. 
'5' naslednji zapis, označen s črko a: „Areh. Carolus 11 
Avgust us 88. Idem übergibt   mit   Verzcihniß über die 
türkischen Schaden." V fasciklu s signaturo HKR, Protoe. 
Exp.   1589, Avgnstus 88, dobimo akte, o katerih nas 
skopo seznanja regest. V nasprotju z zgoraj, omenjenimi 
večletnimi zbirnimi informacijami, ki so le kratki pov- 
zetki o vpadih, gre tu za natančno datirane celotne 
dobesedne prepise vesti vojaških poveljnikov, ki dajejo 
več podrobnosti o turških vpadih v hrvaško in slavonsko 
krajino ter delno Ogrsko od leta 1580 do 1589. Akti 

obsegajo 51 strani, arhivsko označenih s pagi na m i od 31 
do 65, 17 strani pa ni paginiranih in jih označujemo z 31 
a, 32 a itd. Vesti so v fasciklu razvrščene tako, da imamo 
najprej prikazan čas turških vpadov od leta [585 do 1589 
(od strani 31 do 39 vpadi v slavonsko krajino, od 39a do 
41 a v hrvaško krajino), nato pa sledijo vesti o vpadih v 
letih od 1580 do 1584. Tu pa niso ločene za vsako 
krajino posebej, ampak so med seboj kronološko in po 
krajinah pomešane, vendar pa tekoče pagi ni rane od strani 
42 do 65a. Ker gre v tem prispevku za kronološki prikaz, 
so zdaj pri citiranju pagine sicer pomešane, vesti o vpadih 
pa si časovno logično sledijo. Večji del nas te vesti 
seznanjajo z že znanimi vpadi, saj so o večjih turških 
vpadih informacije prihajale z več strani, pa tudi sama 
poročila vojaških poveljnikov so bila pogosto pisana v več 
izvodih, zato so znani vpadi omenjeni le z najbolj skopimi 
podatki, neznani vpadi ali neznane podrobnosti pa so v 
celoti transkribirani. 

1580 20.julij.3 Iz Karlovca piše Ivan Waykard Aucrspcrg 
nadvojvodi Karlu, da so porazili 19. julija med 
Ost roži nom in Steni čnjakom 500 turških konje- 
nikov in osvobodili 300 ujetnikov ter odvzeli ves 
plen, ki so ga nagrabili v okolici Rečice in Lipja ob 
Kolpi. HKR, Protoe. Exp. Avgustus 88, str. 43 
(HKR) 

29. september.4 Iz Trsata piše Gašper Rab povelj- 
niku hrvaške krajine o plenjenju martolozov in pa 
sprva skritih Turkov v okolici Senja ter spopadu z 
njimi. 
„An gestert ist mir unuersehcncr Sachen die zeittung 
khomen, das etliche Marthalosen daselbst zunegst 
in aincr Draga vorhanden weren. Darauf alsbaldt 
aus der obern Vcsstcn geschossen und die dicstlcüt 
souil deren der zeit aida vorhanden gewesen, 
aus der statt gesprengt, das ich über solches der 
sachen ausgang erwaiUn wellen, so sein nicht allain 
in erme Iter Draga die Marthalosen, sondern in dem 
gebürg zunegst ab der obern vesstung und gar 
nahendt bey Zenng ain ganzes hör von Türggcn, als 
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der Hibreim Aga oder Malkhutsch Wcgouitsch 
samb t dem neun we eg aus der Likha mit iren 
reüttern und fueß khnechten deren aufs wenigist 
bey 1500 aida gewesten, die alsbaldt ire fueß 
khnecht und schüzen in die halt3 gelegt. Die 
re ut t er aber das rennen auf die unscrigen ergehn 
und denselben gar vasst nachgesezt. Da aber die 
gedachten Zcnnger disen crzcltcn häufen und den 
gewalt wergenomen, jich alsbaldt zusamen geschla- 
gen, ainen v orti b eirTgcnomcn, sich dermassen zu 
wider wöhr gestellt, das der allmechtig Gott ge- 
dachter Zcnngcrn sein göttliche gnad verlihen, deren 
doch allenthalben nicht bey 200 gewesten, das 
derselben bey diserri streit nicht mer als der 
eruche und redliche man, Gerschan Wylouitsch 
enthaubt, neben des Dessantischen son, sambt 
Iuuan Luzkhouitsch, also auch etliche weib und 
khinder deren doch nicht mer als bey 15 aufgehebt 
und weggefürt worden, etc. Thcrschatt dem lezten 
September anno ( 15) 80. Gaspar Raab" 
HKR.str. 43a, 44 
a) der Hinterhalt 
b) der Vorteil 

1581 10. september.5 Iz Karlovca piše Andrej Aucrsperg 
nadvojvodi Karlu, da so Turki vpad li preko Kolpe in 
odpeljali 80 ljudi. 
„Eur fur. dht. erinder ich gehorsamist, das negst ver- 
wichnen Mittwoch3 die Türkhcn über die • hui p 
nahend auf Khräbeseskhob, über 1000 starkh ge- 
zogen und bey 80 seelen auch ain anzal viech, weil 
khaine scarten vorhanden mir umrissend ohne 
ainchen widerstand, hinweg gefürt hat. etc, Carlstatt 
den I0.?bcr anno /15/81. Andre von Aurspcrg" 
HKR.str.6I 
a) 6. september 
b) ? 

12. september.6 Iz Kaniže piše Tornazi kapetanu 
Vizvarja Bartolomcju Gerezi, daje prejel obvestilo, 
da je  budimski paša dobil od sultana ukaz naj 
Vizvar uniči. 
HKR,str.60 

12. september.s Iz Križevcev sporoča Vid Halek 
nadvojvodi Karlu, da je dobi! pismo ¡z lvaniča, da 
je sovražnik (Turki) z veliko vojsko vdrl prek 
Kolpe in odpeljal precej ljudi in živine. Sodi, da gre 
za vojsko, ki je bila zbrana v Novem na Uni. Vid 
Halek še sporoča, daje postavil v Cirkvcno haramije, 
ker se boji, da bo vpade 1 beg iz Cernika v 
slavonsko krajino. 
HKR.str.63. 

13. scptember.s Iz Samobora sporoča Krištof 
Ungnad nadvojvodi Karlu o vpadu prek Kolpe. 
Sovražnikov naj bi bilo 3000 na konjih in peš; ker 
ni bilo nobenega odpora, so se lahko s plenom 
umaknili. 
HKR, str. 45. 

14. september.5 I z Križevcev sporoča Vid llalck 
nadvojvodi Karlu o vpadu prek Kolpe iz Bosne 

(„gestert Mittwoch acht tag versehinen"3) in • 
veliki škodi, vendar pa da Turki niso vpadi i v 
slavonsko krajino. 
HKR, str. 62 
a) 6. september 

26. september.5 Iz Križevcev piše Vid Halek nad- 
vojvodi Karlu o manjšem vpadu konec avgusta pri 
Vrbovcu. 
„Der weeg von Pakhriz hat ungeuerlich vor 4 
wochen all seine pfart, so er in seinen samstagtumb 
gehabt, vor Waarbaz3 geschickht, gleichwol sy nit 
(Gott lob) sehr grossen schaden thun mügen, so hat 
es doch am herrn willen nit gemanglt..." 
Naprej pa še sporoča, daje pred tremi tedni bil beg 
blizu slavonske meje, vendar pa je sovražnik iz 
Bosne vpadel prek Kolpe. 
HKR, str. 45 
a) Vrbovec 

26. september.7 Iz Karlovca piše Andrej Aucrspcrg 
nadvojvodi Karlu, da je 24. septembra brat Ferhat 
paše Ali beg z okoli 3000 možmi (kot so izvedeli 
od ujetih Turkov) ropal okoli kaštela Rečica in 
zajel 200 ljudi in 500 govedi. Ko je to zvedel, je s 
huzarji in arkcbuzirji pohitel, da bi ujetnike rešil, 
vendar je bil prešibak in ni mogel pomagati. 
HKR, str. 64. 

1582 26. februar.8 Iz Zumberka piše Wolf Aucrsperg 
nadvojvodi Karlu, da je 20. februarja neka turška 
četa zažgala kastei Kremen pri Slunju 
HKR, str. 65a 

I. marec.9 Iz Zumberka piše Wolf Aucrspcrg nad- 
vojvodi Karlu, da je od slunjskega gradiščana spre- 
jel pismo, da so Turki 27. februarja okoli polnoči 
napadli mesto Slunj. Proti jutru so vpadli v mesto, 
si nabrali velik plen in ujeli 30 ljudi. Iz gradu je 
prišel vojvoda, ki je zbral 11 po pečinah okoli 
gradu razbežanih hlapcev in z njimi obranil nekaj 
hiš. 
HKR, str. 65a 
Turki so nadaljevali pohod s celotnim plenom proti 
Belaju, kjer naj bi jih napadla krajiška vojska in 
osvobodila ujetnike, pobila 85 Turkov, 40 pa jih 
ujela (MSHSM XV, str. 27, 28; Lopašič Oko Kupe i 
Korane, str. 49), kar pa ni verjetno. 

5, marec.10 Iz Sredičkega piše Ladislav lmprič 
banu, da so šli Turki na pcpclnično sredo od Belaja 
na Mrečnico in odpeljali 70 ljudi. 
„Das thue ich auch dem herrn zuwissen, das die 
Türkhcn yezo am aschcr mittwochs von Wcllai aus 
bis auf die Mreßnizai,0 daß viech alles genomben, 
volckh haben 70 person hinwekh gefuert, ausser 
der so sy nider gehauen. Datum Sretischki den 5 
Marty /15/82. Laskho Impritsch des banns haupt- 
man". 
HKR, str. 46 
a) 28. februar 
b) Mrežnica 

4. april.1 '  Iz Karlovca piše Ahac Thurn Francu 
l'oppcndorfu o vpadu 29. marca. 
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„Erin de • euch das den 29, Marti die Türken bey 
ISO pfardt vor tags zwischen Wcllay und der 
Carlstatt in die 35 personen aufgehebt und mit 
solchen personen fort zogen. Carlstatt den 4. April 
/15/82. Aeliaz f reihe • von Thum etc." 
11KR, Str. 65.65a 

19.  maj12   Iz  Karlovca  pi Sc  Jošt  Josip Tb urn 
Francu   Poppcndorfu,   da je   18.  maja  napadla 
manjša skupina turških jezdecev tesarje pri Kar- 
love u. 
llKR,str.65 

11. junij.13 Kapetan Bihaća piše vrhovnemu po- 
veljniku hrvaške krajine o zbiranju turške vojske 
med Krupo in Novim ter ukazu sultana paši, da še 
v tem letu zavzame eno od treh pomembnih 
trdnjav - Bihać, Hrasto vi eo ali Sisak. Na koneu pa 
piše še o manjšem vpadu 8. junija pri Bihaću. 
IIKR.str. 51 

14. de ec m ber.14 Iz Karlovca piše Jošt Josip Th um 
nadvojvodi Karlua o porazu krajiške vojske pri 
Bosi Ije vu. 
„Nach dein die seart von Slun zu zwaymällcn indie 
vessten Carlstatt bald aufeinander kham, wie ain 
groß hör zu roß und fueß fürüber gezogen. Auf diß 
hat sich baldt der von Aichlbcrg mit den archi- 
busiern und hussarn in der nacht umb 11 uhr, 
deren allenthalben bey 200 gewesten, nach Wos- 
sailb gemacht und dahin noch vor tags ankhoinen, 
aida das Türkhiseh fueß volkh bey 800 starkh 
welches sieh gegen disem flckhen geschlagen zu- 
stürmen und auszubrenen, fiirnembcns gewesen 
angriffen und fasst alles erlegt und gefangen gc- 
nomen. Und ob woll sie von disen gefangnen 
Zungen bekhomen, das noeh ain hindcrhalt ver- 
banden wäre, so haben sie sich als das zu irer 
ankhunfft in aller frue besehenen, noch lang aida 
gesaumbt und nachmals auf ain eben begeben, aida 
des naehtrabs erwart. Darauf sieh baldt von 4 biss 
in die 500 pfa'ardt sehen lassen, die un sc rigen aber 
vermaint, es werde die hindcrhalt nicht sterkher 
sein, haben dcrohalbcn auf die gesezt und bis auf 
ain sehr stainigen, rauchen und gruebigen engen 
paß, da vili roß auf unser Seiten im eil len gefallen 
in die flucht getriben, auf die aber ist alobaldt der 
groß häufen'Türkhen so in der hinderhalt und der 
•• begg, des Perhat bassa brueder sclbß, als den 
bessten khern und macht aus Wossen über die 
3000 starkh wie es menigclieh schazt gefurt ge- 
macht, mit den arehibusiern, welche aui die vorige 
loß gebrennt getrofen, die erste sieh wider gewent 
und also die archibusier ubermant und umbringt, 
welche auf ir Ordnung der rauehen und gruebigen 
gegen d t wegen nicht halten khönen, biß aufs ha übt 
erlegt und alle bcuclehslcut als vil deren beyai- 
n an der gewesen, ausser des fendriehs von Sigcrs- 
dorf welcher aueh hart verwundt und andern wenig 
mit reut ter vand vom adi vermug beyligender 
verza ihn us bliben und die drey fanne n genombnen 
worden. Carlstatt, den 14. December anno 
/15/82. Jobst Joseph graf und freyherr von Thurn 
ete." 
Temu zapisu sledi seznam 81 padlih. 

HKR, str. 47, 47a, 48, 48a, 49, 49a 
a) v tem pismi kjer manjka začetek, ni nazna- 
čeno, komu je poslano; tudi ne piše, kdaj je bila 
bitka, kar je verjetno pisalo na začetku pisma. 
b) Bosiljevo 

1583 3.  februar.15   Iz  Križcvcev sporoča Vid  Halek 
nadvojvodi  Karlu o plenjenju turške vojske ob 
slavonski meji. Zaradi zelo slabega vremena pa je 
turška akcija popolnoma propadla. 
„Eur fur. dht. hab ich vor 14 tagen erindert, wie das 
Carazouitsch jezt Hid ris weeg, san sag zu Pakhritz 
in beueleh habe, mit hilf der Wosncr, die gclegcn- 
hait herumb zu verhören. Welches aber etlicb tag 
beer still gewesen hatt er sich aber unangesehen, das 
die  Tschaßmai und ander wässcr gross gewesst 
und khain eiß sonderlich khain reütter gar nit 
tragen aufgemacht und obwol zuvor ain grosser 
sehne geffallcn, doeh wie er bey seinem schloß 
Mcslouinay   war  tag  und  na cht  dermassen  ge- 
schieben, das menigclieh für unmüglich gehalten, 
das hör der zeit reisen soltc for t zogen und ob 
glcichwol die wacht aus Gradaz3 darauscr fünf 

•haramia gefangen und die andern cntloffen, geen 
Gradiz khomen und soleh hör angezaigt und als- 
baldt hieher zu khundt gethan worden und iezt 
pfinztags  nacht   miternaeht   hieher  gelegt,  den 
starkhen  don dar,  dapey  Ally  Becg  des Farhat 
wasscha in Bossen brueder zelbst gehalten, bey der 
pmkhcn ander Giogouiz,b da man zu den kirchlcn 
geen ST.  Georgenc will gesteh, und selbst, wie 
gefangnen zungen selbß bekhenen, mit  1000 zu 
roß und souil zu fueß in des rennen zogen. Die 
hicigen zwen eüssern flckhen anfallen lassen, aber 
Gott lob, beeden flckhen ausser das etliche heuser 
verprunen, khain sondern schaden thun mügen und 
nit mer als zway weiber, ain khind und ain mans 
person die auch widerumb zurukhumen, genomen; 
dan die inwoner zuuor alle aus beden flekhcn mit 
weib, khindern und iren guctlcn in das umbfangne 
closster und herrein in den befestigten flckhen ge- 
nomen worden. So ist aueh mit abprenung des 
get raids khain  sonndcrlichcn schaden bescheen. 
Dann ain anzall haramia khrigs volkh aus der be- 
fe stigung gelassen worden, wcliehc alsbaldt in die 
16 gearbait, ausser der so mit dein grossem geschüz 
getroffen und sonnst gescheditt worden. Alsbaldt 
das fueß volch, weliches sieh nit gar ain stundin 
den eüssen flckhcnn ver weil den dondär zuezogen, 
die rcittcr aber haben daß rennen umb Cuseharaz,0" 
vonn dannen ain halbe meil ergen lassen. Denn 
eastell nichts than die umbh'genden khlain dörffen 
geplindert, gleich wol ains gar beraubt, dan sy die 
mans personnen alsbaldt in die schardakh begeben 
und denn feinden zimblichen schaden zuegefuegt, 
unndersehossen wie aueh zu negst bey Cuseharaz 
auß  ain  schardakh drey ainschcnliehe Turgcen, 
darunter ain agy All May gennant, erschossen wor- 
den. Auf die grossem dörffen als gen khlain und 
groß Amniggc so jedeß ain ungarisch meil wegs 
vonn hie ist scind nicht khumen allein unndtcr 
groß Cammingg haben sie ain dörffl mit 5 hüsern 
geplindert auff den flekhcn groß Camnigg haben 
nit gclangs wie alle gefanngne seilen merers tails 
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weib und khinder auss allen denn dörfflein erfragt 
wordenn mangi ainhundert und achzig, erb warren 
auch die nit gefanngen worden, die weil die warung 
besehe he n und die kreidschuß da sy sich nit auff 
dem tief fen schnce so gleich die nacht zuuor 
gefallen,  der warhafftig auf die  gürtl  nache • d 
ganngen verlassen wie auch alte, so wol khriegs 
leuth alls inwonner vermelden, daß die ir leben 
lanng nit gedenkhen daß aiti hörr zu der gleichen 
und ungclgncn zeit rauben soltc, daß vich habenn 
sy des grossen schnec halber nit fort bringen mügen 
und merer tail nider gehauen. 
Der weg auß der Posega hat persondlich den ne n 
vonn Copreiniz so zu hillff khumen wellen ain halt 
gestossen udn dennen zu Gradiz ist ain halt mit 
etüch hundert phardten gestossen worden vonn 
khriegs I cuten mangelt niemand als die 5 haramia 
auß Gradiz und wide rumben drey haramia auß 
Cirquena so auch deß herr ann der wacht innen 
worden und hiehcr lauf fen wellen. Des grossen 
schnees halben nit gemacht und vonn den reüttern 
auf  gefanngen  worden,  die  gefanngnen  zeugen 
zaigen an, das der rcutter 4000 item des fueß volch 
noch vili mer ge west seyc, die rcitter haben noch 
ehe sy ann die Tschaßmay khumen und gar hiehcr 
denn sehne prêche n miessen, daß das fueß volkh 
hernach gemecht scind auch alle ausser der so die 
hieigen flekhen angefallen bey den Ally weg in 
denn dondar gestanden. Die gefanngnen Zungen 
zeigen auch an daß sie daß herr des greilichen 
wetters halben an der Tschaßmay wennden wellen 
hab es Ally weg und Carazouitsch undterstanden 
und souil bewegt, das sy fortzogen, wie das herr 
gesehen worden und daß gespür gibt wirdet es mit 
weit vonn 8000 fallen ¡ren abzug haben sy nit denn 
weg wo sy herr khumen genu men ainder denn 
selben tag wider zuruckh für das khirchl St. Geor- 
gen dasclb stirbman wellen, pic weil aber die so 
darine m waren auff sv gcrusst haben sy nicht erhal- 
ten und fünf Turggcn erschossen worden. Als dann 
nach Trema, dasclb aber auch nit erobert un 25 
Turggen daruor umb khomen auff Sannch Pcterf 
sein sy am abzug khomen aber nit angriffen und 
khain schaden gethan Auf Cirquena sein sy gar nit 
khumen scind denn selben tag über die Welikliayg 
bey Jatschinamossth an das ortt, wo die herrén co- 
misary im 63 jar durch zogen khumen. Das fueß 
volckh daß verhackhah aufreissen miessen. Vom hie 
biß wo sy ir nacht legerr gehabt scind 30 Turgen tod- 
ter gefunden worden, auf etliche weiber und khlaiitc 
khinder so in schnee er frozen, ain haramia vonn 
Gradz so vonn den fiinffen und der burger. So wie 
obbemelte  gefanngen  worden  scind auß denn 
andern nacht legerr enndttrunnen und hicherr 
khumen zaigen warhaftig ann, das sy vili ver- 
wundtcr Turggen gesehen, weil die Turggen als die 
gefanngne sc lbs dermassen er frozen. Dauon nit wol 
zu sagenn und fast erhungert, wie auch die ge- 
fangnen bekhenne, daß sy all der Ally weg auß 
Wassen und denn diß Posega ankumen in eil fort- 
ziechenn müssen, etc. Creuz denn dritten february 
in d rey und achzigisten Jar. Veit von Hallegg" 
HKR, Str. 57, 57a, 58, 58a 
a) Gradee 
b) Glogovnica 

c) Djurdjić 
d) Gušćcrovac 
•) Kalnik 
0 Čvrste • 
g)? 
h) ? 

18. junij.16   Iz   Eürstenfelda  sporoča  dvornemu 
vojnemu svetu Jonas von Wili'ersdorf, daje prejšnji 
dan vdrlo preko Rabe okoli 1500 turških jezdecev 
in pešcev nedaleč od Güssinga, kjer so o pic nil i 
sedem vasi ter odpeljali večje število ljudi. 
HKR, str. 54 

28. junij.17 Iz Karlovca piše Jošt Thurn nadvojvodi 
Karlu o plenjenju turških jezdecev 12. junija v 
hrvaški krajini pri Vu ko vein dolu in razbitju te 
turške čete ter rešitvi ujetnikov. 
„Eur für dht. erinder ich auch hic mi t linde •- 
tlicnigist, das den 12 diz ungeuerlich 120 pfardt 
under Vukhodol, negst bey der Khulp gèrent und 
von danen in die 15 personen weggefurt, nach dem 
aber die von Ogulin, ustoria,3 Thounskhapòtsch.b 
auch etliche des grauen von Thcrsazccutt, berurte 
pfardt an ainem ort versessen und denselben alsdan 
nachgericht, haben sie gedachte p.ciangne wi- 
dern mb abgejagt und sonst bey vier Thurkhen ge- 
fangen, etliche nidergehaut. Carlstatt den 28. Juni 
anno /15/83. Jobst Joseph graf und frcylierr vom 
Thurn" 
HKR, str. 52 
a) Oštarije 
b) To unska Pe- 
c) Trza • 

5. september.'e Iz Ljubljane piše Jošt Josip Thurn 
nadvojvodi Karlu o spopadu kapetana Bihaća s 
Turki; dodaja pa še sporočilo Andreja Tadiolovića 
o manjšem spopadu pri Dabru. 
„Gcncdigistcr herr etc. cur dht. bericht ich, das vor 
wening tagen bei 100 Thürk¡scher pferdt und 50 zu 
fueß sich über das wasser die Unna gelassen, une* 
das rennen under Wihitsch end gegen zogen, diesel- 
ben erlegt und geschlagen, auch von denselben zwo 
fannen sambt drey agen und aines söhn, auch sechs 
andere gema inen Turkhen im leben gefangnen be- 
khomcn,Laybachden5.7bcranno/15/83. 
P.S. gleich in diser stundt ist mir ain schreiben vom 
Andre Thadiolouitsch eur dht. haubtman zu 
Plaschkhi und Thabar3 zuckhumen. Darinen er 
mich bericht, das vor etlich tagen ain Turkhisch 
fueß volk sambt aincr halt für Thabar und daselbst 
den burggrafen sambt secht khnechten aufgehebt 
auch ainen nidergehaut. etc. 5.7bcr /15/83. 
Obrisst in Crabatten" 
HKR, Str. 52, 52a 
a) Dabar 

22. september." Pismo iz Križevcev o plenjenju 
Turkov pri Koprivnici, ki naj bi potem prešli še 
Kolpo in požgali cerkvico St. Quirin. 
„Die Feind sein fur Copreiniz und derselben enden 
gcraist, etliche wenig heuser abbrend 6 halter 
weggfürt, dan •••• sich über die Culp gelassen, und 
ain knirhl St. Quirin3 genant abbrend und 7 weiber 

112 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka



weggcfurt    lictten.    Creiiz   den    22Jbcr   anno 
/15/83" 
IlKR.str.46 
a) Kirin pri Bo vicu 

1584 15. fcbniar.20 Iz Gradca pri Metliki sporoča Jošt 
Josip Tliiirn nadvojvodi Karlu o turškem vpadu 8. 
februarja v senjski kapetaniji, ki paje zaradi pravo- 
časnega opozorila propadel. 
„Gcncdigistcr herr, mir ist von Zcngausschrifftliche 
andeutung zuck humen, das von déme bisliero lang 
versambleten Türkhcn hör dem 8. diz gegenwär- 
tigen monats 2 weeg über 2000 starkh bey Zenng, 
Lcdeniz und Noui ne raus dem Wein thai zuege- 
straifft. Nachdem anana aber iro wegen gehabter 
zeitlicher Warnung, ehe dan sy dahin gelangt, war- 
genomen.b haben sy dizmals niehts würkhlichs den 
unserigen nach tailing ausgerichtet. • Hain das sy 
vier personen bekhomen, dauon denn och t ain 
weibs person wider ledig worden und entrunen, 
und da also die feinde verni er kht und gesehen, das 
dureh zc iti ielie warnungs schüß nie ingelichen die 
flucht an sichere ort genomen, haben sy sich ni eh t 
weitter nach gegen dei • vollem lan d t begeben 
dürfen, sonder sieh wider wenden und iren weg 
zurukh ainhaimbs nemben mucssen. Datum Graz 
in Motlingen poden den 15. February anno 
/15/84. Jobst Joseph frcyhcrr vom Thurn cte." 
UKR.str. 53 
a) einander 
b) beherzigen 

1585 13. april.21 Iz Ivaniča sporoča Baltazar Sumer 
Vidu Ilalcku, da se je s Turki, ki so vpadli vse do 
Ivaniča. spopadel sin J u rija "Vojvode, a soga Turki 
ujeli. Kmalu zatem pa so vpadli v Dubravčak in 
odpeljali 25 konj. 
„Gncdiger und gcbicttcndcr herr obrisstcr cur gli 
berieht idi hiemit souil, das heut ungefarlieh 80 
Turggen alhic gèrent und des Jury Voywoda söhn, 
welichcr mit etlichen haramien undter sy gc- 
stossen, al lain gefangnen und hinwegh gefuert 
worden. 
Also aueh bald hernaehs haben widerumb 60 
Turgkhisehe pfärdt auf dem Dobruschakh gèrent 
und in die 25 roß aida wcglik genomben. Ibanitseh 
den 13. April anno /15/85. Balthauscr Summer 
leuttenandt." 
HKR. 31 
28. april.22 Iz Križevecv piše Vid Halek nadvojvodi 
Karlu, da sc je pripravljal velik vpad, ki so ga 
opustili zaradi previsoke reke Kolpe. Reko je pre- 
šlo le majhno število Turkov, ki so ujeli 20 ljudi. 
„Genncdigistcr herr eur dht. berieht idi undter- 

" m 
thenigist, das der base ha in Bossen in uie       n > 

starkh beyeinander seye und zwischen Sissegg und 
Trentsehinaa über die Culp sezen wellen, haben sie 
vor grosse des wasers an der Culp nit herüber 
gemäht, niehts desto minder scind 150 Turggen 
aufi demselben hör an lidrenb schifflein herüber 
hkomben und 20 manß personen hinweglik ge- 
fuert. Crcuz den 28. April anno /15/85. Veit von 
Hallegg." 
HKR,str.31a 

a) Drenčina 
b) ledern 

1. maj.23 Iz Karlovca piše Wolf Engelbert Auers- 
perg nadvojvodi Karlu o boju s Turki pri Slunju, 
kjer so Turki ujeli tri pomembnejše ljudi, dva 
njemu podrejena vojaka pa sta padla. 
HKR,str.39a 

9. avgust.24 Iz Koprivnice piše Vid Halek nadvoj- 
vodi Karlu o vpadu bosanskega paše, požeškega in 
pakraškega san džak bega v okolico Gradca, kjer so 
vso okolieo požgali in odpeljali nekaj živine in žita. 
„Gnedigister herr, der baseha in Bossen ist mit den 
zwayeii sensaggen dem von Posegai und Pakheriz 
iezt mitwoch3 verschinen fur G rada z khumben und 
aida alles, so ausser des zauns und verschanzten 
rhuehen zu Gradaz ist, das seind stadlb und die 
heuser so ausser des zauns gestanden so woll zum 
thaill vieh und getraidt, angefeurt und hinwegkJi 
getriben. Wie aueh et liehe derselben enden ligunde 
flekhen und cast eilen mehr angegriffen und geblin- 
dert. Coprcinizden 9. Augusti anno /15/85. Veith 
von Hall egg". 
HKR,str.3Ia,32 
a) 7. avgust 
b) die Scheunen 

15. september.2s Iz Bihaća piše kapetan Franz 
Hörner J ošt u Josipu Thurn u, da so Turki prejšnji 
dan z veliko vojsko oblegali Bihać. Po neuspešnem 
obleganju so požgali več vasi, med njimi tudi Golu- 
bić. 
HKR, str. 39a, 40, 40a 

1586 23. januar.26 Iz Križeveev piše Vid Halek nadvoj- 
vodi Karlu o vpadu 20. januarja. 1000 Turkov je 
prešlo prek Drave, kjer so se spopadli s haramijami 
iz Djurdjevea, ki so vozili les. Pri tem so Turki ujeli 
13 haramij in dva zastavnika. 
HKR, str. 32, 32a 

14. junij.27 Iz Križevecv sporoča Vid Halek nad- 
vojvodi Karlu o vpadu Vlahov pri Djurdjeveu, od 
koder  so   odpeljali   pastirja  in  napravili  veliko 
škodo. 
HKR,str.32a 

23. avgust. 28   Iz  Djurdjevea piše Bösendorfcr 
nadvojvodi   Karlu  in  Thaufcnbachu  o  turškem 
vpadu, kije segal vse do mesta. 
;,Wolgcborner frcyherr etc. cur dht. erinder ich 
hiemit in e ill, das an heut umb die 12 stund t bey 
500 Turggen zu roß und fueß alhie das rennen 
starkh ergeen lassen und viestundan über die Mol- 
ten dem Milperg3 zue hoben 3 haramien nider- 
gehaut, ain Copreinizer der von ainer raiß gleieh 
h ¡eher mit ain roß ankhomben, greulieh zerhaut, 
und  sambt noeh andernzwayen khnechten hin- 
wegkh gefuert worden etc. St Georgen sehloß den 
23, Augusti anno /15/86. Wesscrndorfer." 
HKR, str. 34, 34a 
a)? 

26. avgust.29 Iz Gradea piše deželni odbor Štajer- 
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ske nadvojvodi Karlu, da so Turki napadli most na 
„skrajnih" vratih pri Kaniži, iz vasi pa so odpeljali 
300 ljudi in veliko število govedi. 
HKR,str.33 

13. september.30 Iz Ludbrega piše Pavel Hajduk 
Vidu Halcku, da so Turki med reko Muro in Dravo 
na posesti Zmijskih oplenili štiri vasi, od katerih so 
tri požgali, in odpeljali 418 oseb. 
„Paul Heydukh voywoda zu Ludbrcgg bericht den 
herrén von Hallcgg, das die Turggen zwisehen 
M huer und Traa gewesen und über die M huer bey 
Semeniza khomben und dem herrn grafen von 
Seryn 4 dorffer ganz und garberaubt, darunter 3 
gar und das vierte halbs in aschen gelegt und 
verbrendt haben. 1er dorffer na men scind Do- 
machnizi, Nouakhouizi, Dekhanouizi und Gradi- 
nouizia und aus d i sen icztgcmeltcn do rffern scind 
418 lebendige personen wcgkhgcfuert worden, 
Ludbregg den 13. September anno /15/86. Paul 
Heydukh woyvoda daselbst" 
HKR,33,33a 
a) Do mašiti ec, Novakovec, Deka novec in Gardi- 
novec 

1. oktober.31 Iz Križevcev sporoča Vid Halck 
nadvojvodi Karlu o turškem vpadu 29. septembra v 
okolico Koprivnice, od koder so odpeljali 150 glav 
živine in drugega blaga. V vasi Sv. Ivan pri Kopriv- 
nici pa so zažgali 4 hiše in odpeljali iz te vasi in 
okolice 34 ljudi. 
HKR.str. 34a,35 

6. december.32 Iz Ivaniča sporoča kapetan Ivan 
Herković nadvojvodi Karlu, da je prejšnji dan 
vpadel AH beg s 3000 konjeniki in 500 pešci, kijih 
je zbral tudi v Bosni in Požegi. Turška vojska je 
prodirala prek MarĆanske gore do Kloštar Ivaniča, 
od tu pa prek Vrbovačkega gozda do neke vasi, 
kjer so zajeli 16 mož in žena in zažgali nekaj hiš. 
HKR,str.33a,34 

1587 3. maj.33 Iz Križevcev sporoča Vid Halek nadvoj- 
vodi Karlu, da so Turki vpadli pri Topoloveu in 
ubili zastavnika ter ujeli štiri haramije. 
„Gnedigister herr cur dht. erinder ich gehorsamist 
das lezt mitwoch versehinen3 die Posscgcn Turggen 
fui das scarthauß Topoloaz mit und über 800 zu 
roß und fueß khomben, haben erslich ain rottmai- 
ster erschossen und 4 hara mieti gefangen etc. Creuz 
den 3. May anno /15/87. Vcith von Halcgg" 
HKR, str. 35a 
a) 29. april 

2. junij.34 Iz Ljubljane sporoča Andrej Aucrsperg 
nadvojvodi Karlu, da je bilo pri Karlovcu deset 
vojakov ujetih in petnajst ubitih. Vsi so pripadali 
Petru Erdödyju. Pri Karlovcu so ubili mart ol o zi pet 
ljudi in tri odpeljali. Trinajst turških konjenikov pa 
je ropalo tudi pri Ogulinu, kjer so ubili enega 
moža. 
„Gnedigister herr, des herrn Pctter Erdcodi leuth, 
dem allenhalben 25 gewest scind durch den feindt 
IO derselben nahendt bey Carlstatt gefangen und 
die übrigen 15 nidergehaut worden. Also haben die 
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martholosen vor 4 tagen3 im waldt zu nächst bey 
Carlstatt 5 personnen von Dobouez nidergehaut 
und 3 ein leben wcgkhgcfuert. Desgleichen seind 
13 turggischen pfärdt undtcr Ogulin gèrent, die 
haben einen d i en st man angetroffen und nider- 
gehaut etc. Laybach, den 2. Jitny anno /15/87. 
Andre von Aucrsperg" 
HKR, str. 40a, 41 
a) 29. maj 

22. avgust.3 s Iz Radgone piše mestni sodnik dežel- 
nemu odboru Štajerske o silovitem vpadu Turkov 
20. avgusta. Turki so se zbrali pri Csesztregu in 
vpadli do Dobrovnika. Tu so se razdelili v tri 
skupine in v dveh dneh oplenili in delno požgali ter 
odpeljali ljudi v sedemnajstih vaseh in trgih. 
HKR,str.36,36a,37,37a 

1588 30. junij.36 IzPodturna pri Muri piše Jurij Zrinjski 
nadvojvodi Karlu, da so 26. junija pri Kercsturu tri 
čete Turkov vpadle in odpeljale 16 ljudi ter mnogo 
hrane. 
HKR.str. 37a 

12. november.37 Iz Varaždina piše Vid Halek 
nadvojvodi Karlu, o vpadu pri Čvrsteeu, kjer je 
padlo v ujetništvo nekaj haramij, odpeljali pa so 
večje število živine. 
„Gnedigister herr, cur dht. erinder ieh gehorsamist, 
das der feindt iezo erichtaga nacht etliche si und t 
voi tags für den flekhen St. l'ctterb khomben, 
denselben mit prandt angefallen und et!ich hara- 
mien gefangen und ain an zahl vidi wcgkhgcfuert 
etc. Warasdtn den 12. Nouember anno /15/88, 
Veith von Ilallegg" 
IIKR,str.38 
a) 8. november 
b) Cvrstec 

1589 26. januar.38 Iz Koprivnice piše Ivan C ras wein 
Vidu IIalcku, da so Turki prejšnji dan nenadoma 
vpadli v Novigrad, požgali nekaj hiš in senikov ter 
odpeljali 30 ljudi. 
„Edler gestrenger ritter etc. herr obrisstcr erinder 
cur frdht., dan an gestern ungefähr umb 3 uhr 
nachmittag zu Lagh oder Nouigradta die Turggen 
in die 300 zu roß und fueß zu nächst bei dem 
castell über des eiß herüber gezogen und gächlin- 
genb auf des castell und flekhen geschlagen und in 
die 30 personen, we ib und khindt genomben, auch 
etliche heuser und stadi verbrendt etc. Copreiniz 
den 26. January/15.89. Hanns Graßwein" 
HKE, str. 38,38a 
a) med Koprivnico in Djurdjcvccin 
b) plötzlich 

1. marec.39 Iz Varaždina piše Vid Halek nad- 
vojvodi Karlu, da so Turki pri Loki ponovno prišli 
prek ledu in med Drnjein in Novigradom postavili 
zasedo, v katero so padli štirje Gl obice rj evi vojaki. 
Trije so pobegnili, ujet pa je bil plemič Suliadolc. 
Ujeli so še štiri vojake iz Novigrada, tri iz Drnja in 
še tri druge. 
„Gnedigister herr etc. cur dht. etc., erinder ich 
gehorsamist, das die fcindt bey Lokheya mit 9 
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fa h • en reutter und 5 fa lm •• fueß wid crumb wie 
zuuor über das • iß khomben und zwischen Noui- 
gradi und Dcrniab ain halte gestossen seind 4 
hussarisclic pfaidt undtcr dem Globizcr geschikht 
worden, zubeschen was das schlössen bedeute, 
sc in d auf die halt khomben, ai ••• so ain a dl s 
person darunter gewest Zuchadolz genant gefangen 
worden, die andern 3. haben sich mit der flucht 
soluirt etc. Auß Nouigradt sein 4 hara mia von 
Dcrnia 3 gefangen und ainer nidergehaut worden. 
Also auch ain rottnmeister von Appadaazd undtcr 
der haubtmanschafft Crcuz ist und noch zwey mit 
i h nie seind glcichcsfals gefangen worden etc. Wa- 
rasdin den ersten Marty anno /15/84, Veitli von 
llallcgg" 

HKR.str.38a,39 
a) med Koprivnico in Djurdjcvccm 
b) Drnjc 
c) der Hinterhalt 
d) Apatovac 

S tem obbcstilom iz 1. marca 1589 sc seznam • turskih 
vpadih konča. 

15. februarja 1584). V navedenih vesteh tudi ni nikjer 
govora o vpadih, ki •' segli na Kranjsko, zato bi lahko 
trdili, da so v literaturi zastopana mnenja o vpadih na 
Kranjsko postavljena nekritično (o vpadu na Kranjsko 8. 
decembra 1582 glej opombo 14 in poročilo iz 14. 
decembra tega leta; o vpadu 24. oktobra 1584 glej pod 
zbrane vpade v tem letu pod opombo 20). Poročevalce 
teh vesti, ki so, v nasprotju s ostalimi, napisane precej 
splošno, so torej morali gnati kaki drugi vzroki (kmečka 
gibanja na kočevskem področju v tem času? ). Po iz- 
gradnji Karlovca so se turški vpadi res usmerili na eni 
strani proti Turopolju in na drugi proti Kranjski oz. 
kočevskemu področju, vendar meje Kranjske niso prešli. 
Tako niso Kranjske zadnjih 30 let 16. stoletja razen 
groženj in pripravljenosti dežele turške čete nikoli priza- 
dele.4« 

Taktika osmanskoga cesarstva, da s stalnim obmejnim 
vojskovanjem pustoši ob hrvaški in slavonski krajini, ne 
da bi povzročila konflikt, ki bi prerasel v večjo vojno, je v 
tem obdobju desetih let značilna zlasti za prvih pet let. 
ko segajo vpadi v hrvaški krajini do Kranjske, v slavonski 
krajini pa do črte Iva nič, Križevci, Koprivnica, Zato sla 
..zaslužna" predvsem bojevita Sokolovića - Ali beg in 
Pcrhat paša -, ki sta obadva nesrečno končala leta 1586 
>n 1588, s čimer pa so tudi vpadi skoraj prenehali. Delno 
je manjše pustošenje zvezano tudi s perzijsko vojno, zlasti 
intenzivno v drugi polovici osemdesetih let. Novo turško 
..pozornost" hrvaški in slavonski krajini sta spodbudila 
sklenitev miru s Perzijo 1589. leta in imenovanje novega 
bosenskega bcglcrbcga, še bojevitejšega od Sokolovičev, 
Hasan paše Prcdojcviča 1591 leta. Začne se novo ob- 
dobje, ki zaključuje I 6. stoletje. Osmanski i me perij je 
dosegel skrajne zahodne meje v Hrvaški (padec Ripača in 
Bihaća ter še nekaj manjših krajev), ki pa jih je potem 
P°časi umikal. 
V tem obdobju osemdesetih let dajeta slavonski in hrva- 
Jki krajini pečat znamenita poveljnika krajiških čet - oba 
"mrla 1589 - Vid Halck in Jošt Josip Thurn. V glavnem 
"juna pisma nadvojvodi Karlu nam v tem prispevku 
odkrivajo še nove vpade, ki jih doslej nismo poznali. Iz 
naših sedaj predstavljenih virov je razvidno, da so zbirne 
informacije o turških vpadih v precejšnji meri napačno 
datirane, saj je sest a vlj alce teh skopih informacij prepisal 
kot dan vpada dan, ko je bilo napisano poročilo in ne dan 
vPada, kije bil naveden v poročilu vojaškega poveljnika. 
Tako so vpadi v kolikor so bili za 80-lcta upoštevani v 
"teraturi, napadno datirani, ker so bili avtorjeht prav ti 
seznami podlaga. Ker so nekatere vesti pisali ludi različni 
Poročevalci, in so te vesti v literaturi med seboj ne po- 
nzane in tako nepovezano tudi interpreti rane, lahko raz- 
beremo , kot da gre za več vpadov, v resnici pa le za enega 
(Slej npr. opombo 5 in poročila v septembru 1581). 
Uspešnost vpadov je zvezana tudi z manjšimi turškimi 
Retami, medtem ko velike turške vojske (o njihovi pre- 
tirani velikosti bi bilo potrebno v našem zgodovinopisju 
tudi še spregovoriti) niso imele uspeha, ker so bila 
Področja pravočasno obveščena (opomba 20 in poročilo 

Opombe 

1 Rad osla v Lopašic, Spomenici hrvatske krajine, Monumenta 
Spcctantia Historiam Slavorum Meridionalium XV Zacrcb 
1884 (MSHSM XV), str. 22-28 

2a Alck.u ]vić. Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u 16. i 17 
vijeku. Starine 35, Zagreb 1916, str. 332-341 (Starine 35). 

2 Stanko Jug. Turški napadi na Kranjsko in Primorsko od prve 
tretjine 16 stoletja do bitke pri Sisku 1593 ZC IX 
1955/1-4 (S. Jug, ZC IX). str. 50; taki sc aia ini so bili* 
namenjeni državnemu zboru, ki je na podlagi stanja na meji 
obljubil višino državne pomoči, S. Jug, ZČ IX, str. 50; (pol- 
letna poročila o dogodkih na meji pa so zbirali tudi agenti 
Fuggcrjev in jih pošiljali v Augsburg (za leto 1592 in 1593) 
MSHSM XV, str. 165-166, 175-182. Za leta od 1S9] do 
1593 obstaja še en tak seznam v Starinah 35, str. 341-345 

3 O tem vpadu v MSHSM XV, str. 27; V. Klaić, Povijest Hrvata, 
knjiga 5, Zagreb 1973 (Klaić, Povijest Hrvata), str. 432; R! 
Lopašic, Oko Kupe i Korane, Zagreb 1895 (Lopašic, Oko 
Kupe i Korane), str. 176, 288. Na strani 288 Lopašic po- 
stavlja en vpad v leto 1578, enega na istem področju pa v lelo 
1580, vendar pa podatke o vpadu 19. julija 1580 tako po- 
meša, da je videti, kot da gre za dva vpada. Tako sc je pri- 
kradla napaka tudi v delo V. Simonitija Prispevek k pozna- 
vanju turških vpadov od leta 1576 do začetka gradnje 
Karlovca leta 1579, ZC XXXIV, 1980/1-2, str. 96, kjer je za 
leto 1578 napisano, da je bil 19. julija vpad, pa ga v resnici ni 
bilo. 

4 O tem plenjenju v okolici Senja v literaturi ni nič zapisano. 

V letu 1580 so bili naslednji vpadi v slavonsko in hrvatsko 
krajino: 
29. junija vpad Ferhat bega in Id ris age na Turopolje (MSHSM 
XV, str. 27) 
V istem času vpade četa Turkov pri Gradu Djurdjevae 
(MSHSM, XV, str. 27). 
30. junija poroča o spopadu pri Hrastovici in pri Gradcu 
vojvoda Pristovski (Starine, 35, str. 309). 
6. julija oblegajo Turki tosici sv. Ivan (MSHSM XV, str. 15). 
19. julija krajiške čete porazijo turške konjenike med Ostrož- 
cem in Stcničnjakom (11KR. str. 43, MSHSM XV, str. 27, 
Klaić, Povijest Hrvata, str. 432, Lopašic, Oko Kupe i Korane, 
str. 176,288). 
V istem času Ali beg vpade v Turopolje, vendar ga je kapetan 
Koprivnice odbil (Klaić, IV.-ijcst Hrvata, str. 432, v MSHSM 
XV, sir. 27), piše, daje Turke odbil kapetan lvaniča. 
8. septembra vpad na Hrvatsko na Uni in Kolpi (Starine 19. 
str. 46, Lopašić, Bihać i bihaćka krajina, Zagreb 1890/Lo. 
pašić, Bihać/, str. 83). 
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29- septembra oz. nekaj dni prej opisani vpad v okolici Senja 
(IIKR, str. 4••,44). 
29. septembra spopad vojske Skcndcr bega in Požege iz Jurija 
Zrinjskcga v slavonski krajini (Klaić, Povijest Hrvata, str. 
432). 
12. decembra Turki vpadejo v Mcdjimurjc (Starine 19, str. 
46). 

S Vsa pisma govore o vpadu v bansko krajino prek Kolpe, le 
pismo iz 26. septembra govori o manjšem plenjenju v sla- 
vonski krajini okoli Vrbovca. Po Številu vojske si podatki niso 
enotni, iz česar se da sklepati, da je imet vpad već oddelkov 
ter da je trajal več dni, kot je razvidno tudi iz literature in 
objavljenih virov in pa da gre za pretirane informacije 
vojnih poveljnikov. Glede na število vojske je plen „majhen" 
ali pa realno prikazan glede na to, da niso krajiški vojaki 
nudili nobenega odpora. Poudariti je treba, da gre le za en 
vpad v bansko krajino, ki se je v Turopolje začel 6. 
septembra, kar je razvidno iz pisem Halcka in Aucrspcrga (v 
MS H SM XV, str. 27, 3. septembra, kar je pomota) inje lahko 
trajal več dni, vendar ne s takim številom turške vojske, kot je 
zaslediti v MSI1SM XV, str. 27, in pri Klaiću, Povijest Hrvata, 
str. 435, ki upošteva vir iz MSHSM XV. Ne upošteva pa Klaić 
vpada v MS M SM XV iz 3. septembra, ampak piše, da so v 
septembru večkrat vpadali obmejni begi (str. 435), verjame pa 
vpadu štiri vrstice nižje v MSHSM XV 8. septembra in ga tudi 
upošteva (str. 435). Po omejenem viru v MSHSM XV bi bila 
dva vpada - eden 3. septembra s 3000 vojaki, drugi pa 
istočasno s 5000 vojaki (Klaič piše 8. septembra, str. 435), 
eden preko Kolpe, drugi pa v Turopolje in slavonsko krajino. 
Po naših virih Vid Halck trdi, da niso vpadi i v slavonsko 
krajino, vsa pisma pa trdijo, da so vpad I i iz Bosne prek Kolpe, 
toda nihče v hrvatsko krajino, kar bi Aucrspcrg prav gotovo 
pisal. Torej so lahko vpad li samo iz Bosne prek Kolpe v 
bansko krajino v Turopolje. O številu jetnikov in odgnanc 
živine so podatki povsod vsaj približno enaki. V Starinah 19, 
str. 47, je zapisano pod 13. avgust sporočilo Vida Halcka, da 
so Turki vdrli prek Kolpe, vendar pa gre za 13. september. 
Tudi o vpadu in pa zmagi nad Turki v drugi polovici 
septembra, o katerem piše Vid Halck 6. oktobra (Starine 19, 
str. 47, Klaić, Povijest Hrvata, str. 435), dvomimo, saj bi o 
taki zmagi bilo prav gotovo zapisano tudi v MSHSM XV. O tej 
zmagi pa tudi v naših virih ni nič govora, pa čeprav piše 26. 
septembra Vid Halck iz Križevcev in istega dne iz Karlovca 
Andrej Aucrspcrg (glej opombo 7 o pismu Andreja Aucrs- 
pcrga 26. septembra). 

6 Vpade ali nevarnosti vpadov na Ogrskem bomo Ic omenili, ker 
so pač v lem večletnem pregledu. 

7 Zc 21. septembra naj bi se 500 turških konjenikov ustavilo 
pred Bihačcm in ga brezuspešno napadalo, preostali pa naj bi 
šli iz Krupe na plen il ni pohod ter 24. septembra dobili bogat 
plen, MSHSM XV, str 27; Lopašič, Oko Kupe i Korane, str. 
288; Lopašič, Bihać, str. 83. 

V letu 1581 so bili v slavonsko in hrvatsko krajino naslednji 
vpadi: 
19. januarja v padejo Turki iz Požege in Pakraca v okolico 
Ivanića (MSHSM XV, str. 27; Klaić, Povijest Hrvata, str. 432), 
5, marca iz Koprivnice poroča Vid Halck, da so Turki ropali 
okoli Topolovca, z njimi pa sc je spopadel Hans Globiccr pri 
sv. Petru pri Katalcni (Starine 19, str. 46), 
10. marca so pri Hrasto vici Turki ujeli 46 haramij in jih nekaj 
pobili (Starine 19, str. 47), 
19. aprila se je Peter Brdödy boril s Turki pri Križe vt i h in 
Ivaniću (Startne 19, str. 47; Klaić, Povijest Hrvata, str. 433), 
julija so se poskusili Turki pretihotapiti v Budački (Lopašič, 
Oko Kupe i Korane, str. 96), 
avgusta pridejo Turki pred Stcničnjak (Ibidem, str. 28S), 
konce avgusta vpad v okolico Vrbovca (HKR, str. 45), 
6. septembra vpad prek Kolpe v bansko Hrvaško (Ibidem, str. 
61, 60, 62, 45; glej tudi opombo 5), 
21. septembra napad na Bihać (MSHSM XV, str. 27; Lopašič, 
Bihać, str. 83), 
24. septembra vpad okoli kaštela Rečice (MSHSM XV, str. 
27; Lopašič, Oko Kupe i Korane, str. 288). 

8 O tem vpadu še v MSHSM XV, str. 27; Lopašič, Oko Kupe i 
Korane, postavlja da so Turki zavzeli Kremen v avgustu (str. 
156), vendar pa se zdi tudi po preostalih podatkih (ujetnikih), 
da gre za 20. februar. 

9 Da so Turki vdrli do Belaja, Irdi tudi poročilo Ladislava 
Impriča 5. marca, ni pa verjetno, da je prišlo do borbe z njimi. 
fz poročila 5. marca to ni razvidno, ampak celo, da so Turki 
svoj plen iz Slunja samo še povečali (glej opombo 10). 

10 O tem plenjenju piše tudi v Starinah 19, str. 48, vendar 
Lopašič tega v svojih delih ni povezal v ugotovitev, da gre za 
en vpad, ki seje začel 27. februarja pri Slunju in se nadaljeval 
28, februarja pri Belaju in Mrežnici. Da so pri tem ropanju 
plen povečali, dokazuje, da borbe pri Belaju ni bilo. O tem 
boju, o katerem bi prav gotovo pisal Ladislav Imprič v svojem 
poročilu teden dni kasneje (5. marca), ker bi zanj prav gotovo 
vedel, ni govora niti v naših poročilih; tudi v Sarinah 35, str. 
332, 333 je pisano tako, kot da gre za dva pvada, ker sta dve 
poročili, eno od Wo I fa, drugo od Andreja Auspcrga. 

11 O tem vpadu ni v literaturi ničesar zapisanega. 
12 Starine 35, str. 333. 
13 Starine 35, str. 333. O samih pripravah, da zbira Ali beg 

vojsko med Krupo in Novim ter da je postavil vojaški tabor, 
piše tudi Jošt Thurn 16. junija iz Karlovca, IIKR, str. 65. 

14 O tem vpadu in porazu piše v treh vrsticah tudi v Starinah, 
str. 333 in za kraj omenja Wahlstat (? ) medtem ko datuma 
bitke ne določa. O njem pišeta tudi Lopašič, Oko Kupe i 
Korane, in S. Jug, ZČ IX, ne pozna pa ga Klaič, ki je ponekod 
zelo pedanten. Oba se naslanjata na vire iz današnjega arhiva 
SR Slovcnijc.Lopašičcv vir se le malo razlikuje od našega (da 
je bilo pri prvem spopadu 200 ujetih Turkov ter daje bilo pri 
drugem spopadu 600 konjenikov, bistveno pa predvsem v 
trditvi, da se je vsa nesreća za krajiško vojsko zgodila l 3. 
decembra (str. 68, 69). (Poleg tega pa Lopašič piše, da je bil 
en vpad prek Bosiljcva do Vinice Že 17. novembra, vendar 
tega ne omenja nihče drug, sam pa ne navaja vira.) Jug pa 
trdi, da so Turki 8, decembra pri Ozlju porazili četo kor- 
io vških arbekuzirjev, nato pa vdrli v Kranjsko in napravili 
veliko škode okoli Ko.stcla, Poljan in Črnomlja. Ker pa je 
pretila nevarnost, da vpadeta ic dva bega, je bil 1 3. decembra 
objavljen ukaz, naj deželna konjenica takoj odide v Metliko, 
peti, deseti in trideseti mož pa naj bodo pripravljeni, da na tri 
strele takoj odhite na mejo. Zc dva dni kasneje paje vrhovni 
poveljnik hrvatske krajine javil, da se zaradi naraslih voda in 
slabega vremena vpada ni več bati (str. 54, 55). 
Kar se tiče kraja prizorišča. Jug napačno prevaja Wossail v 
Ozalj. Bosiljcvo se je označevalo j. Wossail (glej npr. Sticrovc 
zemljevide), tako da o tem ne gre dvomiti. Glede časa je 
verjeti, da se je bil boj med 8. in 10. decembrom, saj bi 
verjetno tako podroben seznam padlih (ki so jim odrezali 
glave) Jošt Josip Thurn naslednji dan težko poslal, poleg tega 
pa tudi Jug navaja pismo Jošta Josipa Thurna iz 11. decembra 
o tem, da je sovražnik še v deželi (str. 54), kar se po našem 
mnenju nanaša na Hrvatsko. Sicer pa bi bilo misliti, da sta bila 
dva vpada, o čemer pa ni nikjer govor. Glede vpada, ki naj bi 
sledil po boju pri Bosiljevu na Kranjsko, pa se zdi, da gre zgolj 
za pretiravanje. Cc upoštevamo, da je bilo sporočeno iz 
Slunja,_ da gre velika turška vojska na konjih in peš (okoli 
4300 vseh), bi morala biti o tem (torej že 7. ali 12 decembra) 
prav gotovo seznanjena tudi Kranjska; poleg tega je (bi) 
morala biti vzpostavljena pripravljenost na Kranjskem naj- 
kasneje istega dne, koje bila bitka (torej 8. ali 13. decembra), 
ker je bil sovražnik zelo blizu meje Kranjske in kar se je pri 
znanih primerih redno dogajalo. Pozivi o pripravljenosti so 
bili redno izdani na Kranjskem, že ko sc je velika turška 
vojska samo zbirala na Uni. V našem primeru pa naj bi bil 
objavljen ukaz, da gre deželna konjenica v Metliko, peti, 
deseti in trideseti mož pa naj bodo pripravljeni, da gredo po 
treh strelih na mejo, pet dni po tem, ko naj bi turki vpad I i na 
Kranjsko, ali pa istega dne, ko je bil boj. 15. decembra paje 
bilo javljeno, da ni več nevarnosti zaradi slabega vremena. 
Glede na te podatke vpad prav gotovo ni segel na Kranjsko. 
Poleg tega tudi ni nikjer govor o plenu iz Kranjske, ki se sicer 
v poročilih omenja v številu ljudi in živine. Po našem mnenju 
je bil boj med 8. in 10. decembrom s precej manjšo turško 
silo, ki se je po bitki obrnila nazaj, saj je bi) plen dovolj velik 
(trofeje 81 ubitih vojakov). Na Kranjskem ni prišlo do objave 
deželnega poziva, kar pa seje zgodilo šele po obvestilih, da sta 
na turški meji pripravljena še dva bcg;i - torej je morala biti 
turška sila v boju pri Bosiljevu precej manjša. 

V letu 1582 so bili v slavonsko in hrvaško krajino naslednji 
vpadi: 
20.  februarja, so Turki napadli in zažgali kastei Kremen 
(MSMSM XV, str. 27; HKR, str. 65a). 
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27. februarja Turki napadejo Slunj in sc dan kasneje pojavijo 
pri Belaju, kjer plen povečajo, ni pa prišlo do bitke, kjer bi 
bili poraženi (MSI1SM XV, sir. 27, 28; Starine 19, str. 48: 
Starine 35. str. 332. 333. Lopašić. Oko Kupe i Korane, str. 
49,156; 11KR, str. 65a,46). 
Konec februarja naj bi po Valvasorju manjša turška čela 
odpeljala iz okolice Poljan 30 ljudi ( na drugem mestu navaja, 
da je bilo to v marcu) (Jug, ZC IX, str. 54). Ta vpad bi bil 
možen le v povezavi z vpadom 27. in 28. februarja, ko naj bi 
se manjši del turške vojske odcepil in vpadcl pri Poljanah, 
vendar pa nobeno poročilo ne omenja, da bi Turki vdrli do 
Poljan. 
4. marce Vid llalck sporoča o manjšem vpadu pri Gradcu v 
Slavoniji (Starine 19, str. 48; Starine 35, str. 338) 
29. marca odpelje 150 turških konjenikov iz okolice Belaja 35 
oseb (HKR, str. 65,65a). 
8. aprila poroča Vid llalck o spopadu s Turki pri Djurdjcvcu 
(Starine 19, Mr. 48). 
27. aprila poročilo o večjem številu odpeljanih ljudi vendar pa 
ni dokazano kdaj (Starine 35, str. 338). 
19. maja manjši napad na delavce pri Karlovcu (HKR. str. 65; 
Starine 35, str. 333). 
8. junija ropanje Turkov pri Bihaću (I)KR, str. 51, Starine 35, 
str. 333). 
12. junija pri Koprivnici vas Sv. Ivan požgejo in delno 
odpeljejo ljudi (Starine 35, str. 338). 
V drugi polovici junija se prikradejo martolozi do Loža in 
odpeljejo 7 ljudi, vendar se jih Jest rcSi (Jug, ZC IX, str. 54). 
7. julija piše Jošl Josip Tliurn, da je naletel na četo Turkov 
ter ujel dva in pet konj (AS, DSK, Sig: Stan, I, fase. 289, nova 
št. fase. 424, str. 741). 
30. avgusta Vid llalck poroča, da so Turki pod Ahmed begom 
vpadli do Vrbovca in ropali ter odpeljali žene in otroke. 
(Starine 19, str. 48). 
20. oktobra o pustošijo neko vas nad Hrast ovico in odpeljejo 9 
ljudiin J) 2glavživinc (Starine 35, str. 338). 
17. novembra vpad Turkov do Vinice, kjer premagajo del 
karlovškc vojske (? ) Lopašič, Oko Kupe i Korane, str. 68; 
Starine 35. str. 333, tu ni govora o spopadu. 
Med 8. in 10. decembrom spopad turške vojske s krajiško 
vojsko, ki je poražena (Lopašič Oko Kupe i Korane, str. 68. 
69; Starina 35, str 333; Jug. ZC IX, str. 45; HKR, str 47. 
473,48,48a,49,49a 

15 O tem vpadu ni v literaturi nič zapisanega, oziroma je v 
Starinah 35, str. 338, 339 le na kratko prikazano, m to tako, 
kol da so Turki popolnoma uspeli. 

16 1 slega dne pošlje pismo o tem vpadu prek Rabe in plenu 
dvornemu vojnemu svetu tudi Ha I tazar Batliiani (HKR. str. 
54, 55; Starina 35. str 339). 

17 O tem vpadu tudi v Starinah 35, str. 333. Lopašić, Oko Kupe 
i Korane, omenja, da so v tem letu Ttirki o plen ili 1'ribancc pri 
Bosiljevu. vendar točno ne datira (str. 69). Ker sta Vukovdol 
in Pribancc v bližini, je verjetno, da je bilo to v tem času. 

18 O spopadu pri Bihaću beremo tudi v Starinah 35,, str. 333, 
vendar je poročilo pisal Krištof Obričan, ki piše o 400 
Turkih. Lopašič. Oko Kupe i Korane, piše, da so Turki 17. 
decembra v tem letu pri Drežniku rešili turške age, ujete v 
začetku septembra. V tem spopadu decembra je padel 
kapetan Bihaća Danilo Obričan (str. 84). 

19 Pismo ni podpisano nili naslovljeno. Ni verjetno, da gre za 
eno in islo skupino Turkov, ki hi najprej plenila pri Kopriv- 
nici, potem pa bi šla na rop prek Save in Kolpe. O lenii pise 
tudi v Starinah 35, str. 339, in postavlja, da ic bilo ¿uuu 
Turkov, samo poročilo pa napačno postavlja v 27. september. 

V letu 1583 so bili v slavonsko in hrvaško krajino lile vpadi: 
3. februarja poročilo o plenjenju turške vojske v slavonski 
krajini, katerega uspeli je preprečila slabo vreme (liKK, sir. 
57,57;i, 58. 58a; Starina 35, str. 338, 339). 
I 2. junija je •1 vpad pri Vukovcm dolu v Hrvaški krajini, kjer 
so Turke razbili in jim odvzeli plen (IIKR,str. 52. Starina ii, 
str 333). O njem piše v poročilu z dne 28. junija. 
17. junija vpad Turkov prek Rabe na Štajersko pri Gussingu. 
kjer so oplcnili 7 vasi in dopcljali večje število ljudi (IIKR, str. 
54). 
I. septembra spopad pri Bihaću in Dabru (1IKR, str. 52,52a; 
Starina 35, str. 333).  ,,.,.„   a, 
22. septembra poročilo o .plenjenju pri Koprivnici (UKK, sir. 
46; Starina 35. str. 339). 

17. decembra spopad pri Drežniku in smrt kapetana Bihaća 
Danila Obričana (Lorišić, Bihać, str. 84). 

20 14. februarja piše Josip Thurn iz Karlovca o vpadu nekaj 
turških čet „pred nekaj dnevi", ki pa niso v ničemer uspele. 
Po neobičajnih poteh (bishecr ungcwönlichc passen) je dva- 
krat 40 do 50 konjenikov prišlo v okolico Ogulina, Tounja in 
vse do Vinice 1er odpeljalo deset do dvanajst ljudi (MSHSM 
XV, str. 127). V Starinah 35, str. 333 pa da so odpeljali še 4 
ljudi več. Očitno gre za isti vpad, Ic daje glavnina šla v smeri 
proti Senju, en del pa seje odcepil in po „neobičajnih poteh" 
prišel do omenjenih krajev. V pismu 14. februarja piše Josip 
Thurn o nekaj četah, dan kasneje pa o 2000 možeh, kar pa je 
precejšnja razlika. Dva tisoč mož bi pomenilo okoli deset čet, 
kar pa je vsekakor več kot „nekaj". Tu je tudi dobro 
razvidno, kako je pravočasno opozorilo „spraznilo" deželo, v 
kateri ni pozimi kaj pleniti. 

V letu 1584 so bili v slavonsko in hrvaško krajino naslednji 
vpadi: 
8. februarja vpad v okolico Senja, Ledenic in Novega ter 
manjše skupine okoli Ogulina in Tounja in vse do Vinice, ki 
pa seje zaradi pravočasnega opozorila ponesrečil (HKR, str. 
53;MS1)SM XV. str. 1 27;Starina 35, str. 333, 334) 
Maja zavzamejo Turki grad Petrovac na Petrovi gori (Lopašič, 
Oko Kupe i Korane, str. 227, Starina 35, str, 334, pišejo, da so 
ropali Turki pri Lipi), Starina 35, str. 339, poročajo, daje bilo 
ropanje pri Petrovcih 23. maja. 
23. septembra spet ropajo pri Petrovi gori in o pustošijo štiri 
vasi, tako da je pod Petrovo goro vse opustelo (Lopašič, Oko 
Kupe in Korane, str. 219). V primerjavi z vpadom 13. septemb- 
ra 1586 (HKR, str. 33,33a) gre za veliko podobnost, kar vzbuja 
dvom o tem vpadu pri Lopašiču. V tem letu naj bi napadli Turki 
tudi Ramensko (Ibidem, str. 137). 
24. oktobra so Turki vpadli na Kranjsko in oplcnili okolico 
Kosteh, Poljan in Kočevja. Pri tem so precej trpele soseske 
Dolenja vas, Rakitnica in Prigorica v ribniškem gospodarstvu, 
medtem ko so Poljane popolnoma požgali, Turkov naj bi bilo 
9000. Ko so se vračali, sta jih pri Mo čilu pri Slunju 26. 
oktobra napadla z okoli 2030 vojaki Josip Thurn in Tomaž 
Erdody. V spopadu je padlo prek 2000 Turkov, rešen pa je bil 
tudi ves plen, ki so ga Turki nabrali na Kranjskem (Jug. ZC 
IX, str. 55, 56; Dimi t z. Geschichte Krains, str. 70; Hammer, 
Historija turskog carstva, knjiga 2 Zagreb 1979, str. 101, 
Klaić, Povijest Hrvata, str. 447). Zanimivo je, da je o ple- 
njenju na Kranjskem najbolj podroben opis šele iz 4. februarja 
1585 in ne prej, kakor navaja S. Jug po virih v Arhivu 
Slovenije. 
Sam vpad pa je potekal takole: 19. oktobra sporoča Jošt 
Josip Thurn iz Karlovca na Kranjsko, da se zbira pri Vunlču 
(Dunič jugozahodno od Blhača.op. V.S,) velika turška vojska 
pod vodstvom bosanskega paše in treh sandžak begov, zato 
naj se dežela pripravi, 22. oktobra mu je dežela odgovorila, da 
je pripravljena, in dodala, da se zaradi zapadlega snega ni več 
bati večjega vpada (Jug. ZČ IX, str. 55). Torej do 22. oktobra 
ni bilo vpada niti v hrvaško krajino, saj Kranjska o tem ni bila 
obveščena, bi pa verjetno glede na obveščevalni sistem (sli, 
grmade, topovi) vsekakor bila, če bi mejo prestopila tako 
velika turška sila. 24. pa naj bi Turki vpadli na Kranjsko z 
9000 konjeniki in pešci in poropali omenjene predele. Glede 
na to, da je bila dežela pripravljena (tudi vojska !), ni nobenih 
informacij o spopadih na Kranjskem, niti o velikosti plena, ki 
se največkrat izraža v številu ljudi in živine. Omenjeno je le, 
da je bi) plen obilen In da so odpeljali mnogo ljudi. Klaić po 
Istanffyju navaja 600 ljudi (Klaić, Povjcst Hrvata, str. 447). 
Drugi problem tega vpada pa so razdalje: vpad bi se moral 
začeti vsaj 20. ali 21. oktobra (o čemere pa ni nikakršnih 
obvestil), da bi taka velika sila (s pešci) prispela 24. oktobra iz 
•uniča do Kostcla (okoli 1 20 kilometrov). Ce pa sc je vpad 
začel 22. oktobra, bi morali v dveh dneh premagati to 
razdaljo, ne da bi se ustavljali. Tudi na Kranjskem so morali 
turški konjeniki 24. oktobra, vsaj listi, ki naj bi prišli do 
omenjenih vasi v ribniškem gospostvu, v enem dnevu projahao 
najmanj 60 km, da bi opravili pot od Kostcla do omenjenih 
vasi in nazaj, pri tem pa odpeljali še „obilen plen in mnogo 
ljudi". Naslednji dan, 25., 'n recimo še del dneva 26. oktobra 
bi morala vsa ta vojska s plenom priti do Močila pri Slunju 
(od Kostcla okoli 70 km), kjer je prišlo do bitke, usodne za 
Turke. Gre torej za razdaljo 250 km, ki naj bi jo turška vojska 
premagovala, tako da bi vsak dan naredila povprečno 50 km, 
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če bi trajal vpad od 22. do 26. oktobra. To pa so razdalje, ki 
zahtevajo izredno disciplino tako velike vojske, kar pa za 
turške plenilne pohode ni bilo značilno niti ni značilno za 
vojske 16. stoletja nasploh. Ta vpad bi bil mogoč, če bi trajal 
od 20. oktobra, bitka pa bi bila 26. oktobra pri Močilu pri 
Sevcrinu na Kolpi, vendar pa ni za te podatke nobenega vira, 
ki bi to možnost potrjeval (da gre za Močila pri Slunju, je 
večkrat poudarjeno). Ce bi dopustili možnost, da sc je do 
Kranjske zaletela le manjša skupina Turkov, ki bi bila giblji- 
vejša, pa se postavlja vprašanje, kaj so delali preostali tisoči na 
Hrvaškem, saj o plenjenju na Hrvaškem ni govora, o čemer pa bi 
glede na tako moč vojske dvomili. Najbolj se zdi verjetno, da 
je velika (sicer brez argumentov dvomimo o številu 9000) 
turška vojska prodrla iz • uniča le do Slunja, kjer pa jo je 
krajiška vojska presenetila in razbila. Vpad na Kranjsko pa bi 
bilo kvečjemu delo kakšne manjše skupine, ki pa tudi ni 
prodrla dalj kot do Kostcla in Poljan. Ugotovitev, da so precej 
trpele soseske v ribniškem gospostvu, paje verjetneje pripisati 
kmečkemu gibanju, ki je bilo od srede sedemdesetih let kar 
več desetletij na Kočevskem bolj ali manj živo. Pod krinko 
Turkov pa so se tudi lažje odpisali kakšni zaostali davki. (O 
kmečkem gibanju na Kočevskem glej Bogo Grafenaucr, 
Kmcčku punti na Slovenskem, Ljubljana 1962, in Kmcčku 
punti naSlovcnskcm.Situla 13, Ljubljana 1973.) 

21 Starina 35, str. 339. 
22 Starina 35, str. 339. 
23 O tem vpadu 30. aprila piše tudi v Starinah 35, str. 334. 

Težko je verjeti, da je pri vpadu sodelovalo tako število 
konjenikov in pešcev, še posebej če vemo, daje bila pri Sisku 
zbrana še večja turška vojska in sicer nekaj dni pred tem (glej 
poročilo iz 28. aprila). 

24 O tem vpadu 7. avgusta piše tudi v Starinah 35, str. 339, 
vendar postavlja vpad 9. avgusta. 

25 O tem vpadu piše tudi Klaić, Povjcst llrvata, str. 450, vendar 
so pri njem manjše razlike; tako piše, da je bil kapetan Juraj 
H orner in ne Franz, kot je v našem viru. Prav tako piše, da so 
Turki „spasili neka sela/medju njima i sela Golubi č", medtem 
ko je v našem viru, da so dve v bližini ležeči vasi oblegali, 
Uolubič pa požgali do tal (im grundt abbrcndt); poleg tega pa 
so v vasi Otok vojvodi KoŠiču (Khossitsch) zažgali hišo in 
seno, ujeli pa njegovega očeta Andreja (und sein vetter der alt 
Knossisch selb Andre gefangen); širše od Klaića glej tudi v 
MSHSM XV, str. 148 in Starina 35, str. 334, 335). 

V letu 15 85 so bili v slavonsko in hrvaško krajino tile vpadi: 
13. aprila vpad Turkov do Ivaniča in Dubravčaka (IlKR, str. 
31, Starina 35, 339). 
28. aprila sporočilo, da je okoli 150 Turkov prešlo Kolpo 
med Drcnčino In Siskom (HKR, str. 31 a,; Starina 35, str. 

30. aprila sporočilo 1. maja o vpadu in boju pri Slunju (HKR 
str. 39a). 
Julija so Turki požgali Skrad, verjetno z dovoljenjem Babono- 
žičeve vdove, ki je po smrti moža imela Skrad (Lopašić, Oko 
Kupe i Korane, str. 266), morda so istočasno požgali tudi 
Budački (Ibidem, str. 96), 
7. avgusta sporočilo Vida Malčka 9. avgusta o vpadu v okolico 
Gradca, kjer so oplenili in požgali okoliške kastele (HKR, str. 
31a, 32; Starina 35, str. 339). 
14. septembra sporočilo 15. septembra o obleganju Bihaća in 
požigu Golubica (HKR, str. 39a, 40, 40a; Starina 35, str 
312-314, 334, 335; Klaic, Povjcst Hrvata, str. 450). 

26. O tem tudi pismo Vida Halcka 24. februarja iz Varaždina, ki 
pa je napisano tako, kot da je bil vpad v februarju (Starine 19, 
str. 49), kar upošteva tudi Klaić in ta vpad napačno postavlja 
v februar. (Klaič, Povjcst Hrvata, str. 450); o tem vpadu pišejo 
tudi Starine 35, str. 339, vendar je datiran vpad napačno, 
namreč včas,kojcbilaodposlana vest. 

27 Starine 39, str. 339. 
28 O tem vpadu tudi v Starinah 35, str. 339, vendar napačno 

datiran 28. avgust. Napačen tudi podatek o odpeljanih, ki so 
bili trije, trije pa ubiti. 

29 Starine 35, str. 339. 
30 O tem vpadu tudi Starine 35, str. 339, vendar tu omenja, da 

so Turki štiri vasi opustošili pri Se menici, kar pa ne drži. Pri 
Scmcnici so Turki le Muro prešli. 

31 O tem vpadu glej tudi Starine 19, str. 51 in Starine 35, str. 
340. Tu vpad ni preciziran oz. se lahko razume, da je bil l, 
oktobra, ko je bilo poročilo tudi napisano. Vpad je dejansko 
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bil „yczo Montags versehinen, das ist an St. Michaels tag", kar 
je 29. septembra. 

32 Veliko več o tem vpadu, zlasti o sijajni zmagi nad Turki, 6. 
dcecmbra, Še v Starinah 19, str. 51, 52, 53; Klaič, Povjcst 
Hrvata, str. 452, 453,454. 

V letu 1586 so bili v hrvaško in slavonsko krajino tile vpadi: 
20. januarja poročilo 23. januarja o vpadu preko Drave in 
spopad s haramijami iz Djurdjevca, ki so vozili les (HKR, str. 
32, 32a; v Starinah 19, str. 49. Starine 35, str. 339; in Klaič, 
Povjcst Hrvata, str. 450, napačno postavljeno v februar). 
31. marca manjši vpad oz. boj s Turki pri Cvrstceu (Starine 
19, str. 50; Klaič, Povjcst Hrvata, str. 452). 
V času od 30. marca do 6. aprila en manjši vpad proti 
Djurdjcvcu (Ibidem). 
Takoj po 6. aprilu vpad več sto Vlahov na Djurdjcvac 
(Ibidem). 
24. maja manjši vpad pri Cirkvcni in Sv. Petru (Ibidem). 
14. junija ropanje Vlahov v okolici Djurdjevca (HKR, str. 320; 
Starine 35, str. 35, 339). 
23. avgusta vpad, ki je segel vse do Djurdjevca (Starine 35, str. 
339; HKR, str. 34, 34a). 
13. septembra poročilo o vpadu med reko Muro in Dravo, 
kjer so oplenili Štiri vasi in odpeljali 418 oseb (HKR, str. 33, 
33a; Starine 35, str. 339). 
29. septembra poročilo I. oktobra o vpadu vokolico Kopriv- 
nice (HKR, str. 34a, 35; Starine 19, str. 51; Starine 35, str. 
340). 
5. decembra sporočilo 6. decembra o vpadu pri Kloštar 
Ivaniču in zmagi nad Turki pri Ivaniču (HKR, str. 33a, 34; 
Starine 19, str. 51, 52, 53; Klaič, Povjcst Hrvata, str. 453, 
453,454). 

33 O tem vpadu tudi v Starinah 35, str. 340, vendar postavljen 
datum vpada takrat, ko je bilo pisano poročilo, kar pa je 
napačno. 

34 O tem drobnem ropanju in spopadu piše tudi v Starinah 35, 
str. 335. Ce primerjamo vpade velikih turških skupin in pa te 
majhne vpade, pa vsekakor vidimo, da je zaradi obveščevalne 
službe le redek velik vpad uspel. 

35 Temu vpadu, v katerem naj bi sodelovalo 8000 konjenikov in 
pešcev, je dodan tudi popis 17 krajev in potek turškega 
ropanja. Ta vpad omenja tudi Klaič, Pojest Hrvata, str. 455, 
vendar le v zvezi z bitko, ki mu je sledila. V tej bitki je Jurij 
Zrinjski Turke premagal, jih 1000 ujel in vse ljudi osvobodil. 
Klaič še postavlja vpad 13. avgusta, kar pa je pomota, kot je 
razvidno iz tu navedenega vira. Sicer pravilno datiran vpad, 
toda le da so Turki vpadi i v Slavonijo brez drugih navedb, 

tudi v Starinah 35, str. 340. 

V letu 1587 so bili v hrvaško in slavonsko krajino tile vpadi: 
20. marca poroča Tomaž Dornberg o manjšem vpadu pri Her- 
kani ču (Starine 35, str. 335). 
29. aprila sporočilo Vida Halcka o manjäcm vpadu priTopo- 
loveu (HKR, str. 35a; Starine 35, str. 340). 
29. maja vpadi manjših skupin Turkov pri Karlovcu in Ogu- 
linu (HKR, str. 40a, 41; Starine 35, str. 335). V ta čas morda 
sodi tudi boj pri Ostrožcu, kjer so Turki pobili skoraj celo po- 
sadko Bihaća (Lopašič, Bihać, str. 240) 
20. avgusta velik vpad v okolico Dobrovnika v Prekmurju, kar 
sicer sodi pod Ogrsko (HKR, str. 36, 36a, 37, 37a; Klaič, 
Povjcst llrvata, str. 455; Hammer, i storija turskog carstva, str. 
101;Starinc35,str. 340). 
6. oktobra vpad 300 Vlahov med Muro in Dravo na južno 
S tajersko (S tarine 19, str. 5 3). 

36 Starine 35, str.  340 postavljajo vpad 3. junija, kar pa je 
pomota. 

37 O tem vpadu tudi v Starinah 35, str. 340; tudi tu je vpad 
napačno postavljen v tisti dan, ko je bilo pisano poročilo. 

V letu 1588 so bili v slavonsko in hrvatsko krajino naslednji 
vpadi: 
8. novembra vpad pri Cvrstceu (HKR, str. 38; Starine 35. str. 
340). 

38 O tem vpadu piše Vid Halck še enkrat 29. januarja in dodaja, 
da so bili „2 liaramia scind nidcrhegaut, 2 gefangen und 3 
harrt vewundt worden" (•KR, str. 38a; Starine 35, str. 340) 
vpad je napačno postavljen v čas, kot je bilo pisano poročilo. 

39 Starine 35, str. 340. 
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V letu 1589 so bili v slavonsko in hrvaško krajino naslednji 
vpadi: 
25. januarja vpad v Novigrad v Slavoniji, kjer so Turki požgali 
•nekaj hiš in odpeljali 30 ljudi (HKR. str. 38, 38a, Starine 35, 
str. 340). 
1.  marca Turki postavijo med Drnjcm in Novigradom v 
Slavoniji zasedo in ujamejo nekaj vojakov (HKR, str. 38a, 39; 
Starine 35, str. 340) 
30. julija iz Scnja sporočijo o manjšem vpadu (Starine 35, str. 
335, 336). 
27. avgusta iz Scnja sporočilo o manjšem vpadu (Starine 35, 
str. 336). 

1. decembra vpad pri Repicu in Bihaću (Starine 35, str. 336). 
6. decembra zavzame'o Turki Ripač, toda le za kratek čas. 
Spet ga zavzame krajisna vojska (Lopašič, Bihač, str. 266). 

40 Za devetdeseta leta 16. stoletja v literaturi in objavljenih virih 
ne zasledimo vpadov na Kranjskem za sedemdeseta leta pa 
glej tudi prispevka Vaška Simoni ti, Prispevek k poznavanju 
turških vpadov v letih 1570 do 1575, ZC XXXI, 1977, str. 
491-505 in istega avtorja Prispevek k poznavanju turških 
vpadov od leta 1576 do začetka gradnje Karlovca leta 1579, 
ZC XXXIV, 1980, str. 87-100. 

GRADIVO V FONDU C. KR. FINANČNEGA MINISTR- 
STVA NA DUNAJU 

Ema Umek 

Leta 1848 je nadomestilo tedanjo Dvorno komoro in 
Ministerialno bančno deputacijo Finančno ministrstvo. 
Njegov delokrog je sprva obsegal finančno upravo in 
finančno zakonodajo vključno z denarstvom in poštno 
upravo. Z nastankom novih ministrstev se je spreminjal 
delokrog finančnega ministrstva. Leta 1850 je bila usta- 
novljena Generalna direkcija za kataster, ki je bila nepo- 
sredno podrejena Finančnemu ministrstvu, v letu 1862 je 
bila preimenovana v Generalno direkcijo za direktne 
davke inje postala sekcija Finančnega ministrstva. 
V letu 1852 je Finančno ministrstvo imelo te posle: 
upravo državnega premoženja, državne prihodke in iz- 
datke, državni kredit in promet denarja, v naslednjem 
letu pa je vodilo tudi vse državne montanistične zadeve. 
Pristojnosti Finančnega ministrstva so bile spremenjene 
še v letih 1859 in 186!, ko je nadzorovalo državne 
garancije ali subvencije železniškim in paro plovnim druž- 
bam. Z novo ureditvijo monarhije v letu 1867 j e Finančno 
ministrstvo obdržalo finančno upravo za avstrijsko polo- 
vico postalo leta 1872 najvišja uprava državnih gozdov, 
domen in montanističnih podjetij, v letu 1881 pa je nad- 
zorovalo tudi tiste železniške zadeve, kjer je država nasto- 
pala s fi nančnim deležem. 
Finančno ministrstvo je bilo od ustanovitve dalje organi- 
zacijsko deljeno v oddelke ali sekcije, ti pa dalje v 
departmaje. Delokrog sekcij in število departmajev se je 
spreminjalo. Leta 1848 so bile štiri sekcije: 
L sekcija finance z generalnim sekretariatom in 3 depart- 
maji, 11. sekcija direktni davki in državna posest, 
departmaji 5-9, III. sekcija indirektne dajatve in državni 
monopol, departmaji 10-15, IV. sekcija državni izdatki 
in blagajna, departmaji 16—19. 
Uta 1864 je imelo finančno ministrstvo dva glavna 
oddelka: predsedstveno sekcijo (finančno-službene za- 
deve, denarstvo) in štiri sekcije za upravno službo: 1. 
sekcijo, ki sc-je imenovala tudi Direkcija za direktne 
davke (direktni davki, kataster), II- sekcijo indirektne 
dajatve, državni monopol, 111. sekcijo, imenovano tudi 
Generalna direkcija nepremičnega državnega premoženja, 
domene, gozdovi, rudniki, montanistični obrati, soline, 

IV. sekcijo državni proračun, finančne prokuraturc, raču- 
novodske zadeve. 
V letu 1865 je bila reorganizacija na dve sekciji: I. 
upravno službo: davke, državno posest in II. kredite. Že v 
letu 1868 je bila ponovna reorganizacija. 
Delokrog Finančnega ministrstva in njegova organiza- 
cijska razdelitev se odražata tudi v njegovem gradivu. To 
je sestavljeno iz splošnih in predsedstvenih spisov. Splošni 
spisi so razdeljeni do leta 1874 na VIII regjst rat urnih 
oddelkov: I. kamcralni, H. bankalni in dajatve, 111. 
kreditni, IV. domene, V. pristojbine, VI. kataster, VII. 
oddelek direktnih davkov, VIII. montanistični oddelek. 
Kameralni oddelek se dalje deli na 76 registraturnih 
pododdelkov, poleg splošnih kazal za ta oddelek so še 
posebna kazala za pokojninske spise, spise državne tiskar- 
ne in tovarniške zadeve, za koncepte predlogov in za 
normalije. V 42 pododdelku oziroma registraturnem 
fasciklu so provincialne zadeve Kranjske oziroma Ilirije, v 
40. provincialne zadeve Štajerske, v 46. provincialne 
zadeve Trsta in Primorja. 
II. bankalni oddelek in dajatve je dalje razdeljen na 24 
pododelkov, od katerih se nekateri dele še dalje na 
dežele, tako na primer: 1.1. finančne straže, organizacija, 
razdelitev, personalijc, 2.1—2 finančna oblast va, 3.2—3 
dajatve carine, 4.1—4 uprava carin, 5.1—5 dajatve od soli, 
razpečevanje soli, 6.1—6 organi za dajatve od soli, 7.1—7 
mitnine od poti, mostov, brodov, 8.1—8 obdavčitev pijač 
in živil, 12.1-12 davčni uradi, dajatve od lotta, 13.1-13 
dnevnice, 14.2—14 pokojnine, 15.1—15 blagajne, disci- 
plinske zadeve uradnikov, dajatve, 16.1-16 zadeve erara, 
gradenj in zakupov, 18.1—18 pokojnine finančnih urad- 
nikov. V teh registra turnih fascikl ih ima gradivo, ki se 
nanaša na Štajersko, Koroško, Kranjsko, signaturo 4. Za 
oddelek je enoten indeks. 

III. oddelek, kreditni, ima 31 pododdelkov. Indeksi so v 
njem ločeni delno po snovnih skupinah, tako so posebni 
indeksi za naslednje snovne skupine: blagajniške zadeve, 
kreditne zadeve, zadeve skladov. 

IV. katastrski oddelek ima 27. pododdelkov. Naj ome- 
nim, da je v pododdelku 4 gradivo o državni posesti in 
posesti skladov na Štajerskem, Koroškem in delno Kranj- 
skem, v pododdelku 5 gradivo o državni posesti in posesti 
skladov v Iliriji, o gozdovih in montanističnih obratih 
delno tudi na Štajerskem in Kranjskem. Indeksi so iz- 
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delani delno tudi po stvarnih skupinah za upravo državne 
posesti in posesti skladov ter odtujitev državne posesti. 
V. oddelek pristojbin ima 43 pododdelkov. Kazala so v 
njem ločena za pristojbine, žige, takse in ostalo. 
VI, oddelek, katastrski, vsebuje spise dvorne komisije za 
regulacijo zemljiškega davka, spise davčnega de pa rt maj a 
združene dvorne pisarne, II. sekcije Finančnega minsitr- 
stva o katastru, spise Cencralnc direkcije zemljiško davč- 
nega katastra in predsedstvenc spise te direkcije. Vsak del 
tega oddelka ima svoje kazalo. 
VII, oddelek, direktni davki, so urejeni po vrstah davkov. 
Pri zemljiškem davku, urbarskem davku, desetini, davku 
na poslopja, pridobitnem davku, užit ninske m davku, 
spregledih in zaostankih, vplačilih davkov, davčnih 
oblastvih so deljeni spisi še dalje po deželah. Kazala so 
ločena za zaniljiški in druge davke. 
VIII. montanistični oddelek ima spise Finančnega mi- 
nistrstva 1853—1871 o denarništvu, rudarstvu, plavžih in 
solinah ter spise od leta 1872-1874, ki se dele na 18 
pododdelkov. 
V letu 1875 je doživelo Finančno ministrstvo novo 
reorganizacijo, delilo se je na štiri oddelke in od tedaj je 
njegovo gradivo razdeljeno na štiri registrature, ki se 
pokrivajo z organizacijsko shemo. I. registratura: kame- 
raine in kreditne zadeve, zadeve finančne prokurature in 
drugo, prej I., II. in delno V. oddelek, z registraturnimi 
fascikli 1— 31. Kazala so ločena za kamcralne, kreditne in 
pokojninske zadeve. II. registratura: bankalne zadeve, 
pristojbine, takse, žigi, prej oddelek II, in del V. oddelka, 
z registraturnimi fascikli 1—27. 
HI. registratura, kataster in indirektni davki, združuje 
zadeve prejšnjega VI. in VII. oddelka, dalje se deli po 
deželah. 
IV. registratura: odtujitev državne posesti, pridobivanje 
soli, denarne zadeve, montanistični obrati, kar je bilo prej 
delo IV. oddelka in Vili, oddelka, z registraturnimi 
fascikli 1-17. 
Reorganizacija finančnega ministrstva v letu 1907 je 
razdelila posle na predsedstveno sekcijo, v kateri so bili 
predsedstvena pisarna, Vili., XVII. in XVIII. de part ma in 
redakcija zakonika, in pet sekcij: I. kreditna (departmaji 
II, III. XIV), II. proračunska (departmaji I, IV •, IV b\ 
delno XIV), III. pristojbinska (departmaji IX •, IX H, IX 
C, IX D, IX E), IV. sekcija dajatve, oddelek • (depart- 
maji X, XI, XVI •.13), oddelek • (departmaji V. VI, VII), 
V. sekcija direktnih davkov (departmaji XII, XIII • •, C 
XV). 
V gradivu depart majev so vsebovane tele zadeve: I. 
departma proračun, II. posojila dežel, občin, zadeve 
društev, zemljiška odveza, III. finančne zadeve železnic, 
plovbe, IV. • finančne zadeve ministrskega prezidija, 
državnega sodišča, upravnega sodišča in ministrstev, IV • 
finančne zadeve ministrstva, odtujitev državnih posestev, 
V. užitninski davki, dajatve dežel in občin na meso, vino, 

mošt, VI. davek na pivo, sladkor, žganje, mineralno olje, 
tehnična finančna kontrola, VII. obravnave, najvišje so- 
dišče dajatev, kazenske zadeve, monopol na smodnik, 
mitninske zadeve, patenti, VIII. državna tiskarna, uradna 
poslopja, gradbene zadeve, IX. •-• legisladvne zadeve 
glede žigov in pristojbin, zadeve pristojbin, X. tobak in 
loto, XI. proizvodnja in razpečevanje soli, XII. davek na 
poslopja, finance dežel, okrajev, občin, XIII. •—C pridob- 
ninski davek, administrativne zadeve direktnih davkov, 
osebni, dohodninski davek in davek na plače, pridobitni 
davek, XIV. avstrijsko-ogrska banka, regulacija valute 
itd., XV. zemljiški davek, davčni uradi, XVI. A carina, 
trgovske pogodbe, trgovska statistika, XVI. • administra- 
tivne zadeve carine, XVII. pokojnine, XVIII. ostale za- 
deve, zadeve državne službe. 
Leta 101 Oje bilo v Finančnem ministrstvu sedem sekcij. 
Prve tri sekcije so obdržale prejšnja poimenovanja, IV. je 
postala sekcija indirektnih davkov, V. monopoli, VI. 
direktni davki, Vil. personalne zadeve. V sekcijah je 
prišlo tudi do sprememb v departmajih, tako na primer je 
bil monopol na tobak v VIII. de pa rt maju, vX.dc part maj u 
reforma in organizacija blagajništva in računskih zadev, 
režijske in organizacijske zadeve računskih departmajev 
finančne uprave, deželnih blagajn, finančnih in sodno 
depozitnih blagajn, VIII. • personalne, režijske in organi- 
zacijske zadeve finančnih obi aste v in prokurattir. Manjše 
spremembe razdelitve poslov znotraj departmajev so še v 
letu 1910, 1914, 1916 in 1917. Od leta 1916 se pri 
razdelitvi poslov ne pojavlja več V. sekcija monopolov, 
dodan pa je nov 19. departma vojne gospodarske zadeve, 
proračun urada za ljudsko prehrano.. Od leta 1907 je 
gradivo urejeno za vsak departma posebej, vsak departma 
ima tudi svoja kazala. 
Pomembnejše gradivo za slovensko zgodovino je predvsem 
o financiranju lokalnih železnic, posojilih občin, spre- 
membah meja katastrskih občin, angažiranju državnih 
financ pri gradnjah javnih stavb, pritožb podjetij zaradi 
obdavčitev, delu davčne ti prave in drugem. Pri razisko- 
vanju gospodarske zgodovine ne bi sine li prezreti gradiva, 
kije v tem fondu. 
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ARHIV SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA 

Andrej Vovko 

Poseben arhivski oddelek so v Slovenskem šolskem mu- 
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zeju osnovali ob reorganizaciji muzeja leta 1951. Tre- 
nutno (1.10.1981) šteje 493 fasciklov, to je okrog 50 
tekočih metrov gradiva, zelo pomembnega za razisko- 
vanje zgodovine šolstva na Slovenskem. 
Arhivsko gradivo je razdeljeno na zbirko šolskih uradnih 



spisov, ki JI eje 376 fasciklov, fond Zve Zü slovenski li 
učiteljskih društev s 65 fascikli ter fond Jugoslovansko 
učiteljsko udruženje z 52 fascikli. 
Fonda Zaveza slovenskih učiteljskih društev, ki vsebuje 
gradivo iz. obdobja 1854-1918, ter Jugoslovansko uči- 
teljsko udruženje i/, obdobja 1918-1941 vsebujeta iz- 
redno dragocene podatke iz /godovi t• učiteljskih stro- 
kovnih društev pri nas. Vsebinsko pomenita zaključeni 
celoti, ki nimata prirastka gradiva. Obranila sta se zgolj 
po naključju, saj ju je leta 1951 takratni ravnatelj muzeja 
France Ostanek slučajno našel na podstrešju Šole Ledina, 
kjer je bil takrat muzej, sicer bi končala v peči. 
Zbirka Šolskih uradnih spisov je za razliko od obeh 
prejšnjih zelo pestra in raznolika, časovno pa sega od 17. 
stoletja prav do naših dni. Tu so ohranjeni zapisniki 
krajevnih in okrajnih učiteljskih konferenc, inšpekcijski 
zapisniki, učni načrti, Šolske kronike, spisi in okrožnice 
višjih šolskih oblasti, seznami gradiva o šolstvu na Sloven- 
skem, ki ga. hranijo v drugih ustanovah tako pri nas kot v 
tujini. 1er fotokopije in kseroksi tega gradiva. Cc je SSM 
hkrati s fotokopijami pridobil tudi mikrofilme gradiva, 
poleni jih hrani razstavna zbirka SŠM. 
Zbirka še ni zaključena, ampak ima reden letni pri- 
rastek, ki ga v glavnem pomenijo podarjeni privatni 
arhivi, V prvem obdobju delovanja po letu 1951 je SSM 
imel pravico sprejemali tudi uradne šolske arhive, ki pa 
jih zdaj prevzemajo arhivske ustanove. To dejstvo je 
vidno tudi pri sestavi posameznih fasciklov, ki so pove- 
zani bodisi s krajem, ustanovo ali osebo. Posebno-enoto 
znotraj te zbirke pomeni zbirka NO», ki vsebuje zelo 
pomembne podatke o partizanskem in okupatorskem 
Šolstvu iz tega obdobja, pa tudi arhiv Pokrajinskega 
narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko primorje za 
prva leta po končani dmgi svetovni vojni. 
Oglejmo si Še nekaj gradiva, ki ga hrani ta zbirka. 
Ohranjeno je precej gradiva za prvo mestno deško osnov- 
no šolo v Ljubljani (Ledina) iz obdobja 1854-1920, za 
•'rimorsko. Koroško ter manjšinske Šole v Sloveniji iz. 
obdobja 1918-1966 1er gradiva deželnega šolskega nad- 
zornika Frana Gabrščka (1880-1925). Arhiv hrani od- 
'oke sekovskega škofijskega ordinaria!a od 1819 do 1869. 
•orej iz obdobja, ko je bilo šolsko nadzorstvo v 
Avstriji v cerkvenih rokah, arhiv Občestva kmečkih nada- 
•jcvalnih šol (1929 1941). kroniki moškega in ženskega 
"Ćiteljisea v Ljubljani ter zapisnike preparandoli tečajev 
za bodoče učitelje na ljubljanski nonnalki (1816 1930). 
0tl gradiva s posameznih šol omenimo kroniko, zapisnike 
ln Protokole osnovne šole v Žalcu (1781-1879). spise 
lr"ovskc trivialke v Ljubljani (1831-1870). arhiv komu- 
nalne realke v Ljutomeru (1861-1914), spise glavne šole 
v Celju (1776-1869). arhiv šole Prem (1825-1874). 
«l'iv šole v Dolnjem Logatcu za ¿asa italijanske okli- 
Pacijc (1918-1921), šole v Brestanici (1701-1 »"J; B"* 
divo o trivialki v Laškem (1806-1887), šolske listine 
osnovne šole Bled (1816-1878). šolske spise osnovne šole 
»fc/ovica (I850--I9W) ter kataloge in zapisnike osnovne 
š.0,e Jezica pri Ljubljani (1875-1957). S tem tovrstno gra- 

nose zdaleč ni izčrpano. ..,..„ 7l 
glejmo si še nekatere druge zanimive arhivahjc. ¿a 
f/oučevanje manjšinskega vprašanja so nedvomno _ zaiti- 
'• 'ascikli, ki vsebujejo dokumente iz gimnazije m 
"C'tcljiäca v Veliko ven (1919-1920), za zgodovino šol- 
stV!> Pa zbrani star. patenti iz obdobja 1783-1848. Precej 
ljetno jc gradjvo 0 |j,1D|janskih zasebnih šolah Marija- 

nišče in Lichten!um (1890-1946), zanimivo je gradivo o 
zgodovini Učiteljske tiskarne v Ljubljani (1906—1940), 
spisi dekanijskega šolskega nadzornika iz Vipave 
(1743-1873), podobno gradivo iz. dekanijskega arhiva v 
Vuzcnici (1805-1870), rokopisi in korespondenca Ivana 
Tomšiča (1870-1894) ter generalnega šolskega nadzor- 
nika Rafaela Zellija (1810-1812). 
Dalje posebej navedimo zapisnik učiteljskega društva za 
Istro (1923-1925), arhiv učiteljskega pokretu 
(1936 1941), arhiv posebnih šol (1934-1960), gradivo 
o Prckmurjn, fotokopirano zlasti v madžarskih arhivih, 
podatke o slovenskih begunskih šolah med prvo svetovno 
vojno, dopise šolskega nadzornišlva lavantinskc škofije 
(1834-1850) ter gradivo Draga Vončinc za zgodovino 
idrijskega šolstva. 
Sklenjeno enoto predstavlja arhiv Zveze pedagoških 
društev SK Slovenije za obdobje 1949-1967, precej je 
gradiva za medvojno in povojno šolstvo na Primorskem, 
do katerega je prišel muzej zlasti po zaslugi Draga Pahorja 
in Ernesta Svare. Precej gradiva je muzeju odstopil Re- 
publiški sekretariat za pros vet o in kulturo; v arhivu 
Slovenskega šolskega muzeja pa so shranjeni tudi doku- 
menti in podatki o njegovih razstavah. SŠM hrani tudi 
fotokopije listin iz Splošnega upravnega arhiva na Du- 
naju, zelo pomembnih še zlasti za zgodovino pre porod o v- 
skega gibanja pred prvo svetovno vojno, pa tudi foto- 
kopije listin o glavni šoli v Idriji (1792-1794). 
Od zbirk dokumentov, ki so jih darovali posamezniki ali 
njihovi sorodniki, naj o me ni mo gradivo Angelc Vode, 
Ivana La pajuela, Henrika Schreinerja. Franca Gnjczdc s 
podatki o srednješolskem društvu Žar in o podmladku 
Jadranske straže na 1. državni gimnaziji v Ljubljani v letih 
1933-1940. 
Pri gradivu posameznikov velja na posebnem mestu 
omeniti Albina Podjavorška, ki je podaril šest fasciklov 
dok tímenlo v o povojnih pedagoških tečajih (o teh so 
podatki tudi v drugih fascikl i h), o Pedagoškem društvu 
Celje in še zlasti o poklicnem usmerjanju. 
Zaključeno celoto pomenijo tudi dokumenti Komiteja za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije iz obdobja od 1947 
do 1977, ki imajo zelo pestro vsebino. V njih so podatki 
o spolni vzgoji, vedenjsko in osebnostno motenih otrocih 
in mladini, mladinskem prestopništvu. vzgojnih posveto- 
valnicah ter rehabilitaciji invalidov. 
Za vse fascikle arhiva Slovenskega šolskega muzeja so 
izdelani regesti, za del fa vi ki o v pa še osebne, krajevne in 
predmetne kartice. Glavno oviro za učinkovitejše delo- 
vanje arhiva pomeni prostorska stiska muzeja, saj fascikle 
hranimo na treh mestili: v razstavili sobi v omarah, ki so 
istočasno indi nosilci panojev za muzejske razstave, v 
ravnateljevi sobi, kjer je arhiv za Šolstvo NOB, 1er v sobi 
kustosov, kjer sta arhiva Zaveze in JUU 1er najnovejši del 
zbirke šolskih uradnih spisov. Tudi ob sicer ne posebno 
velikem dotoku povprečno 10 fasciklov na leto že postaja 
kočljivo vprašanje, kam spraviti novo arhivsko gradivo. 
Samo primerno zaščiten in dostopen arhiv z delovnimi 
mesti za uporabnike ter vsemi potrebnimi pomagali bi 
mogel obiskovalcem Slovenskega šolskega muzeja v polni 
meri nuditi vse svoje bogastvo. 
Arhiv Slovenskega šolskega muzeja po obsegu m posebno 
velik vseeno pa nudi pomembne podatke proučevalcem 
naše šolske preteklosti, važnega sestavnega dela celotne 
slovenske zgodovine. 
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PROIZVODNI PROGRAM ALUMINIJA KOMEN, PRI- 
REJEN ZA ARHIVSKE POTREBE 

M. M a ri ći ć — Živo rad Ma ri či è 

Vse hitrejši razvoj družbe in veliko število dogajanj, 
podatkov in informacij, pomembnih za družbo, povzroča 
nastanek obilice arhivskega gradiva, to pa naprej po- 
vzroča potrebo po modernizaciji in tchnično-tehnološki 
avtomatizaciji delovnega procesa v arhivskih organiza- 
cijah. Znano je, da so arhivi družbeno obvezani, da 
varujejo arhivsko gradivo v najugodnejšem urejenem 
stanju po načelih sodobne znanosti in tehnike in da 
ustvarijo ustaljene pogoje in standarde. Razviti in razvi- 
jajoči se proizvodni program ALUMINIJA KOMEN v 
Komnu, zasnovan na racionalnih rešitvah organizacijske 
opreme in avto ma tizi ran o-mehani zi ran ih naprav po 
sistemu 1•••, sredstev in opreme v sistemih skladišča in 
skladiščenja, je ob uspešno uresničenem sodelovanju z 
Inštitutom za orodne stroje in orodja Heograd na relaciji 
znanstvenoraziskovalno delo — proizvodnja sposoben, da 
ponudi tržišču širok izbor proizvodov, tako opreme 
„hardware", nujne za uresničitev razvitejših načrto- 
val skih modelov na vseh področjih dela in dejavnosti, 
posebno pa v sistemih organiziranja in opremljanja arhivov 
zdeli sistema „software", prilagojenimi sprememba m teh- 
nologij. 
Če glavne naloge arhivskih ustanov pogojno razdelimo na 
tri skupine, bo prva vsekakor zaščita registra turnega 
gradiva in arhivskega gradiva pri ustvarjalcih in imetnikih 
in sprejemanje arhivskega gradiva v arhiv. Ta naloga 
obsega več vrst opravil. Uporaba sredstev in opreme po 
sistemu I MAX se lahko prične že pri opravljanju prve 
vrste opravil, to je evidentiranju ustvarjalcev registrai ur- 
nega gradiva in imetnikov arhivskega gradiva. Po oprav- 
ljenem popisu ustvarjalcev registrai urnega gradiva in 
imetnikov arhivskega gradiva je potrebno te podatke 
obdelati in urediti namestitev za nosilce lakih informacij. 
Nosilci tovrstnih informacij so vsekakor operativnega 
značaja, kar zahteva, da morajo biti stalno in lahko 
dostopni. Da bi bilo to zahtevo čim preprosteje izpolniti, 
sta ALUMINIJ KOMEN in Inštitut za orodne stroje in 
orodja (IAMA) pristopila k razvoju in proizvodnji organi- 
zacijske opreme in avtomatizirano-mehaniziranih naprav 
po sistemu I MAX. 
Med temi napravami na današnji stopnji razvoja in 
proizvodnje izstopa naprava ROTOMAX, ki služi pred- 
vsem za klasifikacijo dokumentov in za varovanje, arhivi- 
ranje in obdelavo podatkov na nosilcih informacij stan- 
dardnih formatov. Te naprave ne zavzemajo veliko 
prostora. Potreben delovni prostor zanje je glede na 
njihovo kapaciteto in organizirano učinkovito delo mini- 
malen. 
Na sliki 1 vidimo, kakšna je videti ena od naprav iz 
družine ROTOMAX, in sicer „23 ROTOMAX". 
Ima obliko podaljšane pisalne mize, v katere zgornjem 
delu so police, kamor se odlagajo nosilci informacij. 
Ohišje naprave je iz železnih profilov, obšito z jekleno 
pločevino. Pločevinasta vrata iz dveh delov so drsečega 
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tipa s ci li n drsko ključavnico. Vgrajeni so predali. Police, 
ki jih vidimo na sliki, so raznih oblik in dimenzij, izbor 
tipov police paje neposredno odvisen od njihove uporabe 
v procesu dela, kar pomeni, da bi bilo za arhivsko 
uporabo mogoče uporabiti specialno konstruirane police, 
ki bi omogočile najbolj racionalno uporabo ROTOMAX A 
v arhivu. 
lina od osnovnih zahtev sodobne družbe je zahteva po 
povečanju produktivnosti, učinkovitosti, hitrosti in kvali- 
tete dela delavcev, posebno delavcev, ki se ukvarjajo z 
obdelavo informacij. S to zahtevo se nujno povezuje tudi 
zahteva naše socialistične družbe, zgrajene na principu 
humanosti, namreč zahteva za stalno skrbjŽza človeka, 
delovnega človeka, in za izboljšanje pogojev, v katerih 
dela in ustvarja. V luči teh dveh zahtev vidimo, da je 
nujno potrebno, da se dolg proces odlaganja in iskanja 
potrebnih podatkov skrajša. Dosedanja namestitev to- 
vrstne evidence je — celo koje bilo natanko znano, kje se 
iskana informacija nahaja — zahtevala v povprečju okrog 
pet minut, da jo je bilo mogoče najti, vzeti ¡n ponovno 
vrniti na staro mesto. V nekaterih primerih pa je čas 
iskanja še mnogo daljši, kar pomeni, da se je tako iskanje 
potrebnih podatkov in informacij spreminjalo v zelo dolg 
in mučen proces, kar je vsekakor zelo slabo vplivalo na 
delavce. 
Naprave ROTOMAX omogočajo, da se lahko nosilci 
informacij hitro in lahko odložijo in ponovno najdejo, 
brez nepotrebnega trošenja energije. Odlaganje nosilcev 
informacij v naprave ROTOMAX in njihova klasifikacija 
se lahko opravi po kateremkoli sistemu, abecednem, 
numeričnem ali UDK sistemu. Delavec lahko, ne da bi se 
dvignil s stola, s pritiskom določenega stikala na taster 
pokliče želeno polico. Poklicana polica pride po najkrajši. 
poti v delovni položaj. Delavec tako zelo preprosto pride 
do želene informacije in jo po končanem opravilu odloži. 
Z nadaljnjim pritiskom stikala na taster lahko pripelje 
polico v prvotni položaj ali poišče novo polico. Uprav- 
ljanje s temi napravami je elektronsko z digitalnim 
razbiranjem poziva in stanja. Delo naprave zagotavljajo 
foto celice. Motor teh naprav je priključen na izmenični 
tok 380 V z močjo 0,4 do 0,75 kW, V primeru, če 
zmanjka električne energije, je omogočeno ročno premi- 
kanje. Ena od prednosti teh naprav je njihovo tiho 
delovanje ter lahko in nenevarno delo z njimi, kar 
pomeni, da ne zahtevajo posebnega operaterja. Naprave 
ROTOMAX omogočajo tudi delo dveh oseb istočasno. 
Na vseh napravah je vgrajen tudi telefonski priključek. 
Poleg naprave ROTOMAX 23, prikazane na sliki I, 
obstajata na tej stopnji razvoja in proizvodnje še dva 
različna modela R0T0MAX-a. Na sliki 2 je prikazan RO- 
TOMAX 24, na sliki 3 pa ROTOMAX 25. 
Naprave ROTOMAX je mogoče funkcionalno uporabljali 
ne le na pravkar omenjeni način, ampak tudi za druge 
vrste opravil v arhivu. Nadaljnje možnosti za uporabo 
naprave ROTOMAX je mogoče spoznati tudi brc/, poseb- 
nega naglašanja v besedilu. 
Ta, prva skupina glavnih nalog arhivskih ustanov obsega, 
poleg navedenega opravila v zvezi z evidentiranjem 
registrai urnega gradiva in  imetnika arhivskega gradiva, 
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tudi nadzor nad zaščito arhivskega gradiva ¡n registra t ur- 
nega materiala v registrati)rah, njegovo evidentiranje 
kakor tudi ukrepe za zaščito in prevzem. Ta prva skupina 
nalog zajema tudi opravila v zvezi z izločanjem brez vred- 
nega gradiva in izdelavo liste kategorij registra t urnega 
gradiva z roki hranjenja. 
Poleg naprav ROTOMAX, ki jih je mogoče uporabiti tudi 
ob evidentiranju arhivskega gradiva in registra turnega 
gradiva v registraturah ter ob vodenju dokumentacije o 
ukrepih za njegovo zaščito in prevzem, je ALUMINIJ 
KOMEN v sodelovanju z inštitutom — upoštevajoč, da 
imajo informacije in tovrstna dokomentacija poleg opera- 
tivnega tudi dinamični značaj, ker zahtevajo* stalno 
spremljanje — pristopil k razvoju in proizvodnji LINIJ- 
SKE TERMINSKE CENTRALE ¡n svojevrstne DATO- 
TEK E-KARTOTEK lì. 
Linijske terminske centrale se izdelujejo kot cnokanalnc 
in dvokanalnc sekcije za viseče mape formata A5 in A4. 
Namenjene so za odlaganje in razvrščanje po razredih 
raznih nosilcev informacij z dinamičnimi značilnostmi. S 
pomočjo visečih map s signali se spremlja in nadzira rok 
izvrševanja načrtovanih nalog. Arhivska ustanova ima 
določen plan za opravljanje nalog, med katere sodi na 
primer tudi plan določenih ukrepov, ki jih je „treba 
izvesti, da bi se zavarovala arhivsko gradivo in registra- 
turno gradivo v registraturah. Natančno izpolnjevanje 
takih načrtov predpostavlja tudi stalno spremljanje in 
kontrolo izpolnjenih nalog in sprejetih ukrepov. S po- 
močjo visečih map s signali se v linijskih centralah lahko 
spremlja potek izpolnjevanja načrtovanih nalog. Viseče 
mape, postavljene v centrali ena nad drugo, omogočajo 
preglednost in hitro kontrolo pri izvrševanju načrtovanih 
nalog. Viseče mape, postavljene v centrali ena za drugo, 
omogočajo preglednost in hitro kontrolo nad oprav- 
ljanjem načrtovanih nalog v raznih funkcijah arhivskih 
ustanov, kot so: 
- spremljanje izpolnjevanja načrtov investicijskih vla- 

ganj, restavracije in podobno, 
- kontrola sprejetih ukrepov za nadzor in zaščito 

arhivskega gradiva in registra tu mega gradiva v registra- 
turah, 

- kontrola izpolnjene evidence arhivskega gradiva in 
registrai urnega gradiva v registraturah, 

- kontrola evidence prevzetega arhivskega gradiva, 
- kontrola opravil v zvezi z izločevanjem brezvrednega 

gradiva, 
- kontrola liste kategorij registrai urnega gradiva z roki 

hranjenja, 
- kontrola opravil v zvezi z arhivskim gradivo nf v samem 

arhivu, 
- kontrola evidence o uporabi arhivskega gradiva in 

uporabnikih. 
Vse linijske terminske centrale imajo pokrov, ki z lahkim 
zapiranjem in zanesljivim zaklepanjem preprečuje, da bi 
odloženo dokumentacijo in informacije uporabljali ne- 
pooblaščeni. 
Z vgraditvijo perfori ranega dna in enokanalne terminske 
centrale se oblikujejo datoteke. Elastična razporeditev 
pregraj in signalizacija z jezdeci omogoča lahko in 
pregledno manipulacijo s karticami (obrazci). Razvojni 
program obsega širši izbor datotek, a že zdaj so v 
proizvodnji tudi specialne datoteke za določen namen. 
Proizvajajo se tudi datoteke za posebne zahteve. 
Oruga in tretja skupina nalog arhivskih ustanov se nanaša 
na arhivsko gradivo v samem arhivu. Gre za naloge v zvezi 

/ urejanjem, obdelavo in varovanjem arhivskega gradiva v 
arhivu ter z dajanjem arhivskega gradiva in podatkov iz 
njega za družbene potrebe. Opravila, ki jih zajema druga 
in tretja skupina nalog in ki jih bomo ob tej priložnosti 
obravnavali skupaj, so predvsem naslednja: 
- urejanje na temelju klasifikacijskega načrta ali organi- 

zacijske sheme, 
- izdajanje gradiva, ki ne pripada fondu, 
- izločevanje brezvrednega gradiva na osnovi liste, 
- izdajanje gradiva za zdravljenje in reproduciranje, 
- izdelava znanstven o-informati vn i h sredstev in publici- 

ranje, 
- dopolnjevanje fondov, 
- valorizacija, klasifikacija in ugotavljanje spomeniških 

lastnosti gradiva, 
- objavljanje arhivskega gradiva in znanstveno-razisko- 

valno delo na področju arhivistike, 
- opravila konservacije in restavracije in drugih tehniških 

služb, 
- zbiranje in vodenje evidenc o arhivskem gradivu, ki se 

nanaša na območje arhiva, ne glede na to, kje se 
nahaja, ali v arhivih ali zunaj arhiva, v domovini ali 
tujini, in ne glede na to, ali gre za izvirnik ali 
reprodukcijo, 

- daje informacije na osnovi evidence, 
- daje arhivsko gradivo na uporabo, 
- vodi evidenco o uporabi arhivskega gradiva in o 

uporabnikih. 
Opazovanje poteka dela v arhivu prek časovnih in 
stroškovnih karakteristik kaže, da je mogoče doseči 
popolne učinke dela samo s sprejemanjem novih delovnih 
metod, zasnovanih na uporabi sodobnih tehnično-tehno- 
loških dosežkov. Splošno poslabšanje gospodarskega po- 
ložaja vsiljuje zahtevo, da se sistematično in popolnoma 
preverijo in zmanjšajo stroški vseh resursov. Ekonomija 
časa je postala primaren pokazatelj celotnega družbenega 
napredka in predstavlja najboljši odgovor na zahteve, ki 
jih je povzročilo povečanje zapletenosti in obsega dela 
povsod, tudi v arhivu. Znano je, da predstavljata danes 
razvoj in tehnična pripravljenost temelj za vsako dobro 
delovno organizacijo. Kar se tiče samega arhiva, je dobra 
tehnična priprava potrebna ne samo zaradi boljše organi- 
zacije dela, marveč tudi zaradi popolne zaščite gradiva, za 
katero arhiv odgovarja družbi. Rešitve na podlagi dobre 
tehnične priprave imajo torej odločilen vpliv na stroške, 
produktivnost in delovne rezultate. 
V želji, da bi ustvarila dobro tehnično osnovo za delo v 
arhivu, sta Aluminij Komen in Inštitut za orodne stroje in 
orodja, izhajajoč iz dejstva, da se večji del nalog v arhivu 
opravlja za pisalno mizo, in iz dejstva, da imajo arhivski 
delavci opravili z obiljem gradiva, dokumentacije in 
informacij, proizvedla avtoma tizi rano-meh ani zi rane na- 
prave, imenovane „SECTOMAX". 
SECTOMAX je horizontalna naprava v kombinaciji z 
delovno mizo. Obstoji več tipov te naprave. Izbor tipov je 
odvisen od vrste nalog, ki se jih z njim opravlja. Pravilen 
izbor omogoča kar največjo funkcionalnost. Delavec, ki 
opravlja katerokoli od prej naštetih del, npr. pri obdelavi 
arhivskega gradiva in njegovi klasifikaciji ali izločevanju 
brezvrednega gradiva ali pri znanstveno-informativnih 
sredstvih in publiciranju, lahko pri tem uporablja naprave 
SECTOMAX. Želeno dokumentacijo, gradivo ali infor- 
macije namešča v gibljive police v SECTOMAXU. Med 
delom delavcu zadošča, da s pritiskom na gumb pokliče 
želeno polico, ki bo takoj prišla v najprimernejši položaj 
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za delo, tako da bo laliko brez mnogo napora in gibanja 
prišel do gradiva, ki ga potrebuje za delo. Vzemimo za 
primer, da dela delavec pri obdelavi in klasifikaciji 
arhivskega gradiva. Za opravljanje tega dela mu bo najbolj 
koristila naprava SECTOMAX 12, ki jo vidimo na sliki 
12. 
Ta naprava delavcu omogoča, da ima na eni strani še 
nedoločeno in neklasificirano gradivo, a na drugi strani, 
do njegovega nadaljnjega odlaganja, gradivo, s katerim je 
delo končano, S tako organizacijo dela bi se dosegla 
izredna učinkovitost delavca, zmanjšali bi se napori in se 
prihrani] čas. Naprave SECTOMAX zavzemajo malo 
prostora. Potreben delovni prostor meri 3,1 m2. Motor, 
vgrajen v te naprave,'je na izmeničen tok 380 V z močjo 
0,5 do 1,5 kW. Upravljanje je elektronsko z digitalnim 
odbiranjem poziva in stanja. Ta, pa tudi druge tehnične 
značilnosti naprave so iste kot pri napravi RO •••••. 
Znano je, da se arhivsko gradivo odlaga v depo arhiva. 
Vendar se pred odložitvijo obdela in klasificira. Eden od 
možnih potekov procesa pri odlaganju arhivskega gradiva 
v arhivu je naslednji: ko je dokument obdelan in 
klasificiran, se nanj napiše v zgornjem desnem kotu ali v 
sredini datum in arhivska številka. Vsaka organizacijska 
enota ima svojo številko (od 01 naprej). Vendar doku- 
ment s tem še ni pripravljen za odložitev v arhivski depo. 
Da bi se omogočila in olajšala nadaljnja uporaba, je treba 
izdelati tudi njegov katalog. Izdelati je potrebno torej 
katalog, avtorski ali predmetni, na katerem se zapisuje 
tudi arhivska številka, interna številka delovodnika in da- 
tum. Da bi na preprostejši in funkcionalncjši način rešili 
vprašanje namestitve kataloga, olajšali njegovo uporabo in 
pospešili iskanje določenega kataloga, sta Aluminij Ko- 
men in Inštitut za orodne stroje in orodja konstruirala in 
vpeljala v proizvodnjo avtoma ti zi rano-mehaniziranc na- 
prave MINIMAX. 
Kot je razvidno že iz imena, je MINIMAX majhnih 
dimenzij in zavzema zares minimalen prostor. Prav tako 
je tudi lahak in gibljiv in se ga zelo preprosto premešča s 
prostora na prostor. Važna lastnost, ki jo imajo te 
naprave in ki je nujna, da bi bile lahko v arhivu uspešno 
uporabne, je njihovo tiho in varno delo. 
Police, nameščene v MIN1MAXU, so lahko raznih oblik 
in dimenzij. Glede na njihov namen se uporablja tudi 
določena vrsta polic. Gibanje polic je mogoče v obeh 
smereh. Vsa dokumentacija, katalogi in nosilci infor- 
macij, nameščeni v MINIMAX, so pregledni in vselej na 
razpolago. Te naprave imajo jekleno osnovo s samono- 
silno oblogo iz jeklene pločevine. Vanje je vgrajen 
električni motor z močjo 0,25 kW. Upravljanje je 
električno. Vrata so kombinirana, zgornja so drseča, 
spodnja pa lahko služijo tudi kot delovna površina. 
Možnosti uporabe teh naprav niso omejene, saj lahko 
služijo npr. tudi za vodenje raznih vrst evidenc in 
namestitev vseh vrst dokumentacije in nosilcev infor- 
macij. 
Ena od najvažnejših nalog arhivskih ustanov je varovanje 
arhivskega gradiva, za katero je arhiv odgovoren družbi. 
Da bi bilo mogoče to nalogo v popolnosti izpolniti, mora 
biti zadoščeno številnim pogojem. 
Vemo, da so stari Atenci v 5. in 4. stoletju pred našim 
štetjem hranili dragocene dokumente (med njimi tudi 
sezname zmagovalcev na olimpiadah) v templju Matere 
bogov (Metroonu). Če se spomnimo, kaj je starim Grkom 
pomenil tempelj, nam postane jasno, zakaj so se odločili, 
da bodo hranili pomembne dokumente v njem. Tempelj 

je nudil tem dokumentom veliko zaščito, vendar, na 
žalost, samo zaščito pred človekom, medtem ko jih ni 
mogel zaščitili pred drugimi faktorji, kot so vlaga, požar 
ali neprimerna temperatura zraka. 
Vendar pa to niso edini pogoji, ki jih mora arhivska 
ustanova zagotoviti pred deponiranjem arhivskega gra- 
diva. Upoštevati mora tudi vrsto arhivskega gradiva, ker 
ni mogoče na isti način odložiti pisanega materiala in 
filmov, magnetofonskega traku in fotografij, da ne 
govorimo o tehničnem arhivskem gradivu. 
Arhivska ustanova mora biti pri odlaganju arhivskega 
gradiva pozorna tudi na naslednje: alije arhivsko gradivo 
izvirnik ali kopija, ali je tipsko ali specifično in ali gre za 
konvencionalno ali nekonvencionalno gradivo. Vse pri- 
prave iz proizvodnega programa Aluminija Komen za- 
doščajo prvi skupini pogojev. Vsa oprema in sredstva 
sistema I MAX varujejo gradivo, ki je nameščeno v njih. 
pred vlago in požarom, z vgraditvijo ventilatorja, po 
zahtevi, pa je mogoče zagotoviti zaželeno temperaturo. 
Da bi se na prikladnejši način rešilo vprašanje namestitve 
filmskega, fonografskega ali fotografskega dokumentar- 
nega gradiva, ki ima vrednost arhivskega gradiva, je v 
programu razvita in izvedena tudi specifična avtoma- 
tizirana naprava AUTOMAX. Vrsta arhivskega gradiva, 
nameščena v AUTOMAX, narekuje specialno vrsto po- 
lice. Za vsako vrsto arhivskega gradiva se proizvaja 
ustrezna vrsta polic. Obstoji tudi nekaj različnih vrst 
modelov naprav A UTO MAX. Vse naprave imajo veliko 
kapaciteto, delo z njimi pa je preprosto in lahko. S 
pritiskom na gumb poklicana polica na najkrajši način 
pride v delovni položaj. Delavec odlaga gradivo po 
določenem klasifikacijskem sistemu in po končanem delu 
pokliče drugo polico in nadaljuje delo, S temi napravami 
je izjemno olajšano tudi iskanje arhivskega gradiva. Ker 
ve, na kateri številki police se nahaja določeni dokument, 
delavec s pritiskom na gumb pokliče želeno polico in 
laliko najde gradivo, ki ga potrebuje, ker je zagotovljena 
popolna preglednost polic. Če delo, ki ga je treba opraviti 
pri nekem dokumentu ali s pomočjo kakega od doku- 
mentov, spravljenih v AUTOMAX, ne zahteva izjemno 
dolgega časa, ga je mogoče opraviti na delovni površini, 
ki je zagotovljena na vseh od teh naprav. Potreben 
delovni prostor za te naprave znaša netto 3,4 m2, kar je 
zares kar najmanj glede na njihove namestitvene mož- 
nosti. Delovna površina je na višini 780 mm od tal. 
Pokrov — vrata na napravah so drsečega tipa s cil in drsko 
ključavnico, njihov zaprt položaj pa izključuje možnost 
vključevanja naprave. V te naprave so vgrajeni: luč, 
telefonski priključek in predali. Upravljanje z njimi je 
elektronsko z digitalnim odbiranjem poziva in stanja. 
Motor ima moč od 0,75 do 2k\V.Za opremljanje depoja v 
arhivskih ustanovah so vsekakor najprimernejše kovinske 
omare in regali. Vanje je mogoče namestiti različne vrste 
arhivskega gradiva in jih razvrstiti po določenih merilih. 
Istočasno pa ščitijo arhivsko gradivo pred vlago in 
požarom. Police je mogoče v kovinskih omarah namestiti 
po želji, v regalih pa tudi pregrade, kar omogoča 
racionalno izkoriščenje prostora in popolno preglednost 
nad arhivskim gradivom. Vertikalna perforacija za reguli- 
ranje polic pri kovinskih omarah je 30 mm, pri regalih pa 
50 mm. Popolno funkcionalnost teh regalo v zagotavlja 
možnost izbora vrste police, ki bo najbolj ustrezala 
namenu. Police so opremljene tudi s profilom za na- 
meščanje oznak. Na vse. omare je mogoče vgraditi vrata. 
Eden od stalnih problemov sodobne družbe je pomanj- 
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kanje prostora. V želji, da bi zagotovil najbolj racionalno in 
funkcionalno izkoriščanje obstoječega prostora v 
arhivskih ustanovah, proizvodni program Aluminija Ko- 
men razvija sistem avtomatiziranih naprav, imenovanih 
POLIMAX, katerih prihod na tržiSče pričakujemo v 
1982. letu. POLIMAX je sistem kovinskih gibljivih 
regalo v z dvojnim gibanjem: horizontalnim - premi- 
kanjem samih regal o v - in vertikalnim - premikanjem 
polic v regalili. V prostor, določen za namestitev arhiv- 
skega gradiva, se montira naprava POLIMAX tako, da se 
med njo in nasprotnim zidom pusti samo toliko prostora, 
kolikor ga je potrebno, da se lahko človek brez težav 
giblje med steno in regalom. V gibljive regale se ne 
vgrajuje pregrajnih zidov. Med stransko steno prvega regala 
v tej vrsti gibljivih regalov in stranskim zidom se 
prav tako pušča prostor, zadosten, da se v njem namesti 
človek in brez napora odlaga arhivsko gradivo. Delavec, 
ki odlaga ali jemlje arhivsko gradivo iz enega od teh 
regalov, pride pred en j in pritiska gumb. Regali se gibljejo 
horizontalno in osvobajajo prostor pri želenem regalu. 
Delavec pride med dva regala, od katerih je eden želeni, 
pritiska gumb na njeni in pokliče polico, ki jo potrebuje 
in ki takoj, ko jo pokliče, pride v najprimernejši položaj 
za delo pred delavca. Po opravljenem delu delavec vrača 
regal v prvotni položaj, prav tako s pritiskom na gumb. 
Ni težko ugotoviti, da bi se večina del v arhivskem de poj u 
s pomočjo POL I •• XA opravljala s kar najmanjšim 
naporom in s kar najmanj energije, hkrati pa bi prihranili 
čas in prostor. 
Sicer pa je edini, glavni in trajni cilj uporabe proizvod- 
nega programa Aluminija Komen v arhivskih ustanovah 
doseganje boljših učinkov dela ob prihranku časa in 
prostora in hkratnem zmanjšanju napora in delovnih 
stroškov kakor tudi v boljši zaščiti arhivskega gradiva. 

REZIME 

PROIZVODNI PROGRAM ALUMINIJ KOMEN PR1- 
MENJEN ZA ARHIVSKE POTRE UE 

VI. Maričić — Zivorad M ari či ć 

Sve brži razvoj društva i veliki broj dogadjaja, podataka i 
informacija od važnosti za društvo proizvode obilje 
arhivskog materiajala, što dalje uslovljava potrebu moder- 
nizacije i tehnićko-tchnološkc automatizacije procesa 
rada organizacija arhiva. Poznato je da je društvena 
obaveza arhiva da arhivsku gradu čuva u najpovoljnijem 
sred jen om stanju po načelima savrcmciic nauke i tehnike, 
a uz ostvarenje ulvrdjcnih uslova i standarda. Razvijeni, i 
u razvoju proizvodni program ALUMINIJ KOMEN, 
Komen, zasnovan na racionalnim rešenjima organizacione 
opreme i automa t izo van • - meh a nizova ni li uredjaja po 
sistemu 1•••, sredstva i opreme u sistemima skladišta i 
u skladištenja, uz uspešno ostvarenu sa rad nj u sa Insti- 
tutom za alatne mašine i alate. Beograd, na relaciji 
naučno - istraživački rad proizvodnja, je u mogućnosti 
da ponudi tržištu široki asortiman proizvoda kao 
hardwarc-ske podrške neophodne za realizaciju razvijenih 
projektnih modela u svim oblastima rada i delatnosti, a 
posebno u sistemima organizacija i opremanja arhiva sa 
software-skim dolovima sistema prilagodjen smenama 
tehnologija. 

SOMMARIO 

Namesto zaključka 

Naša družba omogoča hitrejši in sodobnejši razvoj in 
proizvodnjo sredstev za tlelo in opreme, da bi ustvarila 
teh nič no-tehnološko bazo za racionalno in učinkovito 
delo pri izvajanju delovnih operacij in pri upravljanju s 
procesnimi resursi dela in odločanja. 
S proučevanjem in upoštevanjem stanja, v katerem so 
sistemi na vseh področjih dejavnosti, ter želje za preva- 
janje sistema v bolj optimalna stanja pri izvajanju 
specifičnih vrst tehnoloških operacij v procesu dela in 
upravljanja, sta se Aluminij Komen, Komen, in Inštitut za 
orodne stroje in orodja, Beograd, lotila raziskovanja, 
razvoja in proizvodnje specialnih delovnih sredstev in 
opreme, ki naj predvsem ust reže potrebam družbe, 
organizacij združenega dela, pri optimalnem vlaganju in 
racionalnem izkoriščanju razpoložljivih kapacitet in ener- 
gije ter ob kar najmanjših delovnih stroških. 
V razvoju in proizvodnji široko razviti program Aluminija 
Komen, zasnovan na modularnem sistemu, omogoča 
večstransko uporabo, bodisi da želite sami izbrati sred- 
stva in opremo v projektnih rešitvah delovnega procesa, 
ki ste jih predlagali sami, bodisi da želite, da vam 
posredujeta Inštitut in Aluminij Komen kompletne pro- 
jektne rešitve — inženiring. 

(Prevedel Mil ček Komclj) 

IL PROGRAMMA PRODUTTIVO DI ALUMINIJ KO- 
MEN ADEGUATO ALLE ESIGENZE D'ARCHIVIO 

M. Ma ri ći •— Živorad Maričić 

Col avvali za re progressivo della società, e con la sempre 
più rapida crescita d'avvenimenti e del numero 
d'informazioni di vitale in portan za per questa stessa 
società, risulta un'enorme produttività di materiale archi- 
vistico, il quale necessita una modernizzazione e auto- 
matizzazione tecnico-tecnologica del processo organiz- 
zativo nel lavoro d'archivio. 
E'noto l'obbligò dell'archivio di conservare il materiale 
archivistico ordinato nel modo migliore possibile, 
secondo i principi della scienza e della tecnica moderna, 
formando delle condizioni e modelli prestabiliti. L'ele- 
vato programma produttivo in continua evoluzione 
tecnologica del ALUMINIJ KOMEN si basa su proposte 
razionali d'attrezzatura, organizzata sul sistema 1••••, 
con mezzi tecnici specializzati per il magazzinaggio e 
maggazzini, in collaborazione col ISTI TUT ZA ALATNE 
MAŠINE I ALATE di Beograd. In questo lavoro di 
collaborazione in ricerche scientifiche e' possibile offrire 
al mercato un ricco assorti men t • di prodotti, come gli 
sostenitori hardware neccessari per la realizzazione di 
elevati progetti e modelli i„ tutti i campi del lavoro • in 
modo particolare nel sistema d'organizzazione ed attrez- 
zatura d'archivio, usando software pezzi adattabili a 
cambiamenti di tecnologie. 
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MIKROFILMANJE  DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
PRI UPRAVNIH ORGANIH OBĆINE KRANJ 

Miran Pohar 

Velike količine papirja, ki se pojavljajo pri vsakdanjem 
poslovanju v upravnih organih občine Kranj, povzročajo 
vse več težav pri njegovem arhiviranju (pomanjkanje 
prostorov, neustrezna oprema). To je tudi glavni vzrok, 
da občinski arhiv ne deluje tako, kot bi bilo potrebno, saj 
je mnogo preobsežen, slabo pregleden, ne zadovoljuje pa 
tudi osnovnim varnostnim predpisom. Zaradi vsega tega 
je sodelovanje med arhjvom in posameznimi oddelki 
upravnih organov prepočasno in premalo učinkovito. 
Ravno zato se je pojavila potreba po takšnem načinu 
arhiviranja dokumentarnega gradiva, s katerim bi bile 
odpravljene te pomanjkljivosti. Najboljši način za 
izboljšanje stanja pa je uvedba mikrofilma. 
Njegove prednosti so: 
— za shranjevanje mikrofilmov je potrebno izredno malo 

prostora, 
— na mikrofilme je možno shraniti velike količine 

podatkov, 
— dostop do teh podatkov je bistveno hitrejši in lažji od 

dostopa do podatkov, napisanih na papir, s tem pa je 
tudi znatno olajšano delo arhivskim delavcem, 

— stroški arhiviranja so manjši, 
— kopiranje je enostavno in ceneno, saj je podatke 

možno kvalitetno razmnožiti v poljubnem številu, 
— ob elementarnih nesrečah ali vojni nevarnosti je 

mikrofilme mogoče hitro prenesti na varno. 
Za lažje razumevanje zgoraj navedenih prednosti uporabe 
mikrofilma,   kot   enega   možnih   načinov  shranjevanja 
podatkov, naj služi nekaj naslednjih ilustracij: 
Zmanjšanje potrebnih odlagalnih površin. 
— 100635 listov formatov A4, A2, Al pomeni 300 

fasciklov, ki bi zloženi drug poleg drugega zavzeli 80 
tekočih metrov prostora na klasičnih arhivskih poli- 
cah. Prostornina tega gradiva bi znašala 6,4 m3. 

— 2491 fi che v velikosti 105 x 148 mm s 94358 posnetki 
na 16 mm AHU filmih bi skupno s 6277 posnetki, ki 
se hranijo na 35 mm filmih v obliki roll filmov, 
zavzelo komaj 0,5 tekočih metrov prostora na kla- 
sičnih arhivskih policah. Prostornina mikrofilmanega 
gradiva bi tako znašala 0,125 m3. 

Trditve o preko 98 % prihranku odlagalnih površin imajo 
torej realno osnovo. Klasičen način shranjevanja doku- 
mentacije zahteva velike skladiščne prostore in drago 
opremo (arhivske regale, škatle). Mikrofilm pa nam 
omogoča velike prihranke pri dragih poslovnih prostorih, 
saj se 80 tekočih metrov arhivskega gradiva s prenosom 
na mikrofilm zmanjša na okoli 0,5 tekočih metrov. Tako 
potrebujemo manj kot 1 % prejšnjega prostora. 
Stroški izdelave mikrofichev. 
Višina stroškov, ki nastanejo pri izdelavi enega m ¡kro- 
fi cha „j e za leto 1981 naslednja: 
— posnetek na 16 mm AHU filmu 16 mm s pretočnim 

postopkom stane 1,18 din, 
— izdelava mikroficha stane 37,80 din, 
— izdelava diazokopijc mikroficha stane 14,22 din, 
— posnetek na 35 mm AHU filmu s koračnim postop- 

kom stane 5 din. 
V letu 1981 je bilo za potrebe mi kro fi Imanja dokumen- 
tarnega gradiva porabljenih 272.307,55 din, kar pomeni 
naslednje: 

— izdelava 2491 mikrofichev in enako število dia/.o- 
kopij je stala 240.922,55 din, 
— izdelava 6277 posnetkov na 35 mm AHU filmu je stala 

31.385 din, 
— poprečna cena posnetka je bila 2,70 din (posnetek je 

narejen v „originalu" in diazokopiji). 
Seveda pa se sedaj pojavi vprašanje ekonomičnosti prenosa 
dokumentacije na mikrofilm, kajti zgoraj navedeni 
računski prikaz nam jasno pokaže, da bi porabili 
manj sredstev, če bi za arhiviranje 80 tekočih metrov 
gradiva nabavili arhivske ekonom regale. Cena le—teh bi 
bila okoli 120.000 din. Razmerje v stroških znaša torej 
1 : 2,2 v korist arhivskih regalov. Vendar pa moramo 
vedeti, da je pojem „arhiviranje mikrofilmov" potrebno 
ločiti od pojma „prenesti dokumentacijo na mikrofilm", 
zato zgoraj navedenega razmerja zaenkrat ne bi pojasnje- 
vali, kajti za to bi bil potreben prikaz obsežnejše 
ekonomske analize, naš namen pisanja tega članka pa je 
povsem drugačen,' Poudarili bi samo to, daje možno to 
razmerje spremeniti v korist mikrofilma, in sicer na 
načine, ki so prikazani v nadaljevanju članka. 
Kljub naštetim prednostim se soočamo tudi s težavami, 
zlasti na pravnem in organizacijskem področju. Dokler ni 
določnejših zakonskih določil, je zlasti problematično 
vprašanje, katero dokumentacijo je potrebno mi kro fil- 
mati in katere mi kro filman • dokumente lahko potem 
uničimo. Bistveno je vprašanje dokazne moči mi kro fi l ina. 
Ker pa je problematika o možnosti uporabe mikrofilma 
kot dokaznega sredstva obširno obdelana v Informaciji 
Zveznega sektre tari ata za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave, se mi .s tem vprašanjem ne bi ukvarjali. 
Naše stališče je, da naj se mikrofilma celotno gradivo, ki 
spada v okvir določenega klasifikacijskega znaka, in sicer 
ob upoštevanju naslednjih treh vidikov: 
— organizirati sistematično mikrofilma nje, 
— čimbolj natančno določiti roke hranjenja za opera- 

tivne potrebe, 
— pripraviti dokumentarno gradivo za mi kro fi] manje- 

(izločitev dvojnikov, ureditev dokumentacije znotraj 
klasifikacijskega znaka). 

Pri organizaciji sistematičnega mikrofilmanja je potrebno 
rešiti vrsto organizacijskih problemov: 
— določiti namen mikrofilmanja, 
— določiti način snemanja, 
— določiti način shranjevanja in dostopa do mikrofilma, 
— glede na količino gradiva je potrebno ugotoviti ali je 

treba nabaviti celotno snemalno linijo ali zadostuje 
samo del opreme (mikročitalci, naprave za reproduci- 
ranje), 

— določiti, kdo bo pomagal pri organizacijskih rešitvah, 
— usposobiti kader za nov način dela. 
Kar zadeva način snemanja dokumentacije na mikrofilm 
smo se odločili za oba načina, ki se trenutno pri nas 
najbolj uporabljata. Del dokumentacije snemamo s ko- 
račno, del pa s pretočno kamcio. S koračno kamero 
snemamo predvsem tisto dokumentacijo, ki se manj 
uporablja in za katero je nujno, da je vedno na razpolago. 
Tako snemamo predvsem starejšo in tehnično dokumen- 
tacijo gradbenih zadev. Ta dokumentacija je posneta na 
filmskih trakovih v obliki rol l filmo v. Ti dokumenti so 
običajno večji od formata A4. Zanje se uporablja 35 mm 
AHU film. Vsa ostala dokumentacija se s pretočno 
kamero snema na 16 mm AHU film. Filmano gradivo se 
uporablja v obliki mikrotankih žepkov. Original je na- 
menjen arhiviranju, diazo kopije žepka pa se dajo v 

130 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka



uporabo oddelkom. Prav tu pa ugotovimo očitno pred- 
nost uporabe mikrofilma, saj bo sedaj vsak oddelek sam 
hranil mikrofilmsko dokumentacijo, kar bo znatno olaj- 
šalo njeno uporabo. 
Kar zadeva samo tehnično opremo zadoščajo za potrebe 
upravnih organov naprave za reproduciranje oziroma 
odčitavanje mikrofilmov, ni pa potrebno nabaviti celotne 
linije za mikrofilma nje, ker bi v veliki meri ostala 
neizkoriščena. Izbiro tehnične opreme torej pogojuje več 
dejavnikov, med katerimi je najvažnejši ekonomski. 
Upravni organi občine Kranj smo se posvetovali z delavci 
Iskra invest servisa iz Ljubljane, ki je že vpeljan in izkušen 
uporabnik mikrofilma. Po njihovih nasvetih smo se 
odločili za: 
1. printer znamke IMTBC 012, ki lahko kopira mikro- 

film na formate velikosti A4, oziroma na formate, ki 
se uporabljajo na računalnikih, 

2. mikročitalec znamke PRIMAR, ki jih izdeluje Iskra in 
preko katerih je mogoče odčitavanje mikrofilmov v 
obliki mikrotankih žepkov, 

3. mikročitalec znamke DL 2 Carl Zeiss, s katerimi je 
mogoče mikrofilmske posnetke projecirati tudi na 
platno. 

Kot glavni kriterij pri nabavi tehnične opreme smo torej 
imeli bodočo optimalno izkoriščenost naprav. 
Da bi bile čimbolje in čimprej rešene organizacijske 
dileme, bomo ob mikrofilma nju še nadalje sodelovali z 
Zgodovinskim arhivom Ljubljana. To sodelovanje poteka 
že od leta 1973, ko je Zgodovinski arhiv prevzel znatne 
količine arhivskega gradiva od bivših upravnih organov. 
Mestnega ljudskega odbora Kranj, Ljudskega odbora 
mestne občine Kranj, Okrajnega ljudskega odbora Kranj 
in krajevnih ljudskih odborov. Po zakonu o naravni in 
kulturni dediščini iz začetka leta 1981 so zgodovinski 
arhivi dolžni prevzeti arhivsko gradivo upravnih organov 
po 15 letih od nastanka dokumentov. Vendar to sodelo- 
vanje ne poteka samo ob prevzemanju arhivskega gradiva, 
ampak nam čestokrat tudi strokovno svetujejo, predvsem s 
pojasnjevanjem zakonskih določil. 
Po proučitvi teh vprašanj lahko pričnemo s pripravo 
gradiva za mikrofilmanje, ki ga je potrebno vsebinsko in 
tehnično obdelati. Velik del dokumentacijskega gradiva 
se po snemanju še ne sine takoj uničiti, ker zakonski 
predpisi določajo roke hranjenja za originale. Po preteku 
rokov hranjenja pa se gradivo lahko uniči, razen, če 
zgodovinski arhiv ugotovi, da vsebuje arhivsko gradivo. 
Ko bo mikrofilm dobil dokazno moč, bodo prednosti 
mikrofilmanja še bolj očitne, saj bomo dokumentarno 
gradivo, ki ne bo vsebovalo arhivskega gradiva, takoj po 
snemanju uničili. Danes pa se pogosto srečujemo z zelo 
zapletenimi in odgovornimi nalogami, saj zakonska dolo- 
čila o rokih hranjenja ne zajemajo vse dokumentacije, ki 
nastaja pri upravnih organih, pa tudi kriteriji za določitev 
arhivskega gradiva Je niso dodelani. Prav na tem področju 
se pokaže ena glavnih prednosti mikrofilmanja, saj nam 
omogoča, da najdemo potrebne podatke še potem, ko 
smo originale uničili. Lep primer za to je gradbena 
dokumentacija, za katero je v zakonu o graditvi objektov 
jasno določeno, da je organ, ki je pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja, dolžan hraniti projekte, na pod- 
lagi katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje, vsaj deset 
let po izdaji tega dovoljenja. Ker pa se pogosto dogaja, da 
uporabnik išče podatke še potem, ko so roki hranjenja že 
potekli in bi torej tehnično dokumentacijo lahko na 
podlagi 34, člena zakona o graditvi objektov uničili, smo 

jo prisiljeni še nadalje hraniti. S prenosom dokumentaciji 
na mikrofilm pa bodo te dileme rešene. Tehnika pa nam 
omogoča, da iz mikrofilmi naredimo kopijo kateregakoli 
dokumenta. 

Ostane nam še opis hranjenja mikrofilmov in začasnega 
hranjenja arhivskega gradiva. 
Zaradi občutljivosti mikrofilmov na vlažnost zraka, tem- 
peraturo, svetlobo, vlago, fizične poškodbe itd. je zelo 
pomembno, kako se mikrofilmi hranijo. Potrebno jih je 
shraniti v dobro zavarovanih skladiščih ali ognjavarnili 
omarah. Tveganja zaradi poškodbe ali uničenja se lahko 
zmanjšajo tako, da se mikrofilmi izdelajo v več izvodih in 
shranijo na različnih krajih. Zato smo pri občini Kranj 
nabavili ognj3vamo omaro, kjer se 11 ranijo mikrotanki 
žepki, ki naj bi se iz varnostnih razlogov čim manj ali pa 
sploh ne uporabljali. Kupili smo tudi več kovinskih škatcl 
za shranjevanje diazo kopij, namenjenih za uporabo. Vse 
je potrebno namestiti v prostor, ki čimbolj ustreza 
varnostnim in ostalim kriterijem. 
Začasno pa smo dolžni hraniti arhivsko gradivo v 
izvirniku, čeprav je bilo že posneto, dokler ga ne 
prevzame zgodovinski arhiv, kar je tudi zakonsko oprede- 
ljeno. 
Doslej opisane naloge se nanašajo na reševanje organiza- 
cijskih, tehničnih, pravnih in ekonomskih problemov. 
Ostane nam še vprašanje, kako zadovoljiti uporabnike 
mikrofilma. Potrebno se je zavedati, da mora biti ves 
postopek v skladu z zahtevami mikrofilmanja, obenem pa 
se mora v tehničnem pogledu nov način poslovanja arhiva 
čimbolje vključiti v delovni proces upravnih organov, 
Vendar pa bi bilo pretirano pričakovati, da bo uporaba 
mikrofilma zaživela takoj, brez zadržkov in odporov. 
Stremeti je treba, da bo delovni proces na področju 
mikrofilma dobro organiziran, brez improvizacij ali in- 
tuitivnih reševanj, ki so pogosto brez uspeha. 
Glavni namen pri pisanju tega članka je bil seznaniti 
nekoliko širši krog bralcev z dobrimi in slabimi lastnostmi 
mikrofilma kot novim načinom shranjevanja dokumen- 
tacije. Ob vseh težavah, s katerimi se arhivski delavci 
soočamo pri klasičnem načinu arhiviranja, je uvedba 
mikrofilmske tehnike vsekakor dobrodošla in nujna, 
čeprav ni panaceja, čudežno zdravilo za vse bolezni. 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim mikrofilmanja pa pozi- 
tivne lastnosti prevladajo zlasti ob primerjavi s klasičnim 
načinom arhiviranja, saj je mikrofilmski arhiv odlična 
dopolnitev klasično urejenemu arhivu. 

••••13• 

]   Mikrofilm namreč delimo na dve osnovni skupini: 
- na klasični mikrofilm, to je na snemanje originala poslovne 

ali tehnične dok u men (acije in 
- na COM sistem (Computer Output Microfilm), to je •• 

snemanje izhodov računalniške obdelave podal kov brez 
izpisa na papir. 

Razlika med obema sistemoma je očitna, saj je snemanje s 
pomočjo COM sistema mnogo enostavnejše, s tem pa tudi 
cenejše, saj znaša razmerje v stroških v neka 1er i h primerih celo 
I : ] 0 v korist mikroficlia. 
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OPREMA ARHIVSKIH SKLADIŠČ DELOVNIH ORGA- 
NIZACIJ 

Miroslav Ste fana • — Nataša Rist i č 

Uvod 

Na splošno delimo delovne organizacije po predmetu 
obdelave na tiste, ki obdelujejo material, in tiste, ki 
obdelujejo informacijo. Će upoštevamo dejstvo, da de- 
lovne organizacije, ki obdelujejo material, istočasno 
obdelujejo tudi informacijo, če upoštevamo razmerje 60 
proti 40 procentov v korist obdelave materiala, pridemo 
do podatka, da dela več delavcev pri obdelavi informacij 
kot pri obdelavi materiala. Tehnološki razvoj v svetu in 
pri nas stalno spreminja to razmerje v korist obdelave 
informacij. 
Informacije se obdelujejo na razne načine, pri čemer je za 
nas najvažnejša pisana — zapisana informacija. Pisano 
informacijo imenujemo dokument, a material, na ka- 
terem je informacija zapisana, z informacijo imenujemo 
nosilca informacije. Kot primer lahko navedemo, da so 
pismo, spisek, račun, članek, knjiga in podobno vsi 
nosilci informacij. Ker se lahko v moderni dobi posreduje 
informacija tudi v drugi obliki, lahko pojem nosilca 
informacij razširimo tudi na kasete, diske ipd. Pod 
obdelavo informacij razumemo dopolnitev informacije, 
zapisane v kakršnikoli obliki. V tej dejavnosti razlikujemo 
strokovno in mehanično obdelavo, pri čemer lahko 
oseba, ki skrbi za strokovno obdelavo, opravlja tudi 
mehanično. 
Priča smo pravi poplavi informacij na vseh ravneh družbe 
in na vseh področjih dejavnosti delovnih organizacij. Pri 
tako velikem številu raznih informacij pogosto pomeni 
usk I ad išče nje in upravljanje z uskladiščenimi informa- 
cijami večji problem kot pa njihova obdelava. Posebno je 
zanimiv del skladiščenja, ki ga imenujemo izdajanje iz 
skladišča. Pogoj za izdajanje je, da najdemo iskano 
informacijo, in to hitro. 
Hitro lahko najdemo iskano informacijo samo, če 
obstaja sistem obeleževanja informacij in sistem uprav- 
ljanja z informacijami, kakršen je 1MAX, edini jugoslo- 
vanski sistem. 

Nekatere izkušnje v zvezi z obravnavo ari»vskega gradiva 
v delovnih organizacijah 

Delovne organizacije po zakonskih in internih predpisih 
hranijo svojo dokumentacijo. 
Dokumentacija v delovnih organizacijah se uporablja za 
obdelavo: 
— zelo pogosto, skoraj vsak dan, 
— pogosto, 
— redko in 
— zelo redko. 
V delovnih organizacijah imenujemo prvi dve skupini 
dokumentacije operativno, drugi dve pa arhivsko doku- 
mentacijo. 
Praksa je delovne organizacije prisilila, da dokumente — 
nosilce informacije, ki se obdelujejo vsakodnevno ali 
pogosto, hranijo organizirano, tako da najdejo in vpeljejo 
razne sisteme tako za obdelavo kot za hranjenje doku- 
mentov. 
Nosilci informacij, ki se redko ali zelo redko obdelujejo, 
spadajo, kot se temu reče, v arhiv. Nasploh lahko 
rečemo, da se pod pojmom arhiva v delovnih organiza- 
cijah razume kup „nepotrebnih dokumentov", ki se 
hranijo samo zaradi zakonske zaščite. Zaradi ukvarjanja s 
to temo smo obiskali nekaj delovnih organizacij, kjer smo 
želeli dobiti vpogled v arhive. 
licči moramo, da večina delovnih organizacij povezuje 
pojem arhiva s sprejemom in pošiljanjem pošte, z. njenim 
vpisom in distribucijo. Ta funkcija po pravilu sodi v 
„kadrovski in splošni sektor". 
Za arhivarja se zahteva največ srednja izobrazba, a 
povprečna je nižja izobrazba. Arhivsko gradivo se po 
pravilu ne obdeluje, niti se ne odlaga po sistemu. 
Opravila arhivarja so odvisna od pogostnosti uporabe 
dokumentacije. Cc gre namreč za zelo frekventno doku- 
mentacijo, potem je ta pogosteje podvržena uporabi. V 
tem primeru se v arhivih taka dokumentacija obdeluje z 
uporabo strokovnih rešitev, podanih v pismeni obliki. 
Kot značilen primer lahko vzamemo tehnično dokumen- 
tacijo v tehniških arhivih. Vsaka sprememba v tej 
dokumentaciji se ugotovi pismeno, izvedba spremembe — 
obdelava dokumenta - pa se opravi v tehniškem arhivu 
na izvirniku in vseh kopijah. V primeru, ko je sprememba 
take vrste, da zahteva spremembo veljavnega dokumenta, 
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potem sc neveljavni dokument tudi označi kot neve- 
ljaven, kopije pa se umaknejo. Nov dokument se razmno- 
ži v potrebnem številu primerkov in dostavi na ustrezna 
delovna mesta. Število kopij je uravnano s predpisom. 
Arhivska dokumentacija, ki ni več v uporabi, se odlaga 
posebej. Zanimivo je omeniti, dû je razumevanje pojma 
„arhivsko gradivo" v spccializiranili organizacijah 
arhivih in drugih delovnih organizacijah — popolnoma 
različno. Zato se življenje delovnih organizacij, dinamika 
njihovega razvoja, lahko rekonstruira samo suhoparno v 
glavnem s finančnimi dokumenti. Kot da je delovna 
organizacija nekakšen družben fenomen, ne pa skupina 
ljudi z vsem tistim, kar ti ljudje nosijo v sebi in si 
medsebojno razmenjujejo. 
Vsi našteti elementi in zaključki, do katerih so prišli 
avtorji tega spisa, pogosto narekujejo namestitev in 
opremljenost arhivskih funkcij v delovnih organizacijah. 

Oprema delovnih organizacij za skladiščenje frekventnega 
arhivskega gradiva - operativne dokumentacije 

Frekventno arhivsko gradivo se pogosto hrani uskla- 
diščeno ali pri delavcu, ki ga uporablja za daljšo obdelavo 
in lastne informacije, ali v arhivih za frekventno doku- 
mentacijo. En del arhivskega gradiva se hrani v biblio- 
tekah delovnih organizacij. Poseben primer je, kadar 
imajo delovne organizacije okenske sprejemne službe in 
se njihovih arhivov poslužujejo stranke. V teli in podob- 
nih primerih, ko je potrebno priskrbeti informacije za 
obdelavo zelo nujno, ima vprašanje opreme odločilen 
vpliv na hitrost dostavljanja informacij. Avtorji so 
mnenja, da so tako imenovane „banke podatkov" svoje- 
vrstni arhivi, oziroma da jih je treba obravnavati v bistvu 
enako kot katerikoli dokument v specializiranih organi- 
zacijah — arhivih. 
Oprema za skladiščenje in upravljanje s takimi informa- 
cijami je zelo raznovrstna in je odvisna od finančnih 
zmožnosti in tehnične ravni delovnih organizacij. 
Hranjenje teh informacij je zasnovano predvsem na 
elektroniki, glede na to, da lahko elektronika postavi zelo 
veliko število informacij na razmeroma majhne površine. 
Po drugi strani pa možnosti elektronike niso primerljive, 
kadar gre za klasifikacijo informacij ali izločanje ene 
informacije iz množice dokumentov. Ta, računalniški 
način skladiščenja in obdelave dokumentov - informacij 
zahteva obstajanje sistema označevanja. 
Vendar je sistem označevanja pomemben ne samo za 
računalniško obdelavo informacij, marveč tudi za ka- 
kršnokoli skladiščenje. 
Na žalost odsotnost nekega sistema pripelje do tega, da je 
izmenjava informacij otežena. To lahko rečemo tako za 
računalniški kakor tudi za katerikoli drug sistem hranjenja 
in obdelave dokumentov. Mik rolli manje dokumentov za 
razliko od računalnika daje možnost, da se sliko izvirnega 
dokumenta lahko vidi. kar potrjuje avtentičnost zapisa. 
Tudi ta način ima svoje sisteme skladiščenja, a omogoča 
možnost, da se namesti veliko število nosilcev informacij 
na majhno površino. 
Hranjenje izvirnih dokumentov ali njihovih kopij ni 
mogoče zaupati niti računalniku niti mikrofilmu. Doku- 
mente je potrebno odlagati, in to v omare, regale, škatle 
in podobno opremo. Prednost ima tista oprema, ki ščiti 
dokument pred zunanjimi vplivi, a hkrati omogoča, da se 
ga hitro najde. Tak primer pa so „lift-omarc" (mehani- 
zirane, avtomatizirane, kakor jih Še imenujejo), ki jih 

proizvajata v naši državi samo Aluminij — Komen in 
Inštitut za orodne strcic in orodja. 
Razni tipi teh omar omogočajo arhivom tako skladiščno 
kakor tudi okensko funkcijo, kar je odvisno od tipa 
omar. 
Mehanizirane omare pa so uporabne tudi za hranjenje 
zapisov, kadar gre za računalniško ali mikrofilmsko 
obdelavo informacij. V delovnih organizacijah, kjer se 
obdelujejo izvirniki ali kopije, so avtomatizirane omare 
skladišča kartic, v katerih so dane temeljne informacije o 
dokumentu. 
Medtem ko je v primeru računalniške obdelave nujen 
sistem klasifikacije dokumentov (ta se kupuje ob nakupu 
opreme), v primeru neposredne obdelave izvirnikov in 
kopij pomanjkanje sistema označevanja ali obstajanje 
neinventivnega sistema ovira učinkovitost dela pri ob- 
delavi informacij in ustvarja nepremostljive težave pri 
njihovi izmenjavi. 
Spravljanje nosilcev informacij v police, lahke regale, je v 
delovnih organizacijah zelo močno zastopano. Tak način 
skladiščenja, čeravno ne najboljši, ustreza zaradi soraz- 
merno cenene opreme. Vendar je tudi v tem primeru 
nujen sistem klasifikacije dokumentov. 
Za posebne pogoje življenja in dela obstoj ¡j o posebni 
pogoji skladiščenja dokumentacije, vendar to ni predmet 
te obravnave. 

Oprema delovnih organizacij za skladiščenje arhivske 
dokumcntaeije 

V delovnih organizacijah je arhivska dokumentacija treti- 
rana širše kot pa operativna. 
Avtorja si dovoljujeta, da navede t a izvleček ¡z „Pravilnika 
o pisarniškem in arhivskem poslovanju" neke velike in 
znane beograjske organizacije. 
Pravilnik ima 42 členov, a arhivu je posvečeno 5 členov. 
To poglavje se glasi: 

4. Vračanje rešenih predmetov v arhivu, porazdeljevanje 
in arhiviranje 

Člen 21 

Vsi rešeni predmeti, ki jih je treba arhivirati, se vračajo 
prek interne dostavne knjige v oddelek arhiva. 
Delavec arhiva je dolžan preveriti, če je kompleten 
predmet vrnjen za porazdelitev in arhiviranje z ustreznimi 
prilogami in opozori na pomanjkljivosti ali vrača predmet 
za dopolnitev. 

Člen 22 

Porazdelitev aktov se opravi z vpisom v ustrezne rubrike 
delovodnika z oznako „a/a" (arhivirati) in natančnim 
datumom... 

Clcn 23 

Predmeti — akti, predvideni za varovanje do določenega 
roka, se arhivirajo v ustrezne registrature in odlagajo v 
depo arhiva. 
Odlaganje celokupnega arhivskega gradiva v arhivski depo 
sc mora izvesti po številki delovodnika, kamor je treba 
obvezno vnesti leto nastanka, vrsto materiala, organiza- 
cijsko enoto in rok hranjenja. 
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Rok hranjenja arhivskega gradiva določa lista kategorij 
registrai urnega gradiva, sprejeta na delavskih svetih 
TOZD-a in delovne skupnosti skupnih služb 20. februarja 
1978. leta. Lista kategorij je sestavni del tega Pravilnika. 

Člen 25 

Ob koncu vsakega koledarskega leta oddelek arhiva 
naredi zapisnik o arhivskem gradivu, ki mu je potekel 
rok, in ta se pošlje zgodovinskemu arhivu v soglasje za 
izločitev brezvrednega materiala. 
Na osnovi sklepa zgodovinskega arhiva, s katerim se 
odobrava uničenje brezvrednega materiala, se vse brez- 
vredno registrai urno gradivo uniči, arhiv pa se obvesti o 
načinu in času uničenja.   , - 
Če upoštevamo, da se pod pojmom „rešeni predmeti" 
razumejo pošta, fakture, časopisi in paketi, potem je 
lahko določiti organizacijsko-tehnološki nivo te delovne 
organizacije s stališča upravljanja in obdelave informacij. 
Vsekakor tako ali podobno pojmovanje arhivskega gra- 
diva potegne za seboj njegovo ne izkoriščanje. Tako je 
veliko število podatkov zunaj obtoka, mnoga opravila pa 
se delajo po večkrat, ne da bi upoštevali obstoječe 
informacije. 
Kot smo že rekli, je operativna dokumentacija delovnih 
organizacij urejena na razne načine in na raznih ravneh. 
Arhivska dokumentacija je praviloma (četudi ima vsako 
pravilo izjeme) uskladiščena v neustreznih prostorih, ob 
neustreznih pogojih, ne meneč se za normative. Ti 
normativi uravnavajo potrebno temperaturo in vlažnost 
zraka, zaščito pred soncem, protipožarno zaščito, spre- 
cialno zaščito magnetnih trakov in preostalo. 
Nosilce informacij je potrebno pred arhiviranjem označiti 
po sprejetem sistemu. Namen sistema je med drugim v 
tem, da omogoči grupiranje dokumentov po sprejetih 
fondih, skupinah, uporabnosti in določenih skupinah. V 
primeru slabe klasifikacije preti nevarnost, da bi se že 
enkrat formirana skupina trajno ohranila. 
Oprema delovnih organizacij v obstoječih arhivih je zelo 
borna. Navadno je arhivsko gradivo odloženo po sistemu 
delovodne številke, povezano v pakete in postavljeno na 
police, kar v bistvu pomeni, da sistema upravljanja 
praktično ni. 
En del dokumentov se preluknjava in postavlja v fascikle, 
zložene po letih in funkcijah - oddelkih, ki so jih 
obdelali. 
Uporaba sodobnejših sredstev za arhiviranje informacij 
omogoča večjo učinkovitost pri uporabljanju arhivskega 
gradiva in povečuje njegovo trajnost. O primeru teh 
modernejših sredstev bo spregovoril poseben referat. Del 
te opreme je razstavljen v organizaciji Aluminija Komen 
in IAMA. 
Našteti problemi se že rešujejo in tako bo lahko imela 
vključitev IAMA in Aluminija Komen v prizadevanja 
arhivskih delavcev in njihovih združenj samo pozitivne 
rezultate. Premalo pa ostaja obdelana povezava z de- 
lovnimi organizacijami in ustanovami; to bo v naslednjem 
obdobju zaradi dajanja strokovne pomoči in posre- 
dovanja znanja, ki je pri arhivskih delavcih in Aluminiju 
Komen in Inštitutu za orodne stroje in orodja (IAMA) s 
sistem IMAX evidentno, potrebno še okrepiti. 

(Prevedel MilčekKomelj) 

OPREMA ARHIVSKIH SKLADIŠTA U RADNIM OR- 
GANIZACIJAMA 

Miroslav Ste fa na • — Nataša Rislić 

Sve radne organizacije su prema zakonskim i internim 
propisima dužne da arhiviraju jedan deo svoje dokumen- 
tacije. 
Skladištenje te dokumentacije traži i odgovarajuće ušlo ve 
od kojih su neki takodje propisani Zakonom. 
Kako se radi • tipičnom skladištu sa specifičnim ušlo- 
vi ma to Aluminij Komen i Institut za alatne mašine i 
alate, radeći na skladištima u okviru reševanja tehno- 
loških problema radnih organizacija, razvili su deo 
opreme koji se koristi za čuvanje i upravljanje arhivima, 
odnosno odgovarajućom dokumentacijom. 
Poseban problem predstavlja odnos radnih organizacija 
prema tim problemima pri čemu treba istaći pitanje: 
načina upravljanja, smeštaj, stručna osposobljenost, ušlo vi 
i si. 
Smatra se da se rešenja ovih problema nalaze u saradnji 
i AMA, Aluminij K o mena i arhivskih radnika, odnosno 
njihovih udruženja. 

SOMMARIO 

ATTREZZATURA DEGLI ARCHIVI NELLE ORGA- 
NIZZAZIONI DEL LAVORO 

Miroslav Ste fana • — Nataša Ristić 

Tutte le organizzazioni del lavoro, per ragioni di legge • 
per ordinamenti interni, hanno l'obbligo d'archiviare una 
parte della documentazione prodotta nel processo lavo- 
rativo. 
Per l'archivazione di questo materiale devono essere 
garantite le necessarie condizioni, alcune delle quali sono 
prescritte dalla legge. 
Siccome si tratta di una attrezzatura di deposito tipica, 
con specifiche caratteristiche per l'amministrazione e 
tutela del materiale documentario archivistico, 
ALUMINIJ KOMEN e INSTITUT ZA ALATNE MASINE 
I ALATE BEOGRAD, studiano le soluzioni di depositi 
tccnicologicamcnte adatti per le organizzazioni del lavoro, 
hanno sviluppato nel loro processo lavorativo una parte 
d'attrezzatura che corrisponde all'esigenze d'archivio. 
Un particolare problema, in riguardo ai principi di 
archiviazione e attrezzatura, reppresenta il rapporto delle 
stesse organizzazioni del lavoro relativo al loro sistema 
amministrativo, di sistemazione, di livello professionale, 
di condizioni ecc. 
Per risolvere 'questi probblemi, sarebbe opportuna e 
fruttuosa la collaborazione dell'istituto di Belgrado 
1••• e ALUMINIJ KOMEN con gli rappresentanti dei 
vari archivi e delle loro associazioni archivistiche. 
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NAVODILA ZA ODBIRANJE IN IZROČANJE ARHIV- 
SKEGA GRADIVA OSNOVNIH IN SREDNJIM ŠOL NA 
OBMOČJU ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA 

Vladimir Žunier 

Strokovni delavci enote za zunanjo ljubljansko regijo smo 
ob le toi njeni načrtnem prevzemanju arhivskega gradiva 
vseli delujočih ter ukinjenih osnovnih in srednjih šol na 
območju občin Cerknica, Domžale, Crosupljc, Idrija, 
Kamnik. Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica in Vrhnika, 
vse iole obvestili o prevzemu gradiva s posebnim navo- 
dilom za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva. Z 
navodilom, ki je prvi poskus v smislu novega Pravilnika o 
odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu (Uradni 
list SRS. št. 34/81) že precej pred objavo v Uradnem 
listu, smo na posebnih sestankih seznanili šolske ravna- 
telje, ki so nam s svojimi pripombami pomagali sestaviti 
enotno navodilo, ki ga bodo smiselno uporabljali na 
osnovnih ter srednjih šolah oziroma šolah usmerjenega 
izobraževanja. 
Bistveni sestavni del navodila je seznam pedagoške in 
ostale dokumentacije, ki je predvidena za odbiranje in 
izročanje arhivu v zakonsko določenem roku. Del doku- 
mentacije je predviden za odbiranje v celoti, del pa po 
posebnih kriterijih. Seznam arhivskega gradiva zaenkrat 
navaja kategorije gradiva, manj pa posamezne zadeve 
oziroma dele gradiva, ki bi jih lahko razvrstili po 
funkcijah ali pristojnostih šol. To bo mogoče šele v 
prihodnji fazi s študijskim pristopom. Pomanjkljivost 
seznama, ki navaja posamezne kategorije, se bo namreč 
pokazala v primerih, ko se bodo nazivi kategorij spre- 
minjali. To pa je bil in bo stalen pojav. Kategorije gradiva 
so kolikor mogoče poimenovane z uradnimi nazivi, ki so 
se pojavljali od srede 19. stoletja dalje in bili predpisani v 
šolski zakonodaji. Upoštevani so tudi zadnji trije pra- 
vilniki o pedagoški dokumentaciji in evidencah v vzgojno- 
varstvenih organizacijah, v osnovnih šolah in v usmer- 
jenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 20/81 in 
5/81), ki določajo obliko in vsebino pedagoške doku- 
mentacije in evidenc. 
Ob samem prevzemanju arhivskega gradiva seje pokazalo, 
da velika večina šol ni bila sposobna sama od brat i 
arhivskega gradiva, predvsem zaradi neurejenega stanja 
dokumentacije, pri odbiranju gradiva iz 19. stoletja zaradi 
pisave in tujega jezika, največkrat pa zaradi pomanjkanja 
strokovnih kadrov. Nasprotno pa so vse šole na podlagi 
pismenega navodila arhiva pripravljene v prihodnje odbi- 
rati arhivsko gradivo in izročati arhivu v zaokroženih in 
kompletnih celotah za obdobje desetih let ali ob večjih 
organizacijskih spremembah (reforma šolstva, ukinitev 
podružničnih šol). Vse želijo ob odbiranju strokovno 
pomoč in sodelovanje arhivskih delavcev. 
Praktično so zato arhivsko gradivo odbrali in prevzeli 
arhivski referenti, vedno ob sodelovanju šolskih predstav- 
nikov, ki so sodelovali pri ugotavljanju arhivskega gradiva, 
dopolnjevanju in pri manipulativnih delih. Večinoma je 
bilo izročeno gradivo neurejeno, pomanjkljivo tehnično 
opremljeno in brez popisa. To delo je bilo opravljeno 
takoj po prevzemu gradiva v arhiv, šele nato pa je bil v 
roku enega meseca sestavljen uradni prevzemni zapisnik s 
sumarnim popisom gradiva. Da bi v praksi zaživela vsa 
določila novega pravilnika o odbiranju in izročanju 
arhivskega gradiva arhivu, bo potrebno še precej strokov- 
nega dela in pojasnjevanja na terenu. Začetek tega dela pa 

so vsekakor pismena navodila arhiva posamezni ni šolam. 
Ob prevzemanju je L«1 nekoliko sporen oziroma težje 
izvedljiv prevzem gradivu v zakonsko določenem roku, 
zato smo se po dogovoru s šolami odločili praviloma za 
prevzem arhivskega gradiva do vključno šolskega leta 
1958/1959, ko je bila z zakonom o osnovnih šolah 
izvedena šolska reforma. Številna pa so seveda odstopanja 
od tega datuma, predvsem zaradi čisto tehničnih vzro- 
kov. 
Na kratko poglejmo seznam kategorij dokumentacije, ki 
smo jo v navodilih določili za odbiranje jn izročitev 
arhivu v celoti ter problematiko, ki se je ob tem 
pojavljala: 

1. Šolske kronike, v katere se zapisujejo po kronolo- 
škem redu važnejši dogodki v šoli in kraju, kjer ima 
šola sedež in imajo pomen za življenje in delo šole 
oziroma za zgodovino šole in kraja. Šole večinoma 
zelo vestno pišejo in hranijo šolske kronike in so 
nanje tudi najbolj čustveno navezane. Ponekod so 
bile tudi edino ohranjeno gradivo, ki je bilo uničeno 
med drugo svetovno vojno. Večkrat smo ugotovili, 
da je šolske kronike prevzel že Slovenski šolski muzej 
v času, ko arhivska služba še ni bila organizirana. 
Poleg šolskih kronik je muzej zbiral tudi zlate knjige, 
šolska poročila (izveštja), fotografije ter druge doku- 
mente in podatke, ki jih hrani v dosjejih šol 
(dokumenti in podatki o ustanovitvi in razvoju šole, 
o šolskem poslopju, šolskem okolišu, izvlečki šolskih 
kronik, itd.). Pregled gradiva v Slovenskem šolskem 
muzeju daje publikacija Ob 70-letnici ustanovitve 
Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani, Ljubljana 
1968. 

2. Zlate knjige, ki so na šolah zelo redke in so večinoma 
že zbrane v zbirki zlatih knjig Šolskega muzeja. 

3. Matične knjige, šolske matice, glavni šolski katalogi, 
ki obsegajo splošne podatke o učencih, o poteku 
njihovega šolanja od vstopa v šolo do konca šolanja, 

4. Matični listi, katalogi, vpisnice, osebni listi, ki se 
vodijo za vsakega učenca posebej do konca šolanja. 
Navedeno kategorijo smo zaradi stalnih operativnih 
potreb prevzemali le do vključno šolskega leta 
1945/46. 

5. Seznami predšolskih, šoloobveznih otrok, odseljenih 
učencev, defektnih otrok, evidence prijavljenih kan- 
didatov za srednje šole. 

6. Personalne knjige učiteljstva ter administrativnih in 
tehničnih delavcev šole do vključno leta 1945. 

7. Letni delovni (učni) in finančni načrt šole. 
8. Letna delovna, organizacijska in finančna poročila 

šole, ¡zvestja, letopisi, posebne šolske publikacije. 
9. Letna statistika o učencih, učiteljstvu, šolskem delu, 

pouku, učnem uspehu, itd. 
10. Zapisniki učiteljskega sveta oziroma zbora, učitelj- 

skih konferenc, redova!n¡h konferenc, roditeljskih 
sestankov. 

11. Zapisniki šolskega sveta, šolskega odbora, sveta 
staršev, roditeljskega sveta. 

12. Zapisniki šolskih nadzornikov ali inšpekcij. 
13. Zapisniki samoupravnih organov šole. 
14. Dokumentacija o ustanovitvi, vsakršnih spremembah 

statusa, likvidaciji. 
15. Dokumentacija o šolski mreži ¡n šolskem okolišu. 
16. Premoženjsko pravne zadeve. 
17. Investicijsko tehnična dokumentacija šole (načrti 
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gradnje ali adaptacije, zapisniki gradbenega odbora, 
itd.). 

18. Fotografije šole, Šolskega dela, pomembnejših dogod- 
kov, učencev in učiteljev. 

19. Diplome, pohvale, odlikovanja. 
20. Knjige šolskih okrožnic in obvestil. 
21. Delovodniki, indeksi, klasifikacijski načrti. 
Za odbiranje arhivskega gradiva po posebnih kriterijih 
smo v navodilih predvideli zlasti naslednje kategorije 
pedagoSkc in splošne šolske dokumentacije: prejete in 
odposlane spise, dnevnike in tednike Šolskega dela, 
red oval nice, zapisnike o izpitih (sprejemnih, popravnih, 
razrednih, zaključnih), nevročena spričevala in indekse, 
diplome, telesnovzgojne kartone, imenike učencev, šolske 
in izpitne naloge, učne programe in učne priprave, urnike 
in predmetnike, odpustnice, inventarne knjige, kataloge 
učiteljske in pionirske knjižnice, zapiske o izpitih učen- 
cev, originalne učne pripomočke (zemljevide, karte, 
diagrame, tabele, risbe, skice), samoupravne in druge 
splošne akte šol, gradivo pionirskih in mladinskih organi- 
zacij in društev, družbenopolitičnih organizacij šole, 
šolska glasila. 
Pri odbiranju navedenih kategorij dokumentacije naj bi se 
upoštevali naslednji kriteriji: 

1. Vzorčni kriterij ne glede na čas, iz katerega gradiva 
izvira. 

2. Izbor glede na časovno obdobje, ki je vtisnilo šoli 
poseben pečat ali glede na obdobje, za katerega se je 
ohranilo izredno malo gradiva (npr. v celoti odbe- 
re mo gradivo iz NOB, od be remo gradivo iz 19. 
stoletja). 

3. Izbor glede na vsebino (odberemo gradivo ob večjih 
spremembah šolskega sistema oziroma spremembah 
učnovzgojnega procesa, ob večjih posebnostih, ano- 
malijah, težavah, uspehih, itd.). 

4. izbor glede na oblikovno posebnost, umetnostnozgo- 
do vinski pomen dokumentacije, itd. 

5. Izbor glede na kraj šole. Arhivsko gradivo šole v 
določenem kraju je lahko tudi posebnega pomena za 
preučevanje krajevne zgodovine, zato je treba upo- 
števati pomen šole v kraju, razliko med šolo v mestu 
in na vasi, itd. 

Med prevzetim arhivskim gradivom smo pogosto naleteli 
tudi na gradivo drugih provenicne, zlasti na fonde 
kulturnih in strokovnih društev, krajevnih družbenopo- 
litičnih organizacij, izobraževalnih tečajev ter privatnih 
fondov. Zato bo v navodilu kazalo opozoriti tudi na 
tovrstno gradivo, ki ima zlasti krajevnozgodovinski po- 
men. 
Na koncu naj z objavo krajšega izseka iz sumarnega 
popisa prevzetega arhivskega gradiva osnovne šole Žalna, 
ki ga je prevzel in popisal arhivski referent Rado Vodenik 
aprila letos, ilustriramo praktične rezultate načrtnega 
odbiranja in prevzemanja arhivskega gradiva s področja 
Šolstva. 

SUMARNI POPIS 

Naziv fonda: OSNOVNA SOLA ŽALNA, 1867-1964; 
t.m. 

Teh      Arhiv 
nična      ska Strukturne enote in čas, 
enota    enota 

St.         St. 
iz katerega izvirajo: 

1           1 Inventarna knjiga s popisom 
arhiva, pribl. 1945-1960 

2 Kronika, (1867) 1877-1905 
3 Kronika, 1905-1927 
4 Kronika, 1927-1966 
5 Kronika, Kinctijsko-gospodarskc šole, 

1953/54 
6 Zapisniki sej Krajevnega šolskega 

sveta in odbora, 1894-1938 
7 Zapisniki upitcljskili konferenc, 

1922-1930 
2          8 Zapisniki učiteljskih konferenc, 

in sej učiteljskega sveta, 
1930-1943 

9 Zapisniki sej in konferenc 
Krajevnega učiteljskega sveta, 
1945-1950 

10 Zapisniki sej in konferenc Krajevnega 
učiteljskega sveta, 1950-1962 

U Zapisniki sej šolskega odbora 
Žalna, 1953-1964 

12 1 Jospitacijski zapisniki, 1956-1957 
13 Zapisniki sej pioni rje v-zadružniku v, 

1960 
14 Zapisniki roditeljskih sestankov, 

1948-1949 
15 Knjiga inšpekcij, 1949-1961 
16 Knjiga okrožnic, 1946—1961 
17 Šolska popisnica (statistika), 1923 
18 Šolski list (statistika), 1929 
19 Odstop starega šolskega poslopja, 1928 
20 Vojna škoda, 1945-1946 

3         21 Obnova šole, 1945-1946 
22 Premoženjsko-pravne zadeve, 1947— 1948 
23 Šolski okoliš, pribl. 1930-1935 
24 Šolski vrt; 1942, 1945-1954 
25 Načrt šolskega dela, 1948/49 
26 Blagajniški dnevnik; 

1927-1943, 1945-1946 
27 Proračunska knjiga, 1956 
28 Proračunska knjiga, 1957 
29 Proračunska knjiga, 1958 
30 Proračunska knjiga, 1959 

4         31 Proračunska knjiga, 1960 
32 Proračunska knjiga, 1961 
33 Proračunska knjiga, 1962 
34 Proračunska knjiga, 1963 
35 Katalogi, šol. 1. 1866/67 
36 Katalogi, šol. 1. 1867/68 
37 Katalogi, šol. 1. 1868/69 
38 Katalogi, šol. 1. 1869/70 
39 Katalogi, šol. 1. 1871/72 
40 Katalogi, šol. 1. 1873/74 
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delo arhivov in arhivskih organizacij 

Zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, 
St. J-3/8J, člen 79) obvezuje arhive, da obveščajo jav- 
nost o svojem delu, s tem da objavljajo letne delovne pro- 
grame, poročila o opravljenih programih in poročila o po- 
membnih varstvenih ukrepih in akcijah, v katerih sodelu- 
jejo. To obveznost izpolnjujejo arhivi z objavo programov 
in poročil v glasilu Arhivi Ker pa bi bila objava celotnih 
programov in poročil preobsežna, objavljamo v glasilu le 

njihove izvlečke. • Širšem obsegu objavljamo le program 
in poročilo Pokrajinskega arhiva Koper, ker je ta letnik 
posvečen X. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije, ki 
je bilo na njegovem področju, in popularizaciji arhivske 
službe na področju, za katero je ta arhiv pristojen. 
Ostali del rubrike je urejen po že ustaljeni praksi 

Uredniški odbor 

DELOVNA POROČILA ZA LETO 1980 IN DELOVNI 
PROGRAMI ZA LETO 1981 ARHIVOV V SLOVENIJI 

ARHIV SR SLOVENIJE 

1. Delovno poročilo za leto J980 

Pristojnosti 
Arhiv SR Slovenije je republiška upravna strokovna orga 
niza cija. Njegove pristojnosti so opredeljene z zakonom o 
republiški upravi (Ur. 1. SRS št. 29/74), z zakonom o 
sistemu državne uprave (Ur. 1. SRS. št. 24/79) in zako- 
nom o a rinvili in arhivskem gradivu (Ur. 1. SRS. 
št. 34/1973). 

Arhivski prostori 
Arhiv ima svojc-delovnc prostore in skladišča v Ljubljani 
med Zvczdarsko ulico, Levstikovim trgom in Rožno 
ulico; v ha ročni Gruberjevi palači (¡z I- 1773), v Virantovi 
hiši (iz 1. 1843) in v poslopju ob Rožni ulici (iz 1. 
1972-1976) ter zasilni skladišči na Cankarjevi 5 in 
Masarykovi 15. Grad Lisičje je dobil arhiv leta 1977, da 
bi ga usposobili za arhivsko skladišče. V preteklih letih 
pripravljeni sanacijski program Arhiva smo začeli izvajati 
oktobra 1977. Sanacijska dela so bila leta 1980 približno 
na tretjini začasno ustavljena zaradi splošnih stabiliza- 
cijskih ukrepov. Načrtovana je še gradnja prizidka h 
Gruberjevi palači, skladišča z zaklonišči med Zvczdarsko 
ulico in Grudnovim nabrežjem, adaptacija gradu Lisičje 
in gradnja filmskega arhivskega skladišča ob gradu Li- 
sičje. 

Organizacija in kadri . 
I. Sektor za odbiranje, zbiranje in hrambo arlnvsKcga 
gradiva ter LO in DSZ (4 strokovni delavci.-1 manipu- 
lant), 2, sektor za obdelavo, evidenco in uporabo arlnv- 
skega gradiva (12 strokovnih delavcev, I manipulant), i 
sektor za konzervacijo in restavracijo (6 delavcev) in 4. 
sektor skupnih služb ( 11 delavcev, od tega 2 delavca Var- 
nosti). V letu 1980 je bil izdelan nov predlog organi- 
zacije, ki predvideva večjo povezavo med obdelavo gra- 
di va v a rh ivu i n nad zo roni grad iva p ri ime t ui Kili. 
V letu 1980 se je Število delavcev povečalo za 8 v zvezi/ 
namestitvijo delavcev konzervacijskega sektorja, «»¿••• 
in svetovalca za LO in DSZ. Skupaj z direktorjem je bilo 
31. decembra i 980 36 delavcev. 

Opravljeno delo v letu 1980 
Programska usmeritev je temeljila na zakonskih določilih 
in smernicah, ki jih je dala razprava v Skupščini SRS leta 
1977, opredeljena je bila v dolgoročnem načrtu razvoja 
in dela in delovnem načrtu arhiva za leto 1980. 
V Sektorju za odbiranje, zbiranje in hrambo arhivskega 
gradiva ter LO in DSZ smo opravili dela pri valorizaciji 
poslovne vrednosti gradiva upravnih organov, personalnih 
map nekdanjega oddelka za pravosodje, arhiva lij IS Skup- 
ščine SRS v zvezi s pripravo sistema pisarniškega poslo- 
vanja z mikrofilmi, .gradiva zcmljiškokatastrske izmere ter 
valorizaciji in kategorizaciji gradiva v primeru splošne 
nevarnosti in vojne. Ažurirali smo evidence ustvarjalcev v 
arhivu. Pregledali smo način hranjenja arhivskega in 
dokumentarnega gradiva pri 17 ustvarjalcih in dali navo- 
dila za urejanje, izločevanje in materialno varovanje 
arhivskega gradiva 25 imetnikom. Rešili smo 17 vlog za 
izločevanje gradiva in prevzeli gradivo od 14 imetnikov. 
Kontrolirali smo mikroklimo v skladiščih arhiva. 
V okviru sektorja za obdelavo,, evidenco in uporabo 
arhivskega gradiva smo preselili arhivsko gradivo v urejene 
prostore v Virantovi hiši. Ustrezno smo uskladiščili mape 
franciscejskega katastra. Uredili in popisali smo fonde 
Osnovna šola in Krajevni šolski odbor (svet) Dolenji 
Logatec, Kolo jugoslovanskih sester, Klub koroških Slo- 
vencev v Ljubljani, osebni fond režiserja Ernesta Ada- 
miča, arhivalijc o Franu Levstiku in 14. jugoslovanskem 
pehotnem polku ter fotografsko gradivo Naše žene. Za- 
čeli smo urejati fond Komisije za agrarne operacije. 
Nadaljevali smo z grobim urejanjem gradiva sodišč, se- 
stavljanjem regest nega analitičnega inventarja Vicedom- 
skega arhiva in inventarja filmov ter pripravljalnimi deli 
za vodnik Arhivski fondi in zbirke v SFRJ. 
Uredili smo akcesijsko knjigo za leto 1980. V čitalnici 
smo 1.166 obiskovalcem pripravili 2.179 fasciklov in 86 
enot filmov. Med arhivi smo izposodili 547 enot. Dajali 
smo informacije in podatke za znanstvene, upravne in 
druge potrebe. V knjižniri smo inventarizirali 114 ¡n 
izposodili 370 knjig. Uskladili smo nabavo tujih periodič- 
nih arhivskih publikacij v SR Sloveniji. 
Sektor za konzervacijo se je s I. januarjem preselil v 
arhiv, vendar so še nekaj časa tekla dela za končno 
preselitev in usposobitev delavnic. V letu 1980 je bilo 
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konzerviranih in zvezanih 4.488 listov arhivskega in 
knjižnega gradiva, 21 načrtov, 37 plakatov, 5 grafik, 1 
plakat, 1 risba, 13 starih knjig ter SI revij in časopisov. 
V okviru sektorja skupnih služb so bila ob sodelovanju 
arhivskih delavcev opravljena dela administracije, kadrov- 
skih zadev, računovodstva, priprave in dopolnitev samo- 
upravnih aktov in vzdrževanja stavb. Arhiv je opravil tudi 
administrativne in računovodske posle Skupnosti arhivov. 
Kulturnoprosvetno delo 
Pripravili smo 14 predavanj o arhivskem gradivu za 
slušatelje Univerze, Pedagoške akademije in za srednje- 
šolce. Za skupino dijakov poljanske gimnazije smo pripra- 
vili 14-dnevno prakso. Na dan arhivov (20. oktobra) smo 
prikazali izbrano arhivsko gradivo priložnostnim obisko- 
valcem. Razstavo Nacionalni in socialni programi pri 
Slovencih smo posredovali Gorenjskemu muzeju v Kranju 
in razstavo Komunistična partija v Sloveniji 1919—1941 
Narodni biblioteki SR Srbije v Beogradu. V Ljubljani pa 
smo postavili razstavo Zgodovinskega arhiva Ptuj „600 let 
ustavne in upravne zgodovine mesta Ptuja" in razstavo 
Arhiva Jugoslavije „Tito — misel, beseda in delo". 
Raziskovalni programi 
Pri Raziskovalni skupnosti sta bili prijavljeni nalogi Evi- 
dentiranje arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev, 
posebej za Prckmurje v madžarskih kulturnih institucijah 
in Nacionalni in socialni programi pri Slovencih. Sodelo- 
vali smo pri pripravi raziskovalnega programa posebne 
raziskovalne skupnosti za arhivistiko v sodelovanju z 
arhivi v Sloveniji. 
Uredništvo publikacij. 
Izdani so bili trije inventarji Majde Smole: Graščina 
Skofja Loka, Srajbarski turn in Turn ob Ljubljanici 
(Graščina Ribnica je bil oddan v tiskarno) ter Vladimirja 
Kološe, Banski svet Dravske banovine 1931 — 1941. Ure- 
jena je bila publikacija Marije Verbič, Dežclnozborski 
spisi Kranjskih stanov 1499-15(5 1. del. V Arhivu SR 
Slovenije je bil tudi sedež uredništev publikacij Arhiv- 
skega društva. 
Mednarodni arhivski sporazumi 
Delavci Arhiva so delali kot člani delegacij in kot eksperti 
za vračanje gradiva iz Avstrije po arhivski konvenciji iz 
leta 1923 in protokolu iz leta 1958. V letu 1981 so bili 
štirje zvezni sestanki in štirje sestanki slovenskih eksper- 
tov. Udeležili smo se zasedanja mešane jugoslovansko- 
avstrijske komisije (jan. 1980) in V. grupe ekspertov, 
podkomisij v Splošnem upravnem in Prometnem arhivu 
na Dunaju, Rudarskem glavarstvu in Koroškem deželnem 
arhivu v Celovcu. Za delo teh komisij smo pripravili stro- 
kovne podlage. Sodelovali smo pri delitvi vrnjenega arhiv- 
skega gradiva, ki je bilo decembra 1979 pripeljano z 
Dunaja. 
Delavci Arhiva SR Slovenije so tudi člani delegacije 
oziroma eksperti za vračanje arhivskega gradiva iz Italije 
po osimskih sporazumih. V letu 1980 ni bilo zasedanj 
delegacij. Izmenjani sta bili le noti; s tem v zvezi sta bila 
dva sestanka ekspertov. 
Naloge v okviru arhivske službe v republiki. Skupnost 
arhivov Slovenije 
Skupnost arhivov Slovenije je imela v letu 1980 1.1 sej, na 
katerih smo obravnavali osnutke in predloge Zakona o 
naravni in kulturni dediščini, zakona o svobodni menjavi 
dela v kulturi, srednjeročni program usmeritve arhivske 
službe v Sloveniji, vključitev v programe usmerjenega 
izobraževanja, raziskovalne programe, valorizacijo ustvar- 
jalcev arhivskega gradiva, arhivske evidence, priprave za 

podzakonske akte in vprašanja o pogojih delovanja Skup- 
nosti arhivov. Na željo Skupnosti arhivov so predstavnike 
arhivov sprejeli na republiškem odboru Zveze sindikatov 
Slovenije, republiškem komiteju za kulturo in znanost, 
predsedstvu Kulturne skupnosti Slovenije, IS Skupščine 
SRS. Na teh sestankih smo razložili potrebo po intenziv- 
nejšem reševanju arhivske problematike (skladišča, stro- 
kovni kadri, (financiranje). Arhiv SR Slovenije je v okviru 
Skupnosti sodeloval pri reševanju sanacije Pokrajinskega 
arhiva Koper. 
Delavci arhiva so sodelovali in vodili komisijo za stro- 
kovno izobraževanje delavcev v arhivih, sodelovali z 
Zavodom za šolstvo zaradi uvedbe predmeta arhivistika v 
usmerjenem izobraževanju. 
Na medrepubliški ravni smo sodelovali z Zvezo arhivskih 
delavcev Jugoslavije kot člani predsedstva ter člani in 
vodje njenih komisij. Z arhivi drugih republik smo nave- 
zovali strokovne stike. 
V okviru mednarodnega kulturnega sodelovanja je delav- 
ka arhiva obiskala Glavni državni arhiv v Dussel d or fu. 
Septembra 1980 je obiskala arhiv uradna kitajska delega- 
cija in se zanimala predvsem za študij arhivistike na 
ljubljanski univerzi. 

2. Delovni program za leto 1981 

Prednostne naloge 
1. naloge v zvezi z vračanjem arhivov po sporazumu iz 

leta 1923 in protokolu iz leta 1958 /. Avstrijo ter po 
osimskih sporazumih z Italijo; 

2. naloge ljudske obrambe in družbene samozaščite na 
področju arhivske službe v republiki; 

3. naloge v zvezi z usklajevanjem in pospeševanjem raz- 
voja arhivske službe v republiki, in to zlasti: 
— valorizacija arhivskega gradiva specialno za področ- 
je republiške uprave, 
— poenotenje metodologije dela v arhivski službi, 
— šolanje kadrov za operativne in zgodovinske arhive, 
pri čemer je potrebna vključitev v projekte usmerje- 
nega izobraževanja (priprava učnih programov ipd.), 
skrb za dopolnilno izobraževanje delavcev v arhivu, 
- strokovna pomoč drugim arhivom v republiki; 

4. naloge v zvezi s projekti razvoja nacionalnih ved in 
raziskav slovenske zgodovine: 
— popis gradiva v Arhivu SR Slovenije za publikacijo, 
ki jo pripravlja Zveza društev arhivskih delavcev Jugo- 
slavije „Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih 
oddelkih SFRJ", 
— pripravljalna dela za izdajo publikacije „Vodnik 
fondov in zbirk Arhiva SR Slovenije", 
— priprava inventarjev najpomembnejših fondov, 
— evidentiranje virov za slovensko zgodovino (v ma- 
džarskih arhivih, priprava publikacije „Vodnik po 
pomembnem gradivu za slovensko zgodovino v avstrij- 
skih centralnih arhivih 1848-1918", dela na Vodniku 
po urbarjih); 

5. naloge v zvezi z materialnim varstvom arhivskega 
gradiva, med drugim tudi postopna preselitev gradiva 
iz začasnih skladišč (na Cankarjevi 5 in Masarykovi 
15), namestitev gradiva katastrskih ope rato v iz 19. 
stol. v novo adaptirano podstrešje stavbe ob Rožni 
ulici ter prevzem gradiva od ustvarjalcev. 

Ostale naloge 
1. urejevanje arhivskih fondov, izdelava pripomočkov za 
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uporabo, objava inventarjev, priprava li istoria tov ustvar- 
jalcev fondov, objava najpomembnejšega arhivskega gra- 
diva kot vira za zanstvena preučevanja. Programiramo 
naslednje: 

viecdomski urad za Kranjsko 1492-1747 (nadalje- 
vanje dela na regestnem analitičnem inventarju in 
objava I. dela inventarja); izdaja dežel nozborskih spi- 
sov za Kranjsko 1499-1519 z indeksom k dcželno- 
zborskim spisom za Kranjsko 1499-1519; izdaja Vod- 
nika virov za zgodovino graščin na Kranjskem od 16. 
stol. dalje; ilirski gubernij v Ljubljani s predhodniki 
1784-1849 (začetek del); deželni zbor in odbor za 
Kranjsko 1861-1918 (začetek urejevanja); komisija 
za agrarne operacije 1884-1945 (ureditev in izdelava 
inventarja); objava sejnih zapisnikov Narodne vlade 
SUS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo 
1918-1920 (nadaljevanje del); Vili. oddelek banske 
uprave Dravske banovine za trgovino, obrt in industri- 
jo (začetek urejevanja); SNOS (dokončanje urejanja, 
objava inventarja); predsedstvo prezidija ljudske skup- 
ščine LRS 1946-1953 (ureditev, izdelava inventarja); 
sekretariat predsedstva vlade LRS 1948-1953 (zače- 
tek urejevalnih del); okrožno sodišče prej deželno 
sodišče v Ljubljani 1898-1945 (nadaljevanje ureje- 
vanja); trgovinska zbornica LRS 1952-1963 (ure- 
ditev, izdelava inventarja); gostinska zbornica LRS 
1951-1963 (ureditev in ¡zdelava inventarja); obrtno 
komunalna zbornica LRS 1951-1963 (ureditev, izde- 
lava inventarja); kmetijska zbornica LRS 1954-1963 
s predhodniki (ureditev); objava inventarja Filmsko 
gradivo v Arhivu SRS; gradivo dr. Julija Fclachcrja 
(ureditev, izdelava inventarja); Klub koroških Slo- 
vencev 1920-1960 (začetek urejevanja); glavni odbor 
Zveze enotnih sindikatov Slovenije 1945-1952 (zače- 
tek urejevanja). 
Ob urejevalnih delih bomo fonde tudi tehnično opre- 
mili, paginirali, gradivo vložili v arhivske škatle. 

2. valorizacija ustvarjalcev dokumentarnega gradiva pri 
republiški upravi, sodstvu, evidentiranje nastajajočega do^ 
kumentarnega gradiva pri 460 ustvarjalcih, valorizacija 
gradiva glede na zgodovinski pomen, nadzorovanje čuva- 
nja arhivskega gradiva pri ustvarjalcih in skrb za prevzem 
arhivskega gradiva v Arhiv SR Slovenije; 
3. dokumentacija o arhivskih fondih pred prevzemom 
(dosjeji gradiva) in po prevzemu v arhiv (dosjeji fondov, 
akcesijska knjiga). 
Odsek za informacijo m materialno varstvo arhivskega 
gradiva bo skrbel za posredovanje informacij iz arhivskega 
gradiva na podlagi pismenih zahtev, tako za znanstveno 
preučevanje, kakor tudi za operativne potrebe, za posre- 
dovanje arhivskega gradiva uporabnikom v čitalnici ter za 
materialno varstvo gradiva v depojih. 
Odsek bo vodil tudi evidence o izposojenem, konzervi- 
ranem in restavriranem ter razstavljenem gradivu, pripo- 
močke za uporabo gradiva in register fondov in zbirk. 
Knjižnica bo dopolnjevala knjižni fond z arhivsko perio- 
diko in arhivsko strokovno domačo in tujo literaturo in 
bo v tem smislu matična knjižnica za področje arhi- 
vistike. Poleg tega bo nabavljala tudi publikacije, ki 
objavljajo arhivsko gradivo aH so napisane na podlagi 
arhivskega gradiva in zadevajo zgodovino Slovencev in SR 
Slovenije. Knjižničar bo opravljal vsa strokovna biblio- 
tečna dela in pripravljal gradivo za INDOK za področje 
arhivistike. 
Kultitrnoprosvctm dejavnost Arhiva SR Slovenije se bo 

omejila na sodelovanje s šolami pri pouku zgodovine, 
informiranje dijakov .'cdnjih Šol in študentov univerze o 
aihivih in arhivskem gradivu, na sodelovanje s filozofsko 
fakulteto pri pouku arhivistike in na razstavno dejavnost. 
V letu 1981 programiramo razstavo Slovenščina v javni 
rabi skozi stoletja (delovni naslov) in izmenjavo razstave z 
Narodno biblioteko Srbije. Za stik z občani ima arhiv na 
dan 20. oktobra dan odprtih vrat. 
Arhiv bo razvijal tudi znanstvenoraziskovalno dejavnost 
na področju arhivistike (principi in osnove valorizacije 
dokumentarnega gradiva pod aspektom zgodovinsko po- 
membnega gradiva, strukture ustvarjalcev gradiva, infor- 
macijska sredstva, vodniki ter pripomočki za uporabo) in 
zgodovine (viri za zgodovino Slovencev, nacionalni ¡n 
socialni programi pri Slovencih j 848-1958, Zgodovina 
Slovencev 1945-1976), kar vključuje tudi znanstveno 
utemeljitev argumentov pri izvajanju sporazumov za vra- 
čanje arhivskega gradiva iz Avstrije in Italije. Arhiv bo 
sodeloval s pripravo virov tudi pri projektih drugih 
raziskovalnih organizacij. 
Arhiv bo opravljal tudi strokovno koordinacijske naloge v 
okviru Skupnosti arhivov Slovenije in sodeloval v strokov- 
nem oziru z drugimi arhivi v SRS, v SFRJ ter v tujini, z 
arhivskimi organizacijami ter z zavodi, ki varujejo kul- 
turno dediščino. 
Sektor za konzervacijo in restavracijo bo konzervira! in 
restavriral poškodovano gradivo arhiva, po samouprav- 
nem sporazumu pa tudi gradivo drugih arhivov, bibliotek 
in muzejev, dokumentiral metode konzervatorskih in 
restavratorskih dejavnosti na področju konzerviranja in 
restavriranja pergamenta in papirja ter preučeval nove 
materiale dokumentarnega gradiva. Z delom svojih opra- 
vil bo sektor pokrival celoten republiški prostor. Po 
delovnem programu bo začel z delom v letu 1981 
fotografski laboratorij s fotografom. Njegova naloga bo 
zaščitno mikrofilmanjc najdragocenejšega arhivskega gra- 
diva. Doslej je zaščitno mikrofilma no le 0,02 % takega 
gradiva. 
Splošne službe bodo združevale dela in opravila admini- 
stracije, kadrovskih zadev, računovodstva, priprave samo- 
upravnih aktov in skrbele za vzdrževanje arhivskih stavb 
in naprav. Arhiv bo opravljal tudi administrativne posle 
za Skupnost arhivov Slovenije. 

ZGODOVINSKI ARHIV V CELJU 

1. Delovno poročilo za leto 1980 
Zgodovinski arhiv v Celju bo v letu 1982 slavil srebrni 
jubilej svojega obstoja. V sedanjo organizacijsko obliko se 
je razvil šele leta 1967. Njegov ustanovitelj je skupščina 
občine Celje, po pooblastilu pa opravlja arhivsko službo 
še za občine Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, 
Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje. 
Titovo Velenje, Zagorje ob Sai in Žalec. V najkrajšem 
času bo prišlo do sprememb v statutu arhiva do vseh 
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občin zaradi določil zakona o naravni in kulturni de- 
diščini. 
Financiranje poteka izključno prek občinskih kulturnih 
skupnosti. Posledice neurejenega financiranja v zadnjih 
letih so za arhiv katastrofalne, saj je strokovno delo v 
zaostanku za skoraj 30 let. 

Arhivski prostori in kadri 
Arhivski prostori so na Štirih mestih: v Prothasijevem 
dvorcu, v kleti Gledališke ulice 2 v Celju, v kleti Delav- 
skega doma v Trbovljah in v Brežicah. Skupno imamo 
skladiščnih zmogljivosti za 4.000 tekočih metrov arhiv- 
skih gradiv, potrebovali pa bi jih vsaj še 20.000 brez 
rezerve za obdobje do leta 2000. 
Intenzivna prizadevanja za rešitev prostorske in kadrov- 
ske stiske segajo v leto 1975. V obdobju od leta 1975 do 
leta 1980 je prišlo do kadrovske katastrofe. Leta 1975 je 
štel arhiv 10 delavcev, od tega 7 strokovnih, v letu 1978 
le še 2 strokovna delavca, leta 1979 3 strokovne delavce 
in se je delo omejilo na notranje strokovno in upravno 
delo in zasluži vse priznanje. Gradivo, ki je v arhivu, je 
strokovno vzrono urejeno. 
V letu 1980 je prišlo do preobrata: število strokovnih 
delavcev se je dvignilo na 7 in 3 delavce v režiji (ravnatelj, 
taj nica-računovodja in snažilka), skupaj ponovno na 10 
delavcev, čeprav bi moral v tem letu šteti celjski arhiv 18 
delavcev po družbeno potrjenem srednjeročnem načrtu 
razvoja za obdobje 1976-1980, kar bi bilo v nekem 
sorazmerju z obstoječo kadrovsko zasedbo v ostalih 
arhivih SR Slovenije. 
V letu 1978 je arhiv prenehal prevzemati nova gradiva. 
izjemoma paje v letih 1980 in 1981 z največjim naporom 
ob notranji reorganizaciji skladišč, prevzel omejeno koli- 
čino arhivskih gradiv (delovni pri manj k laj celjskega arhiva 
na strokovnem področju se bo zelo negativno odrazil v 
okviru slovenske in jugoslovanske arhivistike). Zelo smela 
bi bila trditev, da je prikazano stanje koga posebej 
vznemirjalo v bazi, kot so kulturne skupnosti, občinske 
skupščine do pristojnega republiškega organa. 
Obiski v delovnih organizacijah v letu 1981 so pokazali, 
da je nastala velika in nepopravljiva škoda. Dejstvo, da 
arhiv kljub poudarku na dejavnosti posebnega družbenega 
pomena ni opravljal svojih nalog v celoti, ni vznemirjalo 
nikogar, ne 14 občin (z izjemo celjske), ne Skupnosti 
arhivov Slovenije, tudi ne Kulturne skupnosti Slovenije in 
za kulturo pristojnega republiškega upravnega organa. 
Prizadevanja za razrešitev kadrovske in prostorske stiske 
padajo v družbenoekonomsko najbolj neugodno obdobje. 
Omejeni obseg tega prispevka ne dopušča vključitve 
informacije o sedanjih prizadevanjih. Povemo lahko le, da 
je arhivu v času od decembra 1980 do julija 1981 uspelo 
zbrati finančna sredstva za naročilo projektne dokumen- 
tacije za novogradnjo arhiva. Pogodba s projektantsko 
organizacijo je bila sklenjena v oktobru 1981 in to delo je 
v celoti opravil arhiv. Potrebno bo pridobiti lokacijo, s 
tem v zvezi pa tudi 15 milijonov din, nato pa še ca. 90 do 
160 milijonov din za gradnjo objekta, pač odvisno od 
rezultatov brzdanja izredno visoke inflacije. Razumljivo 
je, da bo notranja organizacija dela organizirana v skladu 
s prikazanim stanjem, to pa pomeni, da bo arhiv pre- 
vzemal skrajno omejene količine arhivskih gradiv, zelo pa 
bo okrepil zunanjo službo in se posluževal vseh zakonskih 
določil za zaščito gradiv pri imetnikih. Na področju 
pristojnosti arhiva je 14 občin, 3.038 raznih delovnih 
organizacij, 363.012 prebivalcev. Po predlogu o določitvi 
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imetnikov arhivskih gradiv je lc-tch 812. Poprečni čisti 
OD v letu 1980 je bil v razponu od 7.647 din (Mozirje) 
do 9,495 din (Trbovlje), bruto nacionalni dohodek na 
prebivalca pa od 40.174 (Sen tj ur pri Celju) do 126.987 din 
(Titovo Velenje). 

Opravljeno delo v letu 1980 
V letu 1980 je Zgodovinski arhiv Celje največ pozornosti 
posvetil strokovni obdelavi gradiva. Uredili smo fonde: 
Okrožno sodišče Celje, Upravno sodišče Celje 
(1918-1941), Občina Šentjur pri Celju (1964-1969), 
Občina Trbovlje (1918-1945), ter Sresko načelstvo Bre- 
žice. Za na novo urejeno gradivo smo sestavili inventarje 
fondov. 
Posebno zbirko gradiva, ki smo jo uvrstili med fonde kot 
Zapuščino Martina Perca, smo uredili do podrobnosti. 
Zbirka vsebuje med drugim zanimive listine o gospodar- 
skem in političnem razvoju Celja v 18. in 19. stole iju, 
npr. več tlorisov mesta Celja, prepise celjskih mestnih 
pravic, listine mestnega špitala itd. K fondu smo izdelali 
inventar. Na arhivu Okrožnega sodišča Laško in Okrož- 
nega sodišča Radeče smo nadaljevali urejevalna dela. 
Gradivo je arhivirano v Trbovljah, zato zaradi odročnosti 
delo poteka počasneje. 
Za lažjo uporabo gradiva smo izdelali interne pripo- 
močke, kot so indeksi za fonde šolskih proven iene. 
Dokončali smo delo na topografskem kazalu za gradbene 
spise in naredili tudi indekse za fond Okrožnega sodišča v 
Celju (1898-1949), 
Delavci arhiva smo v letu 1980, sestavili register fondov, 
ki jih hranimo v Celju, Hkrati smo preverili inventarje 
fondov in izdelali duplikate. Izdelan je bil tudi topograf- 
ski pregled fondov in zbirk po skladiščih. 
Zunanja služba se je omejila na sodelovanje pri izloče- 
vanju (16 primerov) in na strokovno pomoč pri urejanju 
arhivov v delovnih organizacijah (11 primerov). Da bi 
olajšali delo arhivarjem izven zavoda, smo pripravili osnu- 
tek pravilnika za vodenje arhiva v delovni organizaciji in 
hrambi poslovne dokumentacije. Osnutek smo posredo- 
vali organizacijam, ki so bile zanj zainteresirane. 
Da bi bila zunanja služba v letu 1981 učinkovitejša, smo 
izvedli revizijo evidenc vseh ustvarjalcev arhivskega gra- 
diva in valorizacijo ustvarjalcev gradiva na področju vseh 
občin. 
Naše tehnično delo je zajelo opremo urejenega arhivskega 
gradiva. Za operativne potrebe fizičnih in pravnih oseb 
smo izdali podatke v 215 primerih. Za študijske in 
raziskovalne potrebe je bilo uporabljeno gradivo v 23 
primerih, pomoč v obliki informacij, nasvetov itd. je 
dobilo 9 študentov. 
V okviru lastne raziskovalne dejavnosti smo zbirali gra- 
divo na temo „Mesto Celje in njegovi meščani v 19. 
stoletju" ter začeli z zbiranjem gradiva in pripravami za 
razstavo ob 25. letnici Zgodovinskega arhiva Celje, ki bo 
leta 1982. Za lokalno prireditev „Poštna kočija" je bil na 
podlagi arhivskih virov pripravljen krajši sestanek. 
Prof. Kolšck je za objavo v priložnostni ediciji (zbornik) 
oddal dve razpravi in pripravil članek za strokovno revijo 
Arhivi. Ker smo menili, da javnost nima prave predstave o 
vlogi in delu arhiva, je Zgodovinski arhiv Celje skupaj z 
Radiom Celje pripravil dve ur no oddajo „v živo". Vodila 
jo je novinarka Mateja Podjed, s strani arhiva pa so 
sodelovali Franc Sedmak, Rudolf Koželj in Irena Srše. 
Oddaja je naletela na ugoden odmev. 
O problematiki arhiva v Celju in o najzanimivejših doku- 



mentili, ki jih brani, je izšel daljši članek v časopisu Novi 
tednik pod naslovom Nič naj ne gre v pozabo. 
V okviru obrambnih priprav je bilo klasificirano gradivo 
skupine „A" v posameznih fondih in posebej označeno. 
Strokovni delavci so se leta 1980 udeležili dvodnevnega 
seminarja v Ptuju. En delavec se je udeležil 20. kongresa 
slovenskih zgodovinarjev v Ljubljani. 

za opravljanje nalog SLO in DS in sodelovali v akciji 
NNNPI981. J 

7. Razno 
Opravljali bomo samoupravljalskc in delegatske dolžnosti 
ter sodelovali v družbenopolitičnih skupnostih. 

2. Delovni program za leto 1981 

1. Zunanja služba 
Začeli  bomo  z evidentiranjem arhivskega gradiva  pri 
ustvarjalcih v vseh 14 občinah. Izredna ogroženost tega 
gradiva zahteva okrepljen nadzor. 
Opravljena bo revizija evidence ustvarjalcev arhivskega 
gradiva in njihova valorizacija glede na pomen gradiva, ki 
ga ustvarjajo. Začeli bomo tudi z valorizacijo gradiva 
glede na njegov pomen kot kulturne dediščine. 
Družbenopolitičnim    skupnostim,    družbenopolitičnim 
organizacijam, organizacijam združenega dela in drugim 
ustvarjalcem in imetnikom arhivskega gradiva bomo nu- 
dili strokovno pomoč pri urejanju in hrambi lc-tega. 
Sodelovali bomo z izločitvenimi komisijami pri odbiranju 
nepotrebnega dokumentarnega gradiva. 
2. Prevzemanje in urejanja gradiva 
Načrtujemo prevzem naslednjih fondov: Okrajno sodišče 
Laško, Vransko in Kozje, skupaj ca. 63 tekočih metrov 
in prevzem arhivskega gradiva Zveze naravnih zdravilišč in 
Ualneolojkega inštituta, ca. 3 tekoče metre. Zaradi po- 
manjkanja skladiščnih prostorov in pomanjkanja strokov- 
nih delavcev večji prevzemi gradiva niso možni. 
Urejevalna dela na že prevzetih in ravno prevzetih fondih 
se bodo nadaljevala. 
Dopolnjevali bomo register fondov po opravljenih smerni- 
cah Skupnosti arhivov Slovenije in začeli z izdelavo 
h isto ri ato v fondov ter z izdelavo pripomočkov za upo- 
rabo arhivskega gradiva. 
Dokončali bomo popis fondov za Vodnik po arhivih 
SFRJ in začeli z izdelavo Vodnika po fondih Zgodovin- 
skega arhiva v Celju. 
3. Dajanje gradiva v uporabo 
Dajanje gradiva v uporabo za operati vile potrebe pravnih 
in fizičnih oseb, neposredno posredovanje informacij o 
gradivu vsem uporabnikom in posredovanje podatkov in 
dokumentov za raziskovalno in študijsko delo. 
4. Raziskovalna dejavnost 
Izbor, preučitev arhivskega gradiva za razstavo ob 25-let- 
nici Zgodovinskega arhiva v Celju, ki jo načrtujemo za 
leto 1982, sestava razstavnega kataloga in sodelovanje v 
krajevnih zbornikih, proslavah zgodovinskih obletnic in 
podobno. 
5. Strokovno izobraževanje delavcev 
Strokovni delavci arhiva se bomo udeležili posvetovanja v 
Radencih in zborovanja arhivskih delavcev Slovenije. 
Za leto 1981 načrtujemo tudi udeležbo enega delavca na 
strokovni ekskurziji v ZSSR in Študijsko potovanje po 
arhivih Zvezne republike Nemčije. Prav tako bomo sode- 
lovali v strokovnih organih Arhivskega društva Slovenije 
in skrbeli za stalno izobraževanje delavcev po arhivski 
literaturi. 
Vključevali se bomo v usmerjeno izobraževanje in izvedli 
Seminar za arhivarje v organizacijah združenega dela. 
6. Obrambne priprave 
Klasificirali bomo arhivsko gradivo za evakuacijo v pri- 
meru potrebe. Izobraževali in usposabljali bomo delavce 

POKRAJINSKI ARHIV KOPER 

1. Delovno poročilo za leto 1980 

Uvod 
Iz sprejetega srednjeročnega programa dela našega zavo- 
da za obdobje 1976-1980 je kolektiv na 57. redni seji 
zbora delovnih ljudi 19. decembra 1979 in na 7. redni seji 
sveta arhiva 17. decembra 1979 sprejel program dela in 
aktivnosti Pokrajinskega arhiva Koper za leto 1980. 
Delovne naloge so bile prilagojene novim razmeram, ki jih 
v preteklem srednjeročnem programu ni bilo mogoče 
predvideti (selitev najstarejšega fonda iz vseh prostorov 
Pokrajinskega muzeja v Kopru, selitev skladiščnih in 
delovnih prostorov najprej iz Verdijeve ulice, kjer so 
adaptirali občinsko stavbo za svoje potrebe, na Vergerijev 
trg ¡n od tam v Čevljarsko ulico, kjer smo dobili začasne 
delovne prostore, in še nekaj manjših zaščitnih premikov 
fondov), in nalogam, ki jih je pred nas postavilo novo 
plansko obdobje. Zaradi vseh predvidenih in nepredvid- 
ljivih opravil v zvezi s prostorskimi premiki v letu 1980 je 
zbor že 26. novembra 1979 izglasoval izredno stanje ki je 
trajalo vse leto 1980. ' 

Reševanje prostorske problematike 
V juniju 1980 smo se s Trga revolucije preselili iz 25 m2 

pisarniških prostorov v Čevljarsko ulico 22, kjer smo 
pridobili 135 m2 na novo adaptiranega prostora in tako 
pričeli prvič delovati v skupnih delovnih prostorih, pa 
Čeprav začasnih. 
V novembru smo končali preselitev skoraj 1,000 tekočih 
metrov arhivalij, ki smo jih uskladiščili v cerkvi sv. 
Jakoba na Tclovadniškem trgu. V začasnem skladišču 
smo z etažno rešitvijo pridobili 320 m2 skladiščne površi- 
ne. 
Tudi minimalni skladiščni prostor za arhivalijc, ki jih 
bomo prevzeli v regijski zavod ¡z CK ZKS, je že preure- 
jen. 
Na pobudo družbenega pravobranilca SRS z dne 17. 
decembra 1979 so kulturne skupnosti in izvršni sveti vseh 
šestih občin razpravljali o analizi stanja in razmer v našem 
zavodu, predlogih za sanacijo in o planskih dokumentih 
za naslednje srednjeročno obdobje. Na vseh sestankih so 
bili navzoči člani kolektiva. V vseh občinah so se strinjali 
s predlogom sveta zavoda po trajni rešitvi zagotovitve 
arhivskih prostorov. 
Dne 28, marca 1980 je bn v Kopru tudi sestanek vseh 
soustanoviteljev in sofinancerjev našega zavoda. Na 
osnovi srednjeročnega programa dela za obdobje 
1981-1985, ki ga je zbor delovnih ljudi Pokrajinskega 
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Lithiva Koper sprejel na seji 22. februarja 1980 in svet 
zavoda na seji 14. marca 1980 in snio se z njim vključili v 
elemente planskih dokumentov za naslednje srednjeročno 
obdobje, je za vod izdelal predlog družbenega dogovora o 
zagotavljanju materialnih pogojev varstva arhivskega in 
registrai urnega gradiva v šestih j užn opri morskih občinah 
ki naj bi ga vsi soustanovitelji podpisali že v juniju 1980, 
in predlog samoupravnega sporazuma o zbiranju in zdru- 
ževanju sredstev za izgradnjo Pokrajinskega arhiva Koper, 
ki naj bi bil podpisan jeseni 1980, ko je bila zaključena 
razprava o elementih srednjeročnih planov v vseh šestih 
občinah. Po osnutku družbenega dogovora in samouprav- 
nega sporazuma so se 28. marca 1980 sestali predstavniki 
soustanoviteljev in sofinancerjev vseli šestih občin na 
pobudo sveta zavoda in IO KS Koper in uskladili ključ 
finančne soudeležbe •• posamezno družbenopolitično 
skupnost v investiciji Pokrajinskega arhiva Koper, 
Dne 29. junija 1980 je bil sklican posvet sofinancerjev in 
soustanoviteljev na pobudo sveta Zavoda in SO Koper, 
kjer so bili sprejeti določeni sklepi za izvedbo sanacije 
kritičnega stanja koprskih arhiva lij. Vse skupščine občin, 
razen piranske, kjer se je le zbor združenega dela odločil, 
da pristopa k družbenemu dogovoru {!), so dogovor spre- 
jele v alternativi adaptacije in novogradnje (če zapori ne 
pridejo v pošte v), določile podpisnike in s tem sprejele 
obvezo po začetku trajne rešitve prostorskega problema 
arhiva. 
V začetku oktobra 1980 so tudi medobčinski sveti ZKS, 
SZDL in ZSS sprejeli stališče, da mora biti prostorska 
rešitev Pokrajinskega arhiva Koper vključena v te srednje- 
ročne planske dokumente. 
Medtem je tudi IO OKS Koper dal naročilnico Invest- 
biroju za izdelavo lokacijske dokumentacije iz že v letu 
1979 rezerviranih finančnih sredstev za Pokrajinski arhiv 
Koper, ki pa jo je na naslednji seji spet preklical. 
Ker je IO KS Koper začasno zavrl izdelavo potrebne 
dokumentacije, da arhiv lahko kandidira na participacijo 
republiških sredstev, ISSO Piran pa začasno blokiral 
podpis družbenega dogovora, smo 19. decembra 1980 
sklicali izredni razširjeni zbor delovnih ljudi s člani sveta 
zavoda in družbenopolitičnih organizacij Koper, 10 OKS 
Koper ter družbenega pravobranilca samoupravljanja Ko- 
per. Obveza, ki jo je sprejela podpredsednica IS SO Koper 
za družbene dejavnosti, da SO Koper do 9. januarja 1981 
skliče podpisnike družbenega dogovora glede dogovora o 
obsegu investicije v tem planskem obdobju, še do sestave 
tega poročila ni bila realizirana. 
Usmeritev arhivske službe v SRS 1981-1985, sprejeta v 
oktobru 1980 postavlja pred naš zavod naloge, ki jim ne 
bo kos zaradi neurejenih prostorskih razmer, ker nam ni 
omogočen prevzem fondov, ki jim je že zdavnaj potekel 
zakonski rok hrambe pri ustvarjalcih. 
Zakon o jiaravni in kulturni dediščini, ki gaje Skupščina 
SRS sprejela 26. decembra 1980 (Uradni list SRS 
1/1981), ki tudi arhivskim zavodom nalaga dodatne 
obveznosti, nalaga nove obveze tudi skupščinam občin 
kot ustanoviteljicam arhivskih zavodov. 
Kljub pravočasno speljani samoupravni poti dogovarjanja 
in vključevanja v elemente srednjeročnih planov in v sred- 
njeročne plane 1981-1985 sta tako delovna skupnost 
kot svet zavoda popolnoma nemočna proti tistim posa- 
meznikom, ki tako samoupravno dogovarjanje rušijo. Če 
bodo odgovorni še nadalje zavlačevali sklic sestanka so- 
ustanoviteljev in podpis družbenega dogovora in samo- 
upravnega sporazuma, je kljub maksimalni angažiranosti 

vseh organov zavoda celoten projekt v nevarnosti in spet 
ne bo nihče politično odgovarjal za nadaljnje uničevanje 
arhivske kulturne dediščine. 
Vse te dosedanje začasne rešitve so spravile delovni 
kolektiv v skupne prostore v najbolj hrupni del starega 
koprskega mestnega jedra, čeprav so se s to preselitvijo 
reševali problemi vseh drugih, le arhivski ne, so obenem 
otežile obdelavo gradiva, ki je vezano izključno na stalne 
prenose bolj in manj obsežnih fondov. Pogoji arhivskega 
dela se torej niso izboljšali, pa tudi arhivalijam v prenov- 
ljeni cerkvi pri 4°C in nihajoči vlagi kljub zaščiti v 
arhivskih škatlah ni več omogočena dolga hrambena 
doba. Prostori v Piranu pa so postali ne le arhivalijam, 
ampak tudi ljudem v prostoru življenjsko nevarni. 
Niti delovni kolektiv niti vodstvo zavoda, niti svet zavoda 
za tako stanje ne prevzemajo nikakršne odgovornosti! 
Zaradi zaščite družbenega premoženja arhivske kulturne 
dediščine bomo primorani sprožiti postopke za zaščito 
arhivskega gradiva! 

Opravljena strokovna dela 

Notranja urejevalna dela 
Kljub tako obsežni zunanji aktivnosti so vse prvo polletje 
potekala tudi notranja urejevalna dela tehničnega oprem- 
ljanja, sortiranja, kompletiranja, spravljcnja v škatle in 
sploh tehnične priprave z vsemi potrebnimi signaturami 
in emb al i ranjeni fondov vseh šestih občin za preselitev v 
novo začasno skladišče. 
Poleg priprav za selitev je v piranskem skladišču potekalo 
ločevanje in sortiranje ter delno urejanje pomešanih 
fondov likvidiranih gospodarskih organizacij Napredek, 
Ribič in Jadranka, Ladjedelnice, Veterinarske postaje 
Piran in čevljarske ter ortopedske delavnice Portorož. 
Urejena je tudi topografska kartoteka za Piran in zaledje 
Urejene in spravljene v škatle so tudi personalne mape 
Ladjedelnice Piran. Urejevalna dela na še ne prevzetem 
fondu SO Piran so prenehala, ker SO Piran v letu 1980 ni 
zagotovila finančnih sredstev za strokovnega sodelavca za 
urejanja svojega arhivskega fonda. 
V cerkev sv. Jakoba so bili preseljeni naslednji fondi: 
a) provenience s področja uprave: Občina Dekani 

1872-1945, občina Koper 1596-1946, Finančni 
inšpektorat Koper 1770-1850, Občina Podgrad 
1895-1945; 

b) provenience s področja sodstva: Okrajno sodišče Ko- 
per 1745-1945, Okrajno sodišče Koper 1923-1945, 
Okrajno sodišče Postojna 1834-1945, Okrajno so- 
dišče Ilirska Bistrica 1850-1950, Okrajno sodišče Se- 
žana 1898-1945; 

c) provenience s področja šolstva: Gimnazija Koper 
1914-1948, Učiteljišče Koper 1870-1923; 

č) provenience s področja gospodarstva: Gospodarska 
zbornica okraja Koper 1952-1965; 

d) privatne provenience: Družina Bartolomei 
1794-1878, De Belli 1435-1932, Del Bello 
1487-1813, Borisi 1853-1946. Cadamuro 
1500-1859, Pavento 1600-1826, Gravisi 
1440-1933, Gavardo 1437-1776, Manzoni 
1611-1886, Madonizza 1564-1909, Maniago 
1785-1881, Mahnić iz Dekanov 19. slol., Sabini 
Girsoni 1550-1942, Tolto 1715-1942, Toma sieh 
1706-1891. 

Pri popisu niso našteti vsi manjši fondi ali deli fondov, ki 
smo jih morali vključiti v selitev, ker bi bilo naštevanje 
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preobširno. Preselitev samo smo opravili še s pomočjo 
štirih zunanjih delavcev. 
Zunanja urejevalna deh 
Ker s prošnjo, da nas za leto 1980 kulturne skupnosti 
oprostijo ustvarjanja lastnega dohodka, nismo uspeli, smo 
morali za zadovoljitev zahtev in pokritje zmanjšane do- 
tacije urediti arhiv v Cestnem podjetju v Kopru in v ho- 
telu Palace v Portorožu. Pokazali smo sicer pripravljenost, 
lastnega dohodka pa vseeno nismo realizirali v predpisani 
višini. 
Terensko delo 
Zaradi stabilizacijskih ukrepov in z njimi povezanimi 
finančnimi omejitvami za terenske preglede je bila ta, 
čeprav zelo pomembna naloga arhivskega zavoda v letu 
1980 zmanjšana pod minimum. Rednih pregledov skoraj 
nismo opravljali, odzivali smo se le na nujne pozive 
ustvarjalcev ob izločitvenih postopkih. 
Izločitvena komisija 
V letu 1980 je imela izločitvena komisija Pokrajinskega 
arhiva Koper 15 sej. Obravnavala je 56 vnaprejšnjih in 
izvršilnih izločitvenih seznamov: iz občine Izola 5, Ilirska 
Bistrica 6, Koper 13, Piran 5, Postojna 12, Sežana 15. 
Izdanih je bilo 56 odločb. 
Uporabniki arhivskega gradiva 
Prispelo je 109 vlog za uveljavljanje delovne dobe, šolske 
izobrazbe, lastninske pravice in drugih zahtevkov. Ugod- 
no smo rešili le približno 80 % prošenj, z ostalimi fondi 
ne razpolagamo. 
Na študijskih obiskih se je mudilo 9 raziskovalcev, ki so 
skupno študirali 20 delovnih dni, čeprav je bil arhiv za 
javnost zaprt zaradi preselitvenih del. 
Po medarhivski izposoji smo Arhivu SRS za Študij poso- 
dili vicedomske knjige iz Pirana od Št. 21 do 30, 
Prevzemi novih fondov 
Zaradi pomanjkanja prostora je SO začasno prevzela 
arhiv likvidiranega podjetja Sermin, v naša skladišča pa 
smo prevzeli manjša fonda likvidiranih organizacij Libis 
in Avtokovinarstvo iz Ilirske Bistrice iz let 1969-1974 v 
skupnem obsegu 0,80 tekočega metra. 
Restavriranje arhivalij 
V Arhivu SRS smo restavrirali nadaljnje Štiri poškodo- 
vane notifike, in sicer: obdobje 11.6.1828 do 30.4.1829, 
1.6.1829 do    19.9.1830,    1.5.1829    do   28.4.1830, 
1.5.1830 do 31.7.1831. Knjige so velikega formata z 
usnjenim hrbtom in kartonskimi platnicami, z velikimi 
mehanskimi poškodbami. V restavriranju pa je bil skoraj 
popolnoma uničeni Sodni protokol Deželnega sodišča 
Momjan 1689-1690. Platnice lesene. Finančna sredstva 
je zagotovila KSS. 
Mikrofümanjc arhivskega gradiva 
Zaradi preobremenjenosti članov kolektiva in laborato- 
rijskih kapacitet v Ljubljani smo v tem obdobju mikroni- 
mali le piranske statute. Finančna sredstva je zagotovila 
KSS. 
Razstavna dejavnost 
Ob izredni aktivnosti osrednjega odbora borcev NOVI - 
prekomorcev smo z našim, pa čeprav skormnim prispev- 
kom, vendarle pridobili izčrpno razstavo o razvojni poti 
partizanskega pevskega zbora SREĆKO KOSOVEL, s 
katero smo v sodelovanju z občinskimi združenji ZB 
NOVJ gostovali v Kopru, Ilirski Bistrici, Izoli, Portorožu 
in Postojni v prvem polletju, v drugem pa še v Ajdovščini 
in v Sežani (t.j. 7. postavitev razstave). 
V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo 6. 
februarja 1980 v Muzeju ljudske revolucije Slovenije v 

Ljubljani gostovali z razstavo Razvoj ljudske oblasti v 
Slovenskem primorju 1941-1947, ki so si jo skoraj dva 
meseca ogledovali domači in tuji obiskovalci. 
V aprilu smo v Postojni gostovali z razstavo o razvojni in 
borbeni poti 3. prekomorske udarne brigade, v decembru 
pa Še v Novi Gorici, na pobudo občinskih odborov ZZB 
NOVJ. 
Ob 38-letnici ustanovitve letalstva nove Jugoslavije in 
35-letnici osvoboditve smo sodelovali pri pripravi razstave 
o letalcih-prekomorcih. Prva postavitev je bila ob otvo- 
ritvi letališča v Sečovljah (18.5.1980), sledile so še v 
Kopru, Sežani. Novi Gorici, Tolminu, Cerknem, Idriji in v 
Ilirski Bistrici. Doslej je bilo skupno osem postavitev raz- 
stave na povabilo OO ZZB NOVJ. 
V oktobru 1980 je bila postavljena nova razstava o 
razvojni in borbeni poti 1. in 2. prekomorske udarne 
brigade v Kopru, v novembru je gostovala v Novi Gorici 
in Ilirski Bistrici, v decembru pa v Izoli v sodelovanju z 
OO ZZB NOVJ. 
Vojaški enoti, ki nadaljuje tradicije 19. SNOUB Srečko 
Kosovel, smo pripravili arhivski del opreme spominske 
sobe. V celotni opremi manjka le Še nekaj fotografij 
komandnega kadra. 
Razstavo KRAS SKOZI ČAS smo na predlog KS Sežana 
začasno odložili kljub nekaterim že izvedenim priprav- 
Ijalnim delom, zlasti na terenu, saj je do proslave 400-lct- 
nice Lipice zaradi priprav na selitev nismo mogli opraviti, 
naš predlagani termin za postavitev v februarju 1981 pa' 
ni ustrezal sežanskemu kulturnemu koledarju. 
Priprave na razstavo ob 40-1 etnici ustanovitve JLA so bile 
iz objektivnih razlogov v letu 1980 skromne in bo 
potrebno delo pospešiti v letu 1981. 
Publicistična dejavnost 
Po programu je izšel 111. del Analitičnega inventarja 
fonda občine Izola 1901-1918 iz serije Viri za zgodo- 
vino. Strokovno recenzijo je opravil univ. prof. dr. Vasilij 
Melik, lekturo pa prof. Jože Hočevar. Izdajo so sofinan- 
cirali KSS, KS Izola in IS SO Izola. 
Ko je kulturna skupnost Piran zagotovila svoj delež, smo 
intenzivirali priprave na izdajo Listine I. iz piranskega 
fonda. Delež KS Slovenije je zagotovljen. Potrebno je pri- 
dobiti še strokovno recenzijo. 
Izobraževalna dejavnost 
Ker imajo že vsi člani kolektiva strokovne izpite — razen 
dveh, ki Še ne izpolnjujeta pogojev za opravljanje ~ je 
večji poudarek na izobraževanju ob delu. Tako je v letu 
1980 arhivski referent pridobil diplomo I. stopnje na 
Visoki gradbeni tehnični šoli, arhivski strokovni sode- 
lavec pa je diplomiral na oddelku za zgodovino Filozof- 
ske fakultete v Ljubljani. 
Zaključek 
Kljub temu, da kot arhivski zavod ne izpolnjujemo 
osnovnih pogojev za obstoj - razen količine arhivskega 
gradiva - in je verifikacija zavoda po zalitevah novega 
zakona vprašljiva, se trudimo, da izboljšamo tako pogoje 
hranjenja arhivalij kot pogoje dela z njimi. Ker s strokov- 
nega stališča arhivalije ne prenesejo več novih .začasnih 
prostorskih rešitev s preseljevanji, resnično upamo, da 
bomo v letu 1983 pričeli graditi stalne prostore' za 
regijski zavod, kakor so se odločile že skupščine petih 
občin (razen piranske), rešitev pa je vnesla v plan tudi 
skupščina obalne skupnosti. V letu 1981 in 1982 pa bi 
lahko pripravili vso potrebno dokumentacijo. 
Svoje naloge se lotevamo zelo odgovorno in pričakujemo 
enako mero odgovornosti 4udi od tistih, ki jim je družba 
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zaupala odgovorne funkcije tudi glede ustvarjanja pogojev 
očuvanja arhivske kulturne dediščine. 
Dne 25. februarja 1981 bo poteklo četrt stoletja od 
ustanovitve našega zavoda v novih družbenih okoliščinah, 
ves ta čas pa družba mirno spremlja naglo propadanje 
pisane besede o svoji 800-1 etni zgodovini. 

2. Delovni program za leto 1981 

Uvod 
Program dela za leto 1981 "bomo izvajali na osnovi 
temeljev plana srednjeročnih aktivnosti PAK za obdobje 
1981-1985, ki sta ga sprejela ZDL 22. februarja 1980 ter 
svet zavoda na 8. seji 14, marca 1980, ter na izhodiščih 
za program dela zavoda za leto 1981, sprejetih na ZDL 
20. novembra 1980, ko je v arhivski dejavnosti že bila 
dogovorjena in sprejeta usmeritev arhivske službe v SRS. 
Decembra' 1980 je bil v Skupščini SRS sprejet nov zakon 
o varstvu naravne in kulturne dediščine, ki tudi arhivskim 
zavodom nalaga nove obveznosti. Tako bodo prvi mescei 
leta 1981 potekali v pripravi podzakonskih aktov, uskla- 
ditvi samoupravnih aktov delovne organizacije, s spre- 
membami v novem zakonu ter valorizaciji ustvarjalcev 
arhivskega in dokumentarnega gradiva na območju naših 
šestih občin. Hkrati s podpisom družbenega dogovora o 
zagotavljanju varstva arhivskega in registraturnega gradiva 
v šestih južnoprimorskih občinah bo potekalo samo- 
upravno sporazumevanje o obsegu in višini investicije za 
to srednjeročno obdobje za dolgoročno rešitev prostor- 
ske problematike Pokrajinskega arhiva Koper, sicer zavod 
ne bo ustrezal zakonskim kriterijem za nadaljnje delo- 
vanje. Novi zakon narekuje vse notranje in ustanoviteljske 
spremembe glede obveznosti do zavoda, ki jih bo po- 
trebno sprejeti do konca tega koledarskega leta. Tudi 
svetu zavoda poteče mandat v aprilu, zato bo potreben 
pravočasen postopek za imenovanje članov novega sveta. 

Materialno varstvo 
1. Terensko delo bo potrebno prilagoditi stabilizacijskim 

ukrepom in razpoložljivim finačnim sredstvom ne 
glede na morebitno škodo na terenu. Resolucijska 
načela omejujejo tovrstno porabo, zato bo naša dejav- 
nost omejena le na nadzor najbolj ogroženih arhivskih 
fondov, 

2. S terensko službo bomo še nadalje sodelovali pri 
izločanju arhivskega gradiva iz registraturnega na te- 
renu. 

3. Potrebno bo dopolnjevanje evidence nujnih prevze- 
mov na terenu. 

4. .Restavriranje bo potekalo po programu restavrator- 
skih del najbolj ogroženih arhivalij. 

5. Varnostno mikrofil manje in mikrofilma nje za potrebe 
kompletiranja fondov bo izvedeno v mejah razpoložlji- 
vih finančnih sredstev. 

6. Izločitvena komisija bo tudi v tem letu nadaljevala s 
svojim delom, V drugem polletju bo potrebno imeno- 
vati še drugo izločitveno komisijo, v katero bi priteg- 
nili tudi zunanjega sodelavca, strokovnjaka za pod- 
ročje upravnih fondov. 

7. V restavriranje bomo oddali naslednje gradivo: 
- Notificazione  20.  settembre  1830-31. dicembre 
1832. Mehanične poškodbe vezave in platnic, veliki 
format, usnjen hrbet in kartonske platnice. 
-   Notificazione 1. ottobre 1832-28. gennaio 1833. 
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Mehanične poškodbe vezave in platnic. Veliki format, 
usnjen hrbet, kartonske platnice. 
— Giudizio Distrettuale Castclnuovo d'Istria, Atti 
della ventilazione ereditaria in morte di Mihočič 
Anna, Male Mune 80. Signatura P 98/20 (10 e.s.). 
Mehanične poškodbe in vijoličasta plesen po celoti. 
— Giudizio Distrettuale Castclnuovo d'Istria, Atti 
della ventilazione ereditaria in morte di Maglica To- 
maso, Golac 9, Materija. Mehanične poškodbe in 
vijoličasta plesen — zelo poškodovano v celoti. Signa- 
tura P 98/20 (10 c.s.). 
Poleg naštetih notifik bo potrebno v restavriranje 
oddati nekatere pred leti že restavrirane listine starega 
koprskega arhiva, ker so se okvare ponovno pojavile 
zaradi neprimernega skladiščnega prostora, K tem 
listinam bomo dodali še nekaj starejših dokumentov 
piranskega fonda listin. Vsa restavratorska dela bodo v 
mejah odobrenih finančnih sredstev, saj so cene za 
tovrstno dejavnost v preteklem letu izredno narasle. 

8. V varnostno mikrofilmanje bomo v tem letu oddali: 
— statute mesta Pirana, 
— dokumente in rokopise iz Maje rje va - appendice 
(razformiranc štefilke), F. Majcr „Stari koprski ob- 
činski arhiv": 

a) Dokumenti do leta 1600, 
b) Dokumenti od leta 1600-1800, 

skupaj ca. 300 posnetkov; 
— listine piranskega občinskega arhiva od 1173 do 
1325 skupaj 203 posnetki. 
Z mikrofilmi ali fotokopijami bomo dopolnjevali 
zbirke PAK v študijske namene. 

Urejanje arhivskega gradiva - usposabljanje fondov 
1. Z ozirom na zahteve usmeritve arhivske dejavnosti v 

SRS bodo imeli prednost urejanje fondov in naj- 
nujnejši prevzemi arhivalij do leta 1945 in prva po- 
vojna leta. To je pogojeno s pridobivanjem skladiščnih 
površin, 

2, Potrebna bo inventarizacija fondov O LO, okrajnih 
sodišč, tožilstev in DPO na ravni okraja. 

3. Formiranje zbirk: stampa to v, načrtov, fotografij. 
4, Dopolnjevanje že urejenih fondov z ob selitvi najde- 

nim gradivom. Potrebno bo izdelati anekse inventar- 
nim popisom, 

5. Urejena bo prva faza naslednjih fondov: 
— javno tožilstvo Koper 1945-1967 (17 trn), 
— občina Podgrad 1895-1945 (17 trn), 
— državna javna arbitraža Postojna 1948-1950 (0,60 
trn). 

6, Potrebno bo urediti vse priprave za vzpostavitev ma- 
tične službe evidence o arhivskih fondih v Arhivu 
SRS. 

Urejanje v skladišču-cerkcv sv. Jakoba 
Gradivo, ki je bilo preseljeno v skladišče, je potrebno 
urediti. Tako prostor z omarami za mikrofilme in foto- 
teko kot tehnična o pre ma »fon do v in polic ter odstra- 
njevanje pomožne embalaže s fondov zaradi selitev v letu 
1980. Izdelali bomo načrt skladišča že uskladiščenih 
fondov, dokončno oštevilčili enote kompletiranih fondov 
v novem skladišču. 

Drugo strokovno delo 
Restituera 
V letošnjem letu bomo nadaljevali z vsemi potrebnimi 



dejavnostmi v zvezi z restitucijo arhivskega gradiva iz 
Italije. 
Razstavna dejavnost 
Predvidena so gostovanja z vsemi že pripravljenimi raz- 
stavami po tistih primorskih in drugih občinah, kijih še 
niso obiskale, V sodelovanju z osrednjim odborom borcev 
NOVJ - prekomorcev so programirani postavitev in 
gostovanja razstave o Razvojni in borbeni poti artilerij- 
skih enot in 4. prekomorske udarne brigade. Nadaljevali 
bomo z deli na razstavi o primorskih enotah NOV in POS 
¡n jo pripravili za otvoritev ob 40-1 etnici ustanovitve J LA. 
Tudi v letošnjem letu si bomo prizadevali, da bi naše 
razstave obiskale tudi delovne organizacije in krajevne 
skupnosti. 
Raziskovalna dejavnost 
Ta dejavnost predvideva vključevanje v projekt KUL- 
TURA NA NARODNOSTNO MEŠANEM OZEMLJU 
SLOVENSKE ISTRE, ki je regijskega značaja, in se deli 
projekta vključujejo v skupen raziskovalni program Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije. Posamezni raziskovalci v 
zavodu se bodo vključili v skupen arhivski raziskovalni 
program s sedežem v Arhivu SRS. 
Publicistična dejavnost 
1. Nadaljevali bomo z objavljanjem serije VIRI ZA ZGO- 

DOVINO in pripravili vse potrebno za izdajo ANALI- 
TIČNEGA INVENTARJA FONDA OBČINE IZOLA 
IV, ki obsega obdobje 1919-1945, 30 tekočih metrov 
(zadnja publikacija iz izolskega občinskega fonda). 

2. Izšli bosta dve publikaciji iz starega fonda občine 
Piran LISTINE 1. in II. 

3. K obsežnejšim razstavam bomo izdali kataloge. 
4. Začeli bomo s pripravami na skupno publikacijo .vseh 

slovenskih arhivov VODNIK PO ARHIVIH, za Pokra- 
jinski arhiv Koper pa pripravili svoj vodnik. 

5. Objavljali bomo tudi strokovne raziskave delavcev 
arhiva. 

Odkup arhivalij 
Za kompletiranje zbirk Pokrajinskega arhiva Koper bomo 
nadaljevali z odkupom arhivalij. 
Izobraževalna dejavnost 
1. Študij ob delu na srednji, višji in visoki stopnji. 
2. Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih arhivskih 

delavcev. 
3. Organizacija 10, jubilejnega srečanja ahrivskih delavcev 

Slovenije na pobudo Arhivskega društva SRS (septem- 
ber 1981). 

Izpopolnitev strokovne knjižnice in nabava mi kroči talca 
Strokovna knjižnica je precej pomanjkljiva, za uporabo že 
mikrofilmanih arhivalij pa moramo nabaviti tudi mikro- 
čitalec za dajanje mikrofilmov v uporabo raziskovalcem. 
Čitalnica 
Arhivska čitalnica bo ponovno odprta za potrebe razisko- 
valcev, fondi pa ponovno usposobljeni za potrebe uporab- 
nikov. 
Kadrovska problematika 
Z ozi rom na to, da po obstoječih standardih v arhivu 
manjka za že prevzeto količino še pet strokovnih sode- 
lavcev, načrtujemo v letu 1981 zaposlitev arhivskega 
referenta ali arhivskega strokovnega sodelavca (namesti- 
tev enega ali drugega profila je odvisna od razpoložljivih 
finačnih sredstev). 

Prostorska problematika 
Pri dolgoročnem reševanju prostorske problematike 
bomo v letu 1981: 

1. po sprejetem družbenem dogovoru o zagotavljanju 
pogojev uspešnega metarialnega varstva arhivskega in 
registraturnega gradiva sprejeli še samoupravni spora- 
zum o združevanju sredstev za izgradnjo arhiva, 

2. pridobili idejni projekt (do konca marca) in glavni 
projekt s prikazano faznostjo gradnje (do konca leta), 

3. z o žirom na akutnost prevzema nekaterih najbolj 
ogroženih fondov s terena bomo sočasno poskušali 
pridobiti dodatne skladiščne površine, vendar z mini- 
malnimi adaptacijskimi posegi. 

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA 

1. Delovno poročilo za leto 1980 

Pristojnosti 
Zgodovinski arhiv Ljubljana je svojo dejavnost opravljal 
na podlagi določil zakona o arhivskem gradivu in o 
arhivih (Uradni list, št. 34/73), deloma pa je že začel 
usmerjati svoje delovanje v skladu s predlogom zakona o 
naravni in kutlurni dediščini (ta je bil sprejet konec 
decembra 1980). 
Območje arhiva v letu 1980 je ostalo nespremenjeno inje 
obsegalo naslednje občine: Cerknica, Črnomelj, Domžale 
Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Li- 
tija, pet ljubljanskih občin, Logatec, Metlika, Novo 
mesto, Radovljica, Ribnica, Skofja Loka, Trebnje, Tržič 
in Vrhnika. 

Organizacija 
Arhiv ima pet delovnih enot: Mestni arhiv Ljubljane, za 
zunajo ljubljansko regijo ( s sedežem v Ljubljani),' za 
Gorenjsko ( s sedežem v Kranju), za Škofjo Loko in za 
Dolenjsko ter Belo Krajino ( s sedežem v Novem mestu). 

Arhivski prostori 
V tem letu je arhiv preuredil prostore v podstrešju 
zgradbe v Ljubljani in tako pridobil nove prostore za 
računovodstvo in za zunanjo ljubljansko regijo. Arhivu so 
bili dodeljeni tudi novi delovni prostori za enoto za 
Gorenjsko v Kranju. Za območje občine Kamnik je bilo v 
Komendi urejeno arhivsko skladišče v stari stavbi bivše 
osnovne šole. Brezuspešni pa so bili vsi napori, da bi 
pridobili dodatne prostore v Ljubljani, kjer bi se hranilo 
gradivo KPS-ZKS, ki ga moramo prevzeti od CK ZKS, in 
kjer bi se hranilo tudi nekaj drugega ljubljanskega gradiva, 
ki ga je treba nujno prevzeti. 

Opravljeno delo v letu 1980 
Glede odbiranja arhivskega gradiva je bila naša pozornost 
usmerjena tako na vprašai.jo samega postopka, ki ga je 
treba poenostaviti, in na ločitev seznamov rokov hrambe 
gradiva za operativne namene od seznamov samega arhiv- 
skega gradiva. V zvezi z določanjem samega arhivskega 
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gradiva pa smo se usmerili zlasti na gradivo gospodarskega 
izvora. S tem v zvezi so bili pripravljeni trije elaborati, in 
sicer metodologija gospodarskih raziskav in podatki, vse- 
bovani v arhivskih virih, določitev osnov za valorizacijo 
gradiva ter predpisi, ki določajo roke hrambe. 
Arhiv se je v veliki meri udeležil tudi strokovnih priprav 
za posvetovanje, ki sta ga organizirala Skupnost arhivov 
in Arhivsko društvo v Ptuju maja in sicer v zvezi z 
evidencami pred prevzemom gradiva v arhiv, evidencami 
o prevzemu gradiva v arhiv, v zvezi z valorizacijo ustvar- 
jalcev arhivskega gradiva in v zvezi z izvajanjem zakona o 
arhivskem gradivu in o arhivih. 
V zvezi z nastajanjem novega zakona o naravni in kul- 
turni dediščini, ki vključuje tudi področje varstva arhiv- 
skega gradiva, so bili v arhivu pripravljeni številni predlogi 
in pojasnila, ki so bila potrebna ob izdelavi zakona. Že 
pred samim sprejetjem zakona konec decembra 1980 je 
bilo pripravljeno tudi večje število osnutkov podzakon- 
skih aktov. 
Na pobudo Višje upravne šole v Ljubljani smo začeli 
sodelovati pri pripravi predavanj oziroma seminarjev za 
usposobitev kadrov, ki'skrbijo za organizacijo poslovanja 
s spisi pri gospodarskih delovnih organizacijah. Tu so bili 
delavci arhiva udeleženi s temi temami: obveznosti delov- 
nih organizacij glede hrambe poslovne dokumentacije, 
roki hrambe gradiva za operativne potrebe in odbiranje 
arhivskega gradiva v gospodarskih organizacijah. 
V oktobru je bil dan v tiskarno Vodnik po fondih Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana. Za to kolektivno in 
zahtevno delo so vsi. strokovni delavci arhiva vložili 
mnogo truda in časa. 

Enota Mestni arhiv Ljubljana je uredila in popisala več 
pomembnih upravnih in sodnih fondov ter še nekatere 
druge manjše arhivske celote gradiva. Ker ta enota še ni 
dobila dodatnih arhivskih skladišč, ni imela novih prevze- 
mov, zato je bilo njeno delo še dodatno bolj usmerjeno 
na strokovno obdelavo gradiva. V raziskovalne, kulturne, 
študijske in razstavne namene je bilo dano gradivo 120 
raziskovalcem. Razna potrdila pa so bila izdana 232 
strankam. Ta enota je sodelovala tudi pri pripravi in 
postavitvi razstave Publikacij o zgodovini mesta Ljub- 
ljane, ki je bila v Inštitutu za zgodovino delavskega 
gibanja v Ljubljani oktobra v času 20. zborovanja slo- 
venskih zgodovinarjev. V tem letu je bilo zaščitenih in 
obnovljenih 2.400 folij poškodovanega gradiva mestnih 
organov iz začetka 19. stoletja. Končani sta bili tudi 
raziskavi Ljubljanska trgovina od začetka 18. stoletja do 
srede 19. stoletja in tretja faza Komunalna politika 
Ljubljane od 1895 do 1918. 
Enota za zunanjo ljubljansko regijo je nadaljevala z 
administrativno obdelavo fondov upravnih organov po 
letu 1945 in gradiv ukinjenih gospodarskih podjetij. Pred 
otvoritvijo novih arhivskih skladišč za občino Kamnik v 
Komendi 21. junija 1980 je enota pripravila obsežen 
prevzem arhivskega gradiva z območja občine Kamnik. 
Pred prevzemom je bilo to gradivo administrativno obde- 
lano, tehnično opremljeno in sumarno popisano. Nadzor 
arhiva nad nastajajočim gradivom pri ustvarjalcih je bil 
usmerjen le na gradivo trajne vrednosti. Informacije o- 
gradivu, gradivo, prepise in fotokopije gradiva je enota 
nudila 203 uporabnikom. 

Enota za Gorenjsko je imela poudarek na urejevalnih 
delih na fondih, posebno na obsežnem fondu Okrajni 
ljudski odbor Kranj. Prevzetih je bilo le nekaj manjših 

fondov. Za upravno-poslovnc ter raziskovalne namene je 
bilo 63 uporabnikov. 
Tudi enota v Skofji Loki je prevzela le nekaj drobcev 
arhivskega gradiva; je pa imela v znanstvene namene 84 
strank, za praktične potrebe pa 38 strank. V tem letuje 
bil že zaključen rokopis Knjiga hiš v Skofji Loki. 
Enota za Dolenjsko in Belo krajino je v glavnem nadalje- 
vala z administrativno obdelavo gradiva na vseh pod- 
ročjih. Med letom je imela 40 strank za praktične in 
raziskovalne namene. 

Arhivski delavci so aktivno sodelovali na posvetovanju 
maja v Ptuju, nadalje na posvetovanju junija o opremi 
arhivskih skladišč in arhivskega gradiva v Mariboru ter z 
dvema referatoma na 20. zborovanju slovenskih zgodo- 
vinarjev oktobra v Ljubljani. Arhiv je bil vse leto v tesnem 
sodelovanju z arhivi v Sloveniji, Filozofsko fakulteto v 
Ljubljani — PZE za zgodovino, ter z Arhivskim in 
Zgodovinskim društvom za Slovenijo. 
V letu 1980 je šest arhivskih delavcev objavilo 21 biblio- 
grafskih enot. 

2. Delovni program za leto 1981 

Glede izvedbe določil zakona o naravni in kulturni 
dediščini bo arhiv za občinske organe pripravil sezname: 
- družbeno pravnih oseb in društev, katerih arhivsko 
gradivo bo v skladu z zakonom prevzemal arhiv, 
- dokumentarnega gradiva civilnopravnih oseb, ki niso 
društva in občanov, ki imajo lastnosti arhivskega gradiva. 

Arhiv bo tudi sodeloval pri pripravi podzakonskih aktov. 

Pripravljali bomo navodila za odbiranje arhivskega gradiva 
iz dokumentarnega gradiva ter ga dostavljali družbenim 
pravnim osebam in društvom, katerih arhivsko gradivo 
bomo prevzemali. Ta navodila bodo morala obsegati tudi 
seznam arhivskega gradiva. Delo se bo usmerjalo tudi na 
izdelavo navodil za popisovanje arhivskega gradiva ter 
izdelavo inventarjev ter drugih pripomočkov. 
Nadaljevali bomo s kontinuiranim delom, tj. s strokovno 
obdelavo arhivskih fondov (urejanje in popisovanje) ter z 
istočasno izdelavo inventarjev vodnikov in drugih pripo- 
močkov za uporabo arhivskega gradiva. 
Sočasno se bodo nadaljevala tekoča dela, ki obsegajo 
ugotavljanje, odbiranje in prevzemanje arhivskega gradiva 
(vključno z vzdrževanjem in varovanjem pred poškod- 
bami, uničenjem ali izgubo) ter dajanje arhivskega gradiva 
v uporabo. 
Znanstvcno-raziskovalno delo. Arhiv bo v tem letu sode- 
loval pri projektu Zgodovina Ljubljane (Skupščina mesta 
Ljubljane), pri projektu Arhivistika (Filozofska fakulteta 
v Ljubljani) in pri seminarjih, ki jih prireja Višja upravna 
šola v Ljubljani o ravnanju s poslovno dokumentacijo. 
Kultumo-prosvetno delo. V Ljubljani bo ino uredili vhod- 
no vežo in postavljena bo stalna razstava o zgodovini 
Ljubljane skozi arhivske vire, ki jih hrani Zgodovinski 
arhiv Ljubljana, časovno pa bo zajemala obdobje od prve 
omembe Ljubljane v pisanih virih do danes. 
Clcdc skladiščnih prostorov bo glavna naloga v letu 1981 
pridobitev dodatnih arhivskih skladišč za območje Ljub- 
ljane ter izdelava načrtov za novo zgradbo Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana. 
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POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 

1. Delovno poročilo za leto 1980 

Pokrajinski  arhiv je  leta   1980 realiziral svoj delovni 
program v celoti. 
1. Arhiv je redno opravljal dejavnost posebnega družbe- 

nega pomena za organe in organizacije na ozemlju 
severovzhodne Slovenije. 

2. Arhiv v letu 1980 ni mogel nadomestiti izgubljenega 
arhivista za sodstvo, ker za to ni imel na voljo 
razpoložljivih sredstev. 

3. Strokovna služba arhiva, ki je razdeljena na osem 
referatov, je opravljala delovne naloge s področja svoje 
strokovne dejavnosti: 
- akcesija se je zaradi pomanjkanja razpoložljivih 
depojskih prostorov omejila na sprejem 20 fondov s 
področja šolstva in škofijskega arhiva, 
- arhivsko urejenega je bilo okoli 106 tekočih met- 
rov deponiranega gradiva, 
- ob 183 obiskih je bilo pregledanih 144 regi s t rat ur, 
- izločitvena komisija, ki je. zasedala 10-krat, je 
obravnavala 2 vnaprejšnja izločitvena seznama in po- 
trdila 42 izvršilnih izločitvenih seznamov, obenem pa 
opravila Še štiri interne izločitve, 
- na zahtevo strank je bilo rešenih 242 zadev, poso- 
jenih ali predloženih 135 zadev, sprejetih več kot 200 
strank in posredovanih več kot 700 ustnih in telefon- 
skih informacij, 
- v arhivski čitalnici sta bila 102 uporabnika arhiv- 
skega gradiva in knjižnice, od teh jih je 78 uporabljalo 
arhivsko čitalnico, 
- študijska in raziskovalna dejavnost je obsegala: 
referate na 2. posvetovanju ARHIVI 80, IX. kongresu 
arhivskih delavcev Jugoslavije v Strugi in na posveto- 
vanju o taborskem gibanju na Slovenskem v Radencih 
ter prispevke za glasila Arhivist, Arhivi 3, CZN, 
Gradivo za zgodovino Maribora, Ruški zbornik, Bre- 
staniški zbornik, Radcljski zbornik, dnevno časopisje, 
Radio Maribor itd. 

4. Ob naštetih strokovnih opravilih je arhiv opravil še 
vrsto drugih nalog, katerih uresničevanje je potekalo 
vzporedno z glavno dejavnostjo: 
- sodeloval je pri organizaciji posvetov Arhivi 80 in o 
Taborskem gibanju v Radencih, 
- sodeloval je pri delu mednarodne komisije za vrni- 
tev arhivskega gradiva iz Avstrije, 
- izvedel je mikrofilmsko akcijo in akcijo restavracije 
treh arhivalij, 
- sodeloval je pri raznih akcijah širšega družbenega 
pomena, 
- nadaljeval je z obdelavo arhivskih fondov v Szom- 
bathelyju, ki so zanimivi za našo narodno zgodovino 

5. Arhiv je s svojo samoupravno organizacijo dopolnil 
tako, da je uvedel zbor uporabnikov in prek njega 
obnovil in izpopolnil razširjeni zbor delavcev. 

6. Posebno pozornost je arhiv posvetil dejavnosti SLO in 
DS, na katere usposobljenost je zlasti vplivala akcija 
NNNPob Titovi smrti. 

2. Delovni program za leto 1981 
Delovni program posameznih referatov za leto 1981 je v 
okviru srednjeročnega plana arhiva. 
Referat za gradivo uprave po 1850 bo prevzel gradivo 
občin Dravograd in Gornja Radgona, obiskoval delovne 

organizacije s področja uprave in zdravstva, strokovno 
obdelal fonda katastrskega urada Lendava in pooblaščen- 
ca za vprašanja dela pri Je fu civilne uprave za Spodnjo 
Štajersko, popisoval nove fonde, sodeloval pri sejah izlo- 
čitvene komisije in delal v državnem arhivu v Budimpešti. 
Referat za gradivo gospodarstva bo obiskoval ustvarjalec 
gradiva v Mariboru in izven Maribora, urejal gradivo HC 
Fai a in Agrokombinat a Lenart in sodeloval z referati na 
strokovnih posvetovanjih in zborovanjih s področja arhi- 
vistike in zgodovine. 
Referat za starejše gradivo in gradivo verskih skupnosti 
bo urejal gradivo župnij Kamni ca in Hoče, sodeloval pri 
meddržavni (jugoslovansko-avstrijski) konvencij ski komi- 
siji in pripravljal strokovne članke za objavo. 
Referat za gradivo škofijskega arhiva bo urejal fond 
dekanij in fond F2, urejal knjižnico dr, Ostcrca in dr. 
Alcksiča, prevzel knjižnico škofov Stepišnika in Napol- 
ni ka, preučeval zgodovino križniške ko mede Velike Ne- 
delje in objavljal strokovne članke. 
Referat za gradivo družbenopolitičnih organizacij bo 
prevzel gradivo CK ZK S Dravograd, obiskoval družbeno- 
politične organizacije na območju arhiva, strokovno ob- 
deloval gradivo OO OF in OO SZDL Murska Sobota ter 
00 RK Maribor 
Referat za gradivo sodstva je nezaseden in bo njegove 
naloge opravljal referat za gradivo družbenopolitičnih 
organizacij. Obiskoval bo temeljna sodišča na območju 
arhiva, popisal sodne fonde, ki so prišli v arhiv po letu 
1975 ter provenienčno razvrstil spise okrožnih sodišč v 
Mariboru in Murski Soboti. 
Arhivska knjižica in čitalnica bo poleg sprejema strank 
opravljala še sledeče strokovno delo: urejevala bo drobni 
tisk, plakate in foto te ko, obdelovala dospele knjige, 
tovarniška glasila in časopise ter sodelovala na arhivskih 
strokovnih posvetovanjih. 
Referat za delo s strankami bo opravljal upravne naloge, 
izdelal predpise in potrdila na podlagi dokumentov iz 
arhivskega gradiva, izdelal indekse Obrtnega združenja 
Lendava in urejal evidenco za fonda M LO Maribor in 
OLO M ari bor-okolica. 
Manipulativna dela bodo spremljala našteta strokovna 
dela s sprotnim čiščenjem in tehničnim opremljanjem 
gradiva ter čiščenjem arhivskih skladišč in opreme. 
Splošna služba bo opravljala svoja dela v okviru tekočega 
poslovanja arhiva, pripravljala predloge pravilnikov in 
samoupravnih aktov, predloge o organizaciji arhiva, 
skrbela za vključitev njegove raziskovalne dejavnosti v 
raziskovalni program republiške in občinske raziskovalne 
skupnosti in sodelovala pri organizaciji strokovnih posve- 
tovanj. 
Poleg opisanih rednih dejavnosti programira arhiv za leto 
1981 še naslednje akcijske naloge: 
— njegova strokovna služba bo organizirala posvet o stro- 
kovnih in tehničnih vprašanjih arhivov v Radencih, 
— udeleževala se bo splošnih in strokovnih sestankov ar- 
hivskih asociacij ter drugih organov in organizacij in 
— opravljala strokovne instruktaže pri delovnih organi- 
zacijah v Mariboru in izven Maribora; 
— arhiv bo pričel s pripravami za spremembe svoje 
splošne in strokovne organizacije v smislu določil novega 
zakona o naravni in kulturni dediščini. 
— vključeval se bo v organizacijo SLO in DS, 
— nabavil dopolnilno opremo za arhivsko čitalnico in za 
arhivsko gradivo, za enoto CZ, zagotovil sredstva za 
obnovo ulične fasade itd. 
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POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI 2. Delovni program za leto 1981 

1. Delovno poročilo za leto 1980 

Arhivski prostori in kadri 

Pomanjkanje prostorov in kadrov z visoko izobrazbo sta 
bila poglavitna problema, ki smo ju v preteklem letu 
skušali reševati. Januarja 1980 je združil delo v arhivu 
delavec z visoko izobrazbo kot arhivist-pripravnik, sredi 
leta pa je združila delo za določen čas enega leta v arhivu 
še ena delavka z visoko izobrazbo. Prostorskih problemov 
zaradi stabilizacijskih ukrepov nismo uspeli rešiti. 

Opravljeno delo v letu 1980 

Kljub stiski s prostori je prevzel arhiv gradivo nekdanje 
Krojaške delavnice Šempeter, ki je bilo shranjeno v 
zaboju na nekem podstrešju v Bukovici, ker bi sicer 
propadlo. Posamezni občani so potrebovali to gradivo za 
dokaz svojih pravnih pravic. 
Materialno varstvo gradiva je bilo zaradi pomanjkljive teh- 
nične opremljenosti omejeno na redno prezračevanje in 
razpraševanje gradiva in čiščenje opreme, skrbi za pra- 
vilno vlago in temperaturo v skladiščih. 
Nanovo smo tehnično opremili gradivo: Ob LO Tolmin, 
K LO Voice, Vrsno, Zatolmin, Žabce, Ob LO Nova Gorica 
1955-1961, ter KLO Opatje Selo, Osek, Ozeljan, Rav- 
nica, Renče, Ročinj, Spodnja Braniča, Srednji Lokovcc 
in Šempeter do leta 1952. 
Urejevalna dela na gradivu so potekala po planu, in sicer: 
fond Šentviška gora, KNO, M LO in LOMO Ajdovščina, 
delno O LO Gorica — komisija za razlastitve, komisija za 
agrarno reformo, Obrtna zbornica, O LO Tolmin - Davč- 
na uprava. 
Iz gradiva, ki ga hrani arhiv, je bilo izdanih 96 potrdil in 
prepisov dokumentov za potrebe občanov, delovnih orga- 
nizacij in drugih pravnih oseb, v študijske in raziskovalne 
namene pa je bilo izdano 17 raziskovalcem skupno 228 
fasciklov in 338 fotokopij (gradiv nekdanjega Tehničnega 
urada Gorica, KN00 in KLO Kostanjevica na Krasu, 
KNOO in KLO Opatje Selo, KNO in KLO Avče, O LO 
Gorica, občine Vipava in Ajba). 
Delavci arhiva so skrbeli tudi za gradivo, ki ga še vedno 
hranijo ustvarjalci in sodelovali z njimi pri odbiranju 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega ter dajali potrebne 
instrukcije o hrambi gradiva. V letu 1980 so obiskali 34 
delovnih organizacij, nekatere tudi po večkrat, posebne 
instrukcije v arhivu pa je iskalo še 11 ustvarjalcev gradiva. 
Vnaprejšnje izločitvene sezname je predlagalo pet delov- 
nih organizacij, vendar je po pregledu komisija mogla 
odobriti le en seznam, komisija za izvršilne izločitvene 
sezname pa je pregledala in odobrila štiri Izločitve. 
Spomladi in jeseni je bilo v arhivu organiziranih pet 
predavanj za skupno 152 dijakov Šolskega centra za 
blagovni promet Nova Gorica o pomenu arhivskega gra- 
diva. V času velike akcije zbiranja starega papirja smo 
252 ustvarjalcem gradiva poslali pismeno navodilo o 
izločanju gradiva. Urejena je bila tudi strokovna knjižnica 
arhiva, ki šteje 1.160 enot. 
Delavci arhiva so se udeleževali in aktivno sodelovali pri 
akcijah Arhivskega društva Slovenije in Zveze društev 
arhivskih delavcev Jugoslavije ter njenih komisij. S stro- 
kovnimi prispevki so sodelovali v raznih strokovnih publi- 
kacijah. Poleg strokovnih nalog so bila opravljena tudi vsa 
druga dela, potrebna za ažurno poslovanje arhiva. 

Plan za leto 1981 obravnava program zaposlovanja, razde- 
litev delovnega časa, izvrševanja zakonsko določenih in 
drugih strokovnih nalog, akcije, program dela v upravno- 
finančnih službah, obseg in delitvena razmerja prihodka, 
dohodka in čistega dohodka, samoupravo v arhivu in 
program SLO in DSZ. 
Z uveljavitvijo zakona o naravni in kulturni dediščini jé 
dožnost arhiva v tem letu, da izdela valorizacijo ustvar- 
jalcev gradiva, seznam vseh ustvarjalcev na področju 
družbenih služb, gospodarstva, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev, katerih arhivsko gradivo bo arhiv 
prevzemal, in ga da v potrditev občinskemu upravnemu 
organu. 
Zaradi pomanjkanja skladiščnih prostorov arhiv ne more 
načrtovati večjih prevzemov gradiva, omejiti se mora le na 
intervencijske prevzeme najbolj ogroženega gradiva. S 
prevzemom gradiva Okrajnega sodišča Tolmin, Kobarid 
in Bovec bodo izčrpane vse možnosti za kakršenkoli drug 
prevzem. 
Urejevalna dela na že prevzetem gradivu se bodo nadalje- 
vala na starejših fondih (fond nekdanje občine Šentviška 
gora, fond Tehničnega urada Gorica) prav tako pa tudi na 
povojnem gradivu (fond občine Ajdovščina od 1944/4S 
do 1955 in fond OLO Tolmin). Poleg tega bodo potekala 
sprotna manjša urejevalna dela na posebno iskanem gra- 
divu. 
Poleg rednega materialnega varstva gradiva v skladiščih bo 
arhiv vodil vse predpisane evidence o gradivu ne le 
sprejetem v arhiv, temveč tudi o gradivu pri drugih 
imetnikih arhivskega gradiva in evidence o ustvarjalcih 
gradiva. 
Še naprej se bodo zbirali podatki o gradivu, ki se hrani v 
arhivih izven območja S RS, a se nanaša na območje sever- 
no pri morske regije, ter dopolnjevale zbirke z reprodu- 
ciranjem tega gradiva. Prav tako bo že sprejeto gradivo 
kot doslej na voljo uporabnikom za čisto praktične in 
znanstvenoraziskovalne namene vsak dan od 8, do 14.ure. 
Arhiv bo sodeloval pri pripravi izdaje Vodnika po arhivih 
in arhivskih oddelkih v SFRJ, aktivno sodeloval pri vseh 
akcijah Arhivskega društva Slovenije, delno v akcijah 
Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, pri izdaji sloven- 
skega arhivskega glasila Arhivi, v Zgodovinskem društvu 
za severno Primorsko (sedež je v arhivu) in v odboru za 
zgodovino naprednih kulturno prosvetnih gibanj pri ZKO 
Slovenije. 
V sklop popularizacije arhivske službe sodi tudi redno 
sodelovanje s šolami, zato bomo nudili vso pomoč men- 
torjem zgodovinskih krožkov na šolah; za dijake srednje 
administrativne šole, ki bodo v svojem bodočem poklicu 
delali z dokumentarnim gradivom, pa bodo posebej pri- 
pravljena predavanja v arhivu. 
Zbirka arhivskega filmskega gradiva bo povečana z na- 
kupi dokumentarnih filmov, z območja občine Ajdov- 
ščina, pričela pa se bo tudi širša akcija zaščitnega mirko- 
filmanja gradiva, ki ga hranijo župnijski arhivi. 

148 



ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 

I. Delovno poročilo za leio 1980 

Pristojnosti 
Zgodovinski arhiv v Ptuju opravlja na osnovi ustanovitelj- 
skih aktov naloge, ki mu jih nalaga zakon o arhivih, kakor 
tudi določila statuta. V skladu z zakonom opravlja arhiv 
obvezno stalno službo strokovnega in materialnega varst- 
va arhivskega gradiva, ki ga hrani v svojih skladiščih, in 
registraturnega gradiva, ki nastaja in je ohranjeno pri 
delovnih organizacijah na območju občin Ruj in Ormož. 

Arhivski prostori in kadri 
Sedež je na Muzejskem trgu 1 v Ptuju v jugozahodnem 
traktu nekdanjega Dominikanskega samostana. Arhiv raz- 
polaga s 613 m2 skladiščnih prostorov, v katerih je 
namcSčeno 2.112 tekočih metrov arhivskih polic, na 
katerih je 1.993 tekočih metrov arhivskega gradiva. Kljub 
adaptaciji prostorov arhiva, ki je bila izvedena v letih 
1973 in 1974 praktično ni več prostih skladiščnih kapa- 
citet. Zaradi restrikcij na področju investicij v negospo- 
darstvu ni možnosti, da bi v obdobju do leta 1985 arhiv 
pridobil nove skladiščne kapacitete, ki bi jih sicer nujno 
potreboval, saj se izven arhiva nahaja več kot 8.000 
tekočih metrov arhivskega gradiva. 
V arhivu je redno zaposlenih 10 delavcev. Poleg ravnatelja 
so v arhivu delali Še trije arhivisti, arhivski sodelavec, dve 
arhivski referentki, arhivski pomočnik in arhivski mani- 
pulant ter računovodkinja, ki opravlja tudi tajniške posle. 

Opravljeno delo v letu 1980 
Urejanje arhivskega gradiva se je opravljalo v strokovnih 
referatih: 
Referat za starejše arhivsko gradivo. V okviru referata se 
je nadaljevalo urejanje gradiva gospoščine Ptujski grad, in 
sicer skupina Posest in uprava. Pregledanih je bilo 23 
Škatel gradiva, od tega je bilo urejenih pet škatel arhiv- 
skega gradiva. Vzporedno z urejanjem seje izdeloval tudi 
inventar tega gradiva. Prav tako se je pristopilo k ureditvi 
gradiva fonda Fotokserotekc v količini 18 Škatel. V 
rokopisu je bil izdelan sumarni seznam za 33 kolutov 
mikrofilmskega gradiva. 
Referat za družbene službe. V Okviru referata so uredili 
gradivo ekonomske, administrativne in trgovske šole 
Šolskega centra za gospodarstvo in upravo „Jože Lacko 
v Ptuju v količini 3,2 tekočega metra. Prav tako so uredili 
grafično zbirko 820 plakatov. Uredili so gradivo DPD 
Svoboda Ptuj v količini 1 trn in arhivsko gradivo Zgodo- 
vinskega arhiva v Ptuju (zavoda) v količini 2,1 tm. Prav 
tako so uredili gradivo nekaterih družbenopolitičnih or- 
ganizacij iz območja občine Ptuj in Ormož. Urejeno je 
bilo gradivo OK ZKS Ormož v količini 5 tm, okrajnega 
komiteja ZKS Ptuj 3.61 m, občinskega komiteja ZKS Ptuj 9 
tm, OK SZDL Ormož 6,5 tm in OS ZSS Ormož 3.3 
tekočega metra. Prav tako se je nadaljevalo urejanje 
gradiva fonda Varia (4 Škatle oziroma 0,4 tekočega 
metra). Zaradi obširnega dela na fondih družbenopolitič- 
nih organizacij se je delovni program spremenil toliko.da 
v letošnjem letu niso pristopili k načrtovanemu urejanju 
gra d i va Gl a sben e Sol • Ptuj. 
Referat za sodstvo in gospodarstvo V okviru referata za 
sodstvo in gospodarstvo so uredili fond tovarne perila 
Delata Ptuj v količini 1,5 tm, za katerega je bil izdelan 
tudi  seznam  gradiva. Prav tako so uredili na terenu 

gradivo tovarne Droga TOZD Gosad Središče ob Dravi v 
količini 8 tm. Izvedel a je bila tudi tehnična preureditev 
gradiva Javnega tožilstva Ptuj in Okrajnega sodišča Ptuj. 
Referat za upravne arhive. V okviru referata so nadalje- 
vali urejanje gradiva OLO Ptuj za obdobje 1945—1950. 
Urejeno je bilo 3,8 t m. Prav tako so urejali gradivo Geo- 
detske uprave SO Ptuj in izvedli tehnično preureditev ter 
napravili seznam za 361 m gradiva. 
Referat za zunanjo službo 
1. Interno delo. V okviru internega dela so kompletirali 
evidence ustvarjalcev dokumentarnega gradiva in pregle- 
dali in potrjevali vnaprejšnje izločitvene sezname za 
naslednje delovne organizacije: MlPPtuj, SDK Ptuj, SDK 
Ormož, Ograd Ormož, GG Maribor TOZD Gozdarstvo 
Ptuj, Temeljna organizacija Kooperanta, Agis Ptuj, KB 
Maribor, poslovna enota Ptuj, Perutnina Ruj, Komunalno 
podjetje Ptuj, Pleskar Ruj, Kmetijski kombinat Ptuj. Prav 
tako so sestavljali zapisnike o pregledih registraturnega 
gradiva. Nekaterim delovnim organizacijam so nudili po- 
moč pri izdelavi pravilnikov o arhivski službi ter o hranje- 
nju dokumentov (Kmetijski kombinat Ptuj, Pleskar Ptuj, 
Emona Merkur Ptuj). 
2. Eksterno delo. V okviru eksternega dela je bila po- 
sebna skrb posvečena ureditvi registratur HP Droga Por- 
torož TOZD Gosad Središče ob Dravi, komiteja občinske 
konference ZKS Ormož in občinski konferenci SZDL 
Ormož ter OS ZSS Ormož- Gradivo teh organizacij so 
urejali na terenu. V skladu s programom so obiskali vse 
delovne organizacije, kjer so bili razgovori z odgovornimi 
delavci, še posebej pa so bila dana navodila o delu arhi- 
varjev v delovnih organizacijah. 
Varnostno mikrofihnanje ter restavracija in konzervacija 

gradiva. 
V letu 1980 je arhiv nadaljeval s samostojnim mikrofii- 
manjem dragocenega arhivskega gradiva. Mikrofilmali so 
gradivo cerkvenih arhivov, in sicer dekanije Ptuj, mestne 
župnije Ptuj in ostalih župnij izven Ptuja. Napravljeno je 
bilo 10.532 posnetkov. V ta namen so pregledali 26 
škatel arhivskega gradiva, ki je bilo žigosano in nume- 
rirano. Prav tako so pregledali 50 knjig. 
Vzporedno s pripravami za mikrofilmanje so najbolj ogro- 
ženo gradivo pregledali in pripravili za restavracijo in 
konzervacijo. Tako so v restavratorsko-konzervatorski 
delavnici Arhiva SR Slovenije restavrirali 503 kose gra- 
diva cerkvenih arhivov Zgodovinskega arhiva v Ptuju. 
Kulturuoprosvctna in informacijska dejavnost 
V septembru 1980 je arhiv uspešno predstavil svojo 
razstavo: 600 let upravne in ustavne zgodovine mesta 
Ptuja v osrednjem ljubljanskem razstavišču Arkade v 
Ljubljani, ob 25-letnici svojega delovanja paje na svečani 
seji sveta arhiva predstavil svojo publikacijo Skozi Zgodo- 
vinski arhiv v Ptuju. Delavci arhiva so svoje izsledke 
objavljali v arhivskem strokovnem glasilu Arhivi in v vrsti 
člankov v lokalnem časopisu Tednik—Ptuj. 
Delo z uporabniki in strankami 
V letu 1980 je arhivsko gradivo preučevalo 26 uporabni- 
kov — raziskovalcev, in sicer gradivo fonda Turističnega 
društva Gomila za Zbornik ob 40-letnici OF, nadalje 
gradivo rokopisne zbirke (Urbarji) in kuharske recepte iz 
17. stoletja, prav tako gradivo arhiva mesta Ormoža za 
raziskavo o živinski kugi, nadalje gradivo fonda osnovnih 
šol, gradivo katastra oziror.ia geodetske uprave, mikro- 
filmsko zbirko, gradivo Simona Povodna, fonde zemlji- 
ških gospostev, Komendo Velika Nedelja, Kroniko domi- 
nikanskega samostana in drugo. 
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Od 77 strank je 49 strank potrebovalo prepise spričeval 
osnovne oziroma poklicne šole. Izdanih je bilo 35 pre- 
pisov spričeval na osnovi dokumentacije. Prav tako so 
stranke potrebovale tudi potrdila o zaposlitvi za ureditev 
delovne dobe, gradbena dovoljenja, kupoprodajne po- 
godbe in drugo. 

• 
Zaključek 
Ob realizaciji sestavljenega programa ugotavljamo, da je 
bil delovni program v celoti izpolnjen kljub kadrovskim 
težavam i porodniški dopusti idr.). Prav tako ugotavljamo, 
da obseg dela v zvezi z uporabniki in strankami iz leta v 
leto narašča. 
Najbolj pereč problem pa postaja vprašanje prostorskih 
zmogljivosti, v planskih dokumentih naslednjega srednje- 
ročnega obdobja bo nujno treba upoštevati razširitev 
skladiščnih prostorov Zgodovinskega arhiva v Ptuju. 

2. Delovni program za leto 1981 

Naloge varstva arhivskega gradiva bodo delavci Zgodovin- 
skega arhiva v Ptuju z zakonom o naravni in kulturni 
dediščini in internimi samoupravnimi akti izpolnjevali 
prek svojih strokovnih referatov in splošne službe. 

Varstvo arhivskega gradiva 
Referat za starejše arhivsko gradivo. V okviru referata za 
starejše arhivsko gradivo se bo nadaljevalo urejanje fonda 
Zemljiška gospostva, in sicer gradivo gospoščinc Ptujski 
grad. Prav tako bodo v rokopisu izdelovali inventar 
fonda foto teke. V sodelovanju z referatom za zunanjo 
službo bodo na osnovi določil zakona o varstvu naravne 
in kulturne dediščine začeli od birati oziroma ugotavljati 
arhivsko gradivo iz dokumentarnega gradiva. 
Referat za družbene službe. Strokovno bodo obdelovali 
in urejali gradivo občinskega sindikalnega sveta Ptuj. 
občinske konference SZDL Ptuj, občinske konference 
ZMS Ptuj, medobčinskega odbora zveze sindikatov Slove- 
nije ¡n Hrvatske delavskih srečanj bratstva in prijateljstva, 
glasbene šole Ptuj in fonda Varia. Prav tako bo referat za 
družbene službe v sodelovanju z referatom za zunanjo 
službo pristopil k odbiranju oziroma ugotavljanju arhiv- 
skega gradiva iz dokumentarnega gradiva. 
Referat za sodstvo in gospodarstvo. V okviru referata bo 
poglavitni poudarek dan urejanju gradiva naslenjih fon- 
dov: Javno tožilstvo Ptuj, knjige Okrajnega sodišča Ptuj, 
Mestna hranilnica Ptuj. Močan poudarek bo dan pred- 
vsem določitvi ustvarjalcev doku me nt al nega gradiva, ki 
jih bo arhiv zajel v svoje evidence, kakor tudi ugotavjanju 
delov dokumentarnega gradiva, ki imajo lastnost arhiv- 
skega gradiva. 
Referat za upravne arhive. Poglavitni poudarek bo dan 
urejevalnemu delu, predvsem na fondu okrajnega ljud- 
skega odbora Ptuj, poleg tega pa še na gradivu naslednjih 
fondov: skupščine občine Ptuj, skupščine občine Ormož, 
mestne občine Ptuj in mestne občine Ormož. Poleg 
urejevalnega dela bo referat v povezavi z referatom za 
zunanjo službo in v skadu z zakonom sodeloval tudi pri 
ugotavljanju delov dokumentarnega gradiva, ki imajo 
lastnost arhivskega gradiva. 

Varstvo  dokumentarnega   gradiva 
Referat za zunanjo službo. V skladu z novim zakonom 
bodo v okviru referata začeli uvajati vse potrebne nove 
evidence: o družbenih pravnih osebah in društvih, od ka- 

150 

terih izvira arhivsko gradivo; o civilnih pravnih osebah, ki 
niso društva, in o občanih, katerih dokumentarno gradivo 
je bilo razglašeno kot arhivsko gradivo;o sestavi in stanju 
odbranega gradiva ter o ukrepih za varstvo gradiva. Refe- 
rat bo svoje delo usklajeval in izvajal v povezavi z drugimi 
strokovnimi referati. 

Ostala dela v okviru strokovnih referatov 
Delavci strokovnih referatov bodo v skladu z pravilnikom 
o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva uvedli 
potrebne evidence o arhivskem gradivu, in sicer: register 
arhivskega gradiva, ki ga,bo arhiv prevzemal; prevzemno 
knjigo arhivskega gradiva; register fondov; register arhiv- 
skega gradiva, ki je izven arhiva. 
Vzporedno z urejanjem gradiva bodo izdelovali potrebne 
inventarje oziroma druge razvide nad gradivom. 
Nadaljevali bodo redno mikrofilmanje ter restavracijo in 
konzcrvacijo arhivskega gradiva. 
Delavci arhiva bodo za potrebe strank in uporabnikov 
nudili strokovno pomoč pri spoznavanju in varovanju 
arhivskega gradiva kot kulturne dediščine. 
V okviru kulturnoprosvetne dejavnosti načrtujejo raz- 
stavo 650 let mestnih pravic Ormoža, če bodo v ta namen 
zagotovili potrebna finančna sredstva. 
V okviru arhivske raziskovalne dejavnosti bodo preuče- 
vali upravno in ustavno zgodovino mesta Ormoža, kakor 
tudi vprašanja iz arhivistike kot znanstvene discipline. 
Rezultate svojih raziskovanj bodo delavci arhiva objavljali 
v strokovnih arhivskih glasilih in drugih informacijskih 
sredstvih. 

Kadri 
V arhivu je zaposleno 10 delavcev in kljub potrebam v 
letu 1981 ni načrtovana nobena nova nastavitev. Struk- 
tura zaposlenih je naslednja: ravnatelj, tajnik-računo- 
vodja, trije arhivisti, arhivski sodelavec, dva arhivska 
referenta, arhivski pomočnik in arhivski manipulant. 

Program razširjene dejavnosti 
Na osnovi samoupravnega sporazuma, ki so ga sklenili 
delavci Zgodovinskega arhiva v Ptuju in občinski svet 
Zveze sindikatov pobratenih občin Čakovec, Koprivnica, 
Krapina, Ormož, Pregrada, Ptuj, Slovenska Bistrica in 
Varaždin, bo Zgodovinski arhiv v Ptuju prevzemal ih 
urejeval gradivo medrepubliškega sodelovanja in srečanj 
bratstva in prijateljstva za potrebe znanosti, kulture in 
splošnih družbenih potreb. Financiranje te dejavnosti 
poteka na osnovi posebnega sporazuma o neposredni 
menjavi dela. 

ARHIV INSTITUTA ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA 
GIBANJA V LJUBLJANI 

1. Delovno poročilo za leto 1980 

Pristojnosti 
Arhiv inštituta je organizacijska enota Inštituta za zgodo- 
vino delavskega gibanja in opravlja naloge varstva arhiv- 



skcga gradiva, ki ga hrani, po določilih 101. člena Zakona 
• naravni in kulturni dediščini, po katerem zavodi, ki 
preučujejo zgodovino delavskega gibanja in ljudske revo- 
lucije, opravljajo varstvo za arhivsko gradivo iz njihovega 
delovnega področja, ki ga sami hranijo. Tako hrani arhiv 
le gradivo o delavskem gibanju, narodnoosvobodilnem 
boju in ljudski revoluciji 1er povojni socialistični graditvi 
na Slovenskem. 

Arhivski prostori 
Arhiv ima svoje delovne in skladiščne prostore na Trgu 
osvobodi i ve 1. Ima pet delovnih prostorov, arhivsko 
čitalnico, fotolabora torij in dve arhivski skladišči, ki 
merita približno 350 m2 in sta opremljeni s kovinskimi 
policami. Fotol abora torij ima dve snemalni kameri, dva 
mik roči t alca in aparat za reprodukcijo mikrofišev. Arhiv- 
ska čitalnica je odprta vsak dan od 8, do 13., ob sredah 
do 16. ure. 

Organizacija in kadri 
Arhiv inštituta ima v svoji sestavi te-le enote: arhiv 
delavskega gibanja do leta 1941, arhiv narodnoosvobodil- 
nega boja in ljudske revolucije, italijanski okupacijski 
arhiv, nemški okupacijski arhiv, arhiv kontrarevolucije, 
arhiv političnih organizacij po letu 1945, zbirko ilegal- 
nega partijskega, narodnoosvobodilnega, kontra revolucio- 
narnega in zavezniškega tiska, fototeko ter fonoteko. V 
arhivu je bilo ob koncu leta 1980 zaposlenih devet 
delavcev, od teh šest na delovnih mestih arhivistov (višji 
arhivist, štirje arhivisti, in arhivist asistent), eden na 
delovnem mestu bibliotekarja, eden na delovnem mestu 
arhivskega referenta in eden na delovnem mestu mikro- 
filmskega tehnika. 

Opravljeno delo v letu 1980 
Delo v arhivu inštituta je v letu 1980 potekalo po 
sprejetem delovnem načrtu. Načrtovane naloge so bile 
opravljene, in sicer je bil v tem letu del nalog zaključenih, 
det nalog, ki so bile načrtovane za daljše obdobje, se bo 
nadaljeval v letu 1981. Skupaj je bilo v različnih 
stopnjah obdelave okoli 480 tehničnih enot. Arhivski 
delavci so ob pregledovanju, urejanju in popisovanju tega 
gradiva nadaljevali ali pa nanovo začeli s sestavljanjem 
znanstveno informativnih pripomočkov - kartotek, pre- 
gledov, kronologij itd. Za spominsko gradivo za obdobje 
1941-1945 (približno 270 naslovov) sta bili napravljeni 
imenska in stvarna kartoteka. V letu 1980 je bilo po- 
sebno obsežno delo z uporabniki arhivskega in drugega 
gradiva, pri katerem so bili delavci na nekaterih fondih s 
pripravo gradiva, strokovnim svetovanjem, posredo- 
vanjem podatkov, izdelavo in pregledom reprodukcij 
gradiva itd. izjemno zavzeti. 
V arhivu delavskega gibanja do leta 1941 je bilo urejeno 
in popisano gradivo Jugoslovanskega kluba na Dunaju (4 
fascikli), zbirka dr. Gregorja Žerjava (1 fascikel), zbirka 
gradiva razmejitvene komisije 1917-1921 (1 fascial), 
gradivo Socialno-ckonomskcga inštituta (1 fascikel) in 
dokončan popis oddelkov Pokrajinske delavske zveze. 
V arhivu narodnoosvobodilnega boja in ljudske révolue^ 
je bila dopolnjena ureditev gradiva štaba in odsekov ••. 
korpusa NOV in POS (59 fasciklov), popisano gradivo 
belokranjskega, ribniškega, notranjskega in dolenjskega 
vojnega področja Vil. korpusa NOV in POS (24 fascik- 
lov), dopolnjena ureditev južnoprimorskega okrožja in 
okrožja Trst. 

V italijanskem okupacijskem arhivu je bilo pregledano, 
urejeno in popisano 44 fasciklov XI. armadnega zbora in 
45 fasciklov prepisov sodb italijanskega vojnega vojaškega 
sodišča v Ljubljani. 
V nemškem okupacijskem arhivu je bilo dokončno ure- 
jeno in popisano gradivo političnega komisarja za deželno 
okrožje — deželnega svetnika okrožja Brežice (100 fascik- 
lov), ki je razdeljeno v dve podenoti: pooblaščenca za 
občo upravo v Krškem (od aprila — julija 1941) in 
političnega komisarja za deželno okrožje — deželnega 
svetnika za okrožje Brežice (julij 1941 — maj 1945). 
V arhivu kontrarevolucije se je nadaljevalo pregledovanje 
in okvirno popisovanje fondov slovenske kontrarevolucije 
(gre za fonde zelo različnih provenienc, 120 fasciklov). 
V arhivu po letu ¡945 so nadaljevali z urejanjem in 
popisovanjem gradiva goriškega okrožja — okrajev Ko- 
men, Tolmin, Kobarid in Kanal (51 fasciklov) in popisali 
gradivo ZZB NOV Slovenije - vprašal ne pole za borce 
partizanskih enot (56 fasciklov) in zbirka Beneški proces 
(18 fasciklov), 
V oddelku narodnoosvobodilnega in drugega Uska so 
nadaljevali z dopolnjevanjem že obstoječih kartotek pe- 
riodičnega in neperiodičnega tiska NOB, okupatorjevega 
tiska ter sestavljanjem kartoteke kontrarevolucionarnega 
tiska; dopolnjen je bil tudi seznam reprimo v in kartoteka 
Tisk in kultura med NOB. 
Za strokovne revije, časopise in razne publikacije so 
arhivski delavci napisali 24 prispevkov, od tega 3 raz- 
prave, 3 strokovne članke, 12 knjižnih ocen in poročil, 5 
poročil o posvetovanjih, kongresih in razstavah ter krono- 
logijo delavskega gibanja slovenske narodnostne manjšine 
v Italiji 1945-1980. Za sestavljanje informacijsko - 
dokumentacijskih anotacij člankov in razprav iz domačih 
in tujih strokovnih revij so pregledali in dokumentirali 
članke iz 12 revij (21 letnikov). 
V fotolaboratoriju je bilo v varnostne namene izdelanih 
72.276 mikrofilmskih posnetkov gradiva in za upo- 
rabnike 1710 mikrofilmskih posnetkov ter 1.543 foto- 
grafij. V restavracijo in konzerva cijo je bilo oddanih 975 
dokumentov. 
Arhivsko čitalnico je 1.122-krat obiskalo 286 uporab- 
nikov, katerim je bilo posredovanih 2.383 tehničnih enot 
arhivskega in drugega gradiva. Za uporabnike je bilo 
izdelanih 31.487 fotokopij. 
Arhiv je v letu 1980 izstavil 202 potrdili posameznikom 
in ustanovam o udeležbi v NOV, sodelovanju v NOG, 
izgnanstvu, internaciji, zaporu itd. ter 35 pismenih po- 
datkov o gradivu in iz gradiva, ki ga hrani arhiv inštituta. 

2. Delovni program za leto 1981 

Arhiv inštituta bo v letu 1981 kot organizacijska enota 
inštituta za zgodovino delavskega gibanja poleg nalog 
varstva arhivskega in drugega gradiva opravljal tudi na- 
loge, ki so vezane ha delovni program inštituta. V letu 
1981 v arhivu glede na število zaposlenih v letu 1980 
(devet arhivskih delavcev) ni predvidenih kadrovskih spre- 
memb. V tem letu bosta dve arhivski delavki opravili 
strokovni specialistični izpit — ena za naziv arhivist 
specialist in druga za bibliotekar specialist, ena delavka pa 
se bo pripravljala za arhivski strokovni izpit. 
Delo v arhivu bo v letu 1981 potekalo po sprejetem 
srednjeročnem načrtu 1981-1985. Tako bo del nalog, ki 
so bile začete v letu 1980, končanih ali se bodo nada- 
ljevale, del nalog pa bo začetih v tem letu. Skupaj bo v 
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različnih stopnjah obdelave približno 400 tehničnih enot. 
V arhivu delavskega gibanja do leta 194 i bo pregledanih, 
urejenih in popisanih več manjših zbirk gradiva (približno 
3 tekoče metre, SRK, društvo Zarja). 
V arhivu narodnoosvobodilenga boja in ljudske revolucije 
bo dopolnjen popis gradiva IX. korpusa NOV in POS 
(100 fasciklov), izdelan popolnejši popis za 20 fasciklov 
glavnega štaba NOV in POS, vloženi izločeni dokumenti v 
gradivo IV. operativne zone, pregledan del gradiva Slo- 
venskega narodnoosvobodilnega sveta (30 fasciklov), vlo- 
ženi vanj izločeni ali na novo pridobljeni dokumenti 
oziroma skupine dokumentov in dopolnjen popis. 
V italijanskem okupacijskem arhivu se bo nadaljevalo 
urejanje in popisovanje gradiva XI. ar mad nega zbora 
(približno 50 fasciklov), in evidentiranje mikrofilmov iz 
centralnega arhiva v Rimu. 
V nemškem okupacijskem arhivu bodo pričeli z ureja- 
njem gradiva političnega komisarja za deželno okrožje — 
deželnega svetnika okrožja Kamnik Í60 fasciklov) in bo v 
tem letu opravljen okvirni in podrobnejši pregled gradiva 
ter izdelan načrt za ureditev. 
V arhivu kontrarevolucije bo v tem letu zaradi daljše 
odsotnosti delavke na tem delovnem mestu zmanjšan 
obseg dela. Tako bo do maja 1981 dopolnjen okvirni 
popis fondov slovenske kontrarevolucije in se bo pričel 
podrobnejši popis gradiva slovenskega domobranstva. 
V arhivu po letu ¡945 se bo nadaljevalo pregledovanje, 
urejanje in popisovanje gradiva goriškega okrožja za 
okraje Kanal (47 fasciklov). Miren (21 fasciklov) in Bovec 
(10 fasciklov). 
V oddelku narodnoosvobodilnega in drugega tiska se bo 
nadaljevalo dopolnjevanje obstoječe kartoteke oziroma 
katalogov NOB tiska, urejanje kartoteke ilegalnega na- 
prednega tiska med obema vojnama, kontra revolucio- 
narnega tiska in delo na njegovi bibliografiji (neperiodika 
1941   1945). 
Zaradi izredne uporabe arhivskega in drugega dokumen 
tarnega gradiva, ki ga hrani arhiv inštituta, v zvezi z 
raznimi programi in nalogami odborov aktivistov OF. 
odborov ZZB NOV, odborov borcev NOV pri komisijah 
in odborih ZZB NOV in občinskih konferencah SZDL 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze 
muzejev, radia in televizije, posameznih raziskovalcev 
itd., ki zbirajo gradivo za pisanje monografij, kronik 
razprav in drugih prispevkov, za razne radijske in tele 
vizijske oddaje, razstave itd., bodo arhivski delavci pri 
pravljali gradivo, posredovali podatke iz gradiva in o 
gradivu, nadaljevali z izdelovanjem nujno potrebnih pre 
gledov, zlasti kartotek — tematskih, imenskih, kronolo 
ških, stvarnih itd. Nadaljevala se bo tudi obdelava spo 
minskega gradiva, izjav in kronik, 

Arhiv bo v zvezi s programom inštituta sodeloval pri pri- 
pravah za objavo virov o odnosih med jugoslovanskim in 
italijanskim osvobodilnim gibanjem. Arhivski delavci 
bodo sodelovali tudi pri informacijsko-dokumentacijskih 
nalogah inštituta. Dokumentirali bodo 12 domačih in 
tujih strokovnih revij. Pisali bodo strokovne prispevke, 
poročila, ocene o publikacijah, posvetovanjih itd. Sode- 
lovali bodo v strokovnih društvih, komisijah, odborih, 
svetih, v samoupravnih organih in družbenopolitičnih 
organizacijah inštituta itd. Udeležili se bodo strokovnih 
sestankov, posvetovanj in zborovanj ter na njih tudi 
aktivno sodelovali z referati in koreferati. 
Arhiv inštituta postaja vedno bolj specializiran zgodo- 
vinski arhiv in je zato pridobivanje novega arhivskega 
gradiva omejeno le še na sprejemanje manjših skupin 
gradiva, ki ga arhivu odstopijo druge arhivske ustanove, 
muzeji, knjižnice in druge podobne ustanove, razni od- 
bori, komisije in posamezniki. Arhiv se bo še nadalje 
prizadeval pridobiti arhivsko gradivo pri drugih imetnikih 
z odstopi, odkupi, zamenjavo originalov s fotokopijami, 
mikrofilmanjem itd. za dopolnitev arhivskega gradiva, ki 
ga hrani. Arhiv je v dogovoru z nekaterimi odbori in 
komisijami pri ZZB NOV in občinskih konferencah 
SZDL ter posamezniki, da bodo izvirno gradivo in tudi 
ostalo dokumentarno gradivo (izjave, spomine, prepise 
dokumentov itd.), ki ga zberejo pri pisanju monografij in 
drugih prispevkov, izročili arhivu inštituta. 
V fotolaboratoriju bo v varnostne namene posnetih 
70—80.000 mikrofilmskih posnetkov iz gradiva narodno- 
osvobodilnega izvora in izdelana ustrezna evidenca m ¡kro- 
fi Imancga gradiva. Po naročilu notranjih in zunanjih po- 
rabnikov bodo v fotolaboratoriju izdelane fotopovečave 
in. mikrofilmi. V restavracijo in konzerva cijo bo oddanih 
približno 1.000 dokumentov. 
Arhiv bo v svoji arhivski čitalnici dajal porabnikom v 
uporabo arhivsko in drugo gradivo v skladu s pravilnikom 
o uporabi arhivskega in drugega gradiva v arhivu IZDG. 
Število porabnikov in število uporabljenih tehničnih enot 
je zaradi pomembne in bogate vsebine gradiva po sta- 
tistiki iz prejšnjih let zelo visoko in zato predvidevamo, 
da se v letu 1981 zanimanje za gradivo, ki ga hrani arhiv 
inštituta, ne bo zmanjšalo. Glede na povečano dejavnost 
raznih komisij in odborov pri ZZB NOV in občinskih 
konferencah SZDL v zvezi s številnimi proslavami, razsta- 
vami itd. se bo še povečalo. 
Arhiv inštituta bo še nadalje posredoval potrdila o ude- 
ležbi v NOV, sodelovanju v narodnoosvobodilnem gi- 
banju, zaporu, internaciji, izgnanstvu itd. posameznikom 
in ustanovam in posredoval Še druge podatke o gradivu in 
iz gradiva, ki ga hrani. 
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POROČILO O DELU ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLO- 
VENIJE 

Peter Klasinc 

To poročilo obsega časovno razdobje med zadnjim obč- 
nim zborom, ki je bil 18. maja 1979 v prostorih Kluba 
poslancev v Ljubljani, in •. zborovanjem arhivskih delav- 
cev Slovenije, ki je bilo hkrati • rednim občnim zborom 
22. oktobra 1981 v Ankaranu. 
Arhivsko društvo Slovenije je delovalo v navedenem 
obdobju v skladu z društvenimi pravili, neposredno pa na 
sejah izvršnega odbora, posebnih komisij in odborov 
društva in na sestankih ožjega predsedstva društva. 
V navedenem obdobju so delovali naslednji društveni 
organi: 
Izvršni odbor. Peter Klasinc (predsednik), dr. Vasilij 
Melik in dr. Tone Zorn (podpredsednika), Vladimir Ko- 
losa (tajnik), Ana Kambič do 31.12.1980 in Mihaela 
Knez po 1.1.1981 (blagajničarki), Tatjana Bandclj, Ljud- 
mila Bczlaj-Krcvcl, dr. France Dol ina r, Marjeta Adamič, 
Kristina Šampcrl, Darinka Drnovšek, Marjan Drnovšek, 
Majda Srabotnik do 25.3.1981 in Rudi Koželj od 
25.3.1981 naprej. 
Nadzorni odbor:  dr.  Jože Žontar, Peter Ribnikar in 
Metka Gombač. 
UrcdiiiSki odbor Arhivov: Ema Umck (glavna urednica), 
Marija Oblak-Carni (odgovorna urednica), Miran Kafol 
(tehnični urednik), Ljudmila Bezlaj-Krevel, mag. Milica 
Trcbšc-Stolfa, Tone Kolšck, Kristina Šampcrl ter dr. Jože 
Žontar, Antoša Leskovcc (oba za letnik 1979) in Marjan 
Drnovšek, Viktor Vrbnjak (oba za letnik 1980). 
Uredniški odbor Virov: dr. Vasilij Melik (glavni urednik), 
Marija Oblak-Carni (odgovorna urednica), Janez Kos 
(tehnični urednik), Ema Uinck in dr. Tone Zorn. 
Komisija za Šolanje in izobraževanje arhivskih delavcev: 
Ema Umck. dr. Jože Žontar. Marija Oblak-Carni in 
Marjan Drnovšek. 
Sekcija za arhivske delavce izven arhivskih zavodov: 
predsednik Ivo Marovt. 
Na prvi seji izvršnega odbora 17. septembra seje konsti- 
tuiral nov izvršni odbor društva, ki je takoj začel z 
intenzivnimi pripravami za 9. zborovanje arhivskih delav- 
cev Slovenije, ki je bilo od 26. do 28. septembra 1979 v 
Radencih, in z organizacijo zveznega posvetovanja arhiv- 
skih delavcev Jugoslavije, ki je bilo od 15. do 17. 
novembra v Novi Gorici. 
Na drugi seji izvršnega odbora, ki je bila med 9. zboro- 
vanjem arhivskih delavcev Slovenije v Radencih, je tekla 
razprava o načinu izdaje referatov radenskega posveto- 
vanja. Odbor se je zavzel za urejeno financiranje ARHI- 
VOV, strokovnega glasila Arhivskega društva Slovenije. 
Na tretji seji, ki je bila 5. novembra 1979 v Ljubljani, je 
izvršni odbor sprejel poročilo o 9. arhivskem zborovanju 
in se dokončno odločil o izdaji referatov v društvenem 
glasilu. Na tej seji smo tudi predvideli referente oziroma 
referate za zve /no posvetovanje v Novi Gorici, rešili pa 
nekatera finančna vprašanja v zvezi s tem posvetovanjem 
ter • izdajo društvenega glasila. Obravnavali smo osnutek 
delovnega načrta za leto 1980 ter njegovo finančno 
valorizacijo, uspelo nam je vzpostaviti dobre stike s 
Kulturno skupnostjo Slovenije. 
Četrta seja odbora-, ki je bila 9. aprila 1.980 v Ljubljani, je 
potekala skupaj s člani uredniškega odbora in izdajatelj- 
skega sveta glasila ARHIVI. Na njej smo obravnavali ne- 

ugodno društveno finančno stanje, ki sc je začelo kmalu 
za tem popravljati, predvsem po zaslugi posameznih 
arhivskih zavodov in Zaradi naklonjenosti družbenopoli- 
tičnih organizacij in republiškega sekretariata za občo 
upravo in proračun. Spremenili smo podnaslov društve- 
nega glasila, ki je postalo glasilo Arhivskega društva 
Slovenije in arhivov Slovenije. Sprejeli smo drugo številko 
našega glasila, ugotovili njegovo finančno stanje, potrdili 
pa idejno in strokovno zasnovo tretje številke. Spremenili 
smo sestavo uredniškega in izdajateljskega sveta. Na tej 
seji je ADS potrdilo izdajo prvega zvezka VIROV, druge 
publikacije, ki bi jo naj redno izdajalo društvo. Po tej seji 
je društvo predstavilo na skromni slovesnosti v sejni sobi 
Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani novi 
publikaciji: ARHIVI II in VIRI I. 
Na peti seji 12. avgusta 1980 v Ljubljani smo obravnavali 
predloge sprememb društvenih pravil, vendar pri tem 
nismo zavzeli dokončnega stališča. Prebrana so bila poro- 
čila predsednika in računovodje ter poročila predsedni- 
kov odborov in komisij, ki jih je imenovalo društvo (tako 
uredniški odbor, komisija za šolanje). Sprejeli smo pred- 
log delovnega načrta za leto 1981 in srednjeročni pro- 
gram za obdobje od leta 1981 do 1985. Evidentirali smo 
predavatelje za 9. kongres Zveze društev arhivskih delav- 
cev Jugoslavije, ki se je na tem kongresu preimenovala v 
Zvezo arhivskih delavcev Jugoslavije (ZADJ). Imenovali 
smo člane za nove zvezne arhivske organe, odbore in 
komisije. 
Na šesti seji izvršnega odbora, ki je bila 3. decembra 1980 
v Ljubljani, smo dopolnili delovni program za leto 1981 
in potrdili predloge tem za 10. zborovanje arhivskih 
delavcev Slovenije, ki smo ga organizirali v dneh od 21. 
do 23. oktobra v Ankaranu blizu Kopra. Na seji smo 
dokončno izoblikovali slovensko predstavništvo v arhiv- 
skih zveznih komisijah in potrdili finančni načrt za leto 
1981. 
Sedma seja 25. marca 1981 v Ljubljani je potrdila 3. 
številko glasila ARHIVI ter sprejela predlog za 4. številko. 
Na seji smo med drugim obravnavali gradivo za sejo 
predsedništva Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije ter 
sprejeli sklep o organizaciji enodnevnega posveta o za- 
konu o naravni in kulturni dediščini. Potrdili smo organi- 
zacijske smernice 3. posvetovanja o strokovnih in teh- 
ničnih vprašanjih v arhivih „ARHIVI '81". ki smo ga 
priredili v dneh od 11, do 14. junija 1981 v Radencih s 
pomočjo Pokrajinskega arhiva v Mariboru. 
Na osmi seji odbora 9. septembra 1981 v Ljubljani smo 
dokončno sprejeli program 10. zborovanja arhivskih de- 
lavcev Slovenije. Potrdili smo poročilo tajnika, predsed- 
nika in računovodje o delu društva v preteklem obdobju 
ter obravnavali gradivo za zvezno arhivsko posvetovanje v 
Beogradu. Izvršni odbor ADS je s posebnim dopisom 
zaprosil arhivske zavode, da na gradivo za zvezno posve- 
tovanje daje svoje pripombe, vendar na dopis ni dobil 
nobenega odgovora. 
Arhivsko društvo Slovenije je torej s pomočjo izvršnega 
odbora na svojih sejah razpravljalo o vseh perečih društ- 
venih problemih. Člani izvršnega odbora so se udeleževali 
sej redno in tako pripomogli k normalnemu delu društva. 
Na splošno je v obravnavanem obdobju društvo delovalo 
uspešno: redno je izdajalo svoje glasilo in publikacijo s 
posvetovanja o opremi arh/.ikih skladišč in arhivskega ter 
registraturnega gradiva oziroma posvetovanja o stro- 
kovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih v Mariboru in 
Radencih, pripravilo je dva članska sestanka (za dan 
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arhivov 20. oktobra 1980 In o zakonu o naravni in 
kulturni dedličini 198!). Lepe uspehe je drultvo 2elo z 
ustanovitvijo sekcije za arhivske delavce Izven arhivskih 
zavodov (!9. decembra 1980 ustanovitveni občni zbor v 
Mariboru), s komisijo za Šolanje kadrov (posvetovanje o 
evidencah maja 1980 v Ptuju) ter z navezovanjem stro- 
kovnih stikov z arhivskimi strokovnimi delavci v drugih 
republikah. Člana predsedstva ZADJ (Vladimir Kološa in 
Peter Kiasinc) sta se redno udeleževala vseh sestankov ter 
na njih aktivno sodelovala. Z diskusijskimi prispevki smo 
sodelovali na posvetu arhivskih delavcev SR Makedonije 
in SR Srbije, ki je bil od 28. do 30?septembra 1981 v 
Ohridu, in na zveznem posvetovanju arhivskih delavcev 
Jugoslavije, ki je bilo od 7. do 10. oktobra 1981 v 
Beogradu, 
Z več priložnostnimi članki so posamezni arhivski de- 
lavci, predvsem člani izvršnega odbora, obveščali v dnev- 
nem in občasnem časopisju slovensko in jugoslovansko 
javnost o delu in problemih Arhivskega društva ali arhiv- 
ske teorije in prakse. 
Posebna zahvala gre na koncu vsem aktivnim članom 
društva, ki so s svojim angažiranim delom pripomogli k 
normalnemu in uspešnemu delu Arhivskega društva Slo- 
venije. Prav tako ne smemo pozabiti tistih dveh delovnih 
kolektivov, iz katerih izhajata tajnik in predsednik društ- 
va in pri katerih sta oba našla polno razumevanja in 
pomoči. 

dokumentarnim gradivom pri vsakodnevnem delu. V 
rubriki Članki in razprave bodo objavljeni tudi vsi referati 
z ankaranskega posvetovanja. Glasilo bo šlo v tisk v 
začetku decembra 1980. 

Uredniški odbor Virov 

Ema Umek 

Uredniški odbor se je času od zadnjega občnega zbora 
trikrat sestal in razpravljal o programu edicije. Aprila 
1980 je izšel prvi zvezek VIROV, in to dr. Janko 
Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 
1914-1917, poročili vojaške in vladne komisije. V pri- 
pravi je drugi zvezek VIROV, ki bo vseboval priloge k 
poročilu vladne in vojaške komisije in kazala k prvemu in 
drugemu zvezku. Tudi ta zvezek je pripravil dr. Janko 
Pleterski. Predvidoma bo šel v tisk konec leta 1981. 
Uredniški odbor je tudi razpravljal o nadaljevanju objav- 
ljanja gradiva v ediciji VIRI in bo izdelal predlog progra- 
ma nadaljnjih zvezkov. Uredniški odbor je v tem letu 
izgubil svojega člana dr. Toneta Zorna, 

Uredniški odbor glasila Arhivi 

Ema Umek 

V tem poslovnem obdobju sta izšli dve številki glasila 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, in sicer ARHIVI 
2 aprila 1980 in ARHIVI 3 februarja 1981. Uredniški 
odbor je imel za vsako številko po dve seji, skupaj z 
izdajateljskim svetom pa po eno sejo. ARHIVI 2 vse- 
bujejo predvsem referate s posvetovanja arhivarjev v 
Radencih, ARHIVI 3 pa gradivo posvetovanja v Ptuju. 
Pri pripravi ARHIVOV 4 smo izvedli med društvenimi 
člani in arhivi anketo o glasilu glede na njegovo usmeritev 
in rubrike. Na podlagi rezultatov te ankete sta uredniški 
odbor in*izdajateljski svet potrdila dosedanjo, usmeritev, 
upoštevala pa sta tudi predloge članov glede posameznih 
rubrik in dodala novo rubriko z naslovom Iz prakse za 
prakso, zaradi boljšega urejanja glasila je uredniški odbor 
razdelil med člane urejanje posameznih rubrik: Članki in 
razprave (Ema Umek), Gradivo iz domačih in tujih 
arhivov (Marjan Drnovšek), Delo arhivov in arhivskih 
organizacij (Vladimir Kološa), Iz prakse za prakso (Miran 
Kafol), Ocene, poročila o publikacijah (Marija Oblak - 
čarni), Nove pridobitve arhivov (Miran Kafol) in Biblio- 
grafija arhivskih delavcev (Miran Kafol). V rubriki Delo 
arhivov in arhivskih organizacij objavljamo letna poročila 
in letne programe dela arhivov, v rubriki iz prakse za 
prakso pa članke, ki naj pomagaj o delavce m z arhivski m in 

Komisija za strokovno usposabljanje delavcev v arhivih 

Ema Umek 

Od zadnjega občnega zbora se je komisija večkrat sestala 
in razpravljala o problematiki strokovnega usposabljanja 
arhivskih delavcev. Svoje delo je osredotočila na nasled- 
nje: 
- pripravo programa splošnega in posebnega dela stro- 

kovnega izpita za delavce v arhivih z visoko, višjo in 
srednjo izobrazbo, 

- pripravo programa predmeta Arhivistika v kulturološki 
in družben oslo vni usmeritvi usmerjenega izobraževanja 
in pripravo programa delovne prakse za usmerjeno 
izobraževanje, 

- pripravo osnutka programa predmeta Arhivistika I in 
II na PZE zgodovina na filozofski fakulteti in osnutka 
programa študija arhivistike na III. stopnji na filo- 
zofski fakulteti, 

- sodelovanje pri sestavi programa dopolnilnega izobra- 
ževanja arhivskih delavcev pri posvetovanju na Ptuju, 
kjer seje obravnavala arhivska zakonodaja, valorizacija 
gradiva in evidence v arhivih 

- sodelovanje pri pripravi osnutka pravilnika o strokovni 
usposobljenosti delavcev v arhivih. 

Svoje predloge je komisija oblikovala v sodelovanju s 
člani Arhivskega društva, jih na članskih sestankih posre- 
dovala članom in dopolnjevala z njihovimi sugestijami. 
Komisija je bila pri svojem delu v stalnem stiku z 
Zavodom za šolstvo SRS, PZE zgodovina in arhivi. 
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miîOClLA O DELU KONUSU ZVEZE ARHIVSKIH 
DELAVCEV JUGOSLAVIJE 

Komisija za spremljanje in pospeševanje zaščite arhiv- 
skega gradiva izven arhivov 

Peter Ribnikar 

Komisija je imela v zadnji poslovni dobi dve seji. in sicer 
aprila v Dubrovniku in 7. oktobra v Beogradu. Predsednik 
komisije Olga Giler je na seji 7. oktobra poročala o 
težavah, ki so nastale pri delu komisije, zlasti zaradi tega. 
ker nekatere republike in pokrajine aktivno ne sodelujejo 
pri njenem delu, tako glede izvajanja njenega delovnega 
programa kakor tudi glede udeleževanja sej in obravnav 
pri oblikovanju srednjeročnega programa. 
Seje komisije 7. oktobra so se udeležili zastopniki Crne 
gore. Hrvatske, Makedonije in Slovenije, manjkali pa so 
predstavniki Bosne in Hercegovine in Srbije (le-ta se je 
opravičil in je predhodno že sodeloval pri oblikovanju 
delovnega programa) ter avtonomnih pokrajin Kosova in 
Vojvodine. Na seji smo obravnavali oblikovanje delovnega 
programa komisije za leto 1982, prevzem konkretnih 
zadolžitev za uresničitev delovnega programa in proble- 
matiko dosedanjega dela komisije. 
Delovni program za leto 1982 je bil oblikovan iz treh 
skupin aktivnosti dela komisije, in sicer priprave mate- 
rialov za izdelavo list arhivskega in dokumentarnega 
gradiva tistih imetnikov gradiva, ki so pomembni za vso 
Jugoslavijo. V pripravi je lista gradiva za arhivsko gradivo, 
ki nastaja v okviru delovanja organov Komunistične 
partije. Po poročilu predsednice komisije Olge Giler je 
omenjena lista že skoraj izdelana. Potrebno je še dobiti 
določene podatke iz posameznih republik in pokrajin, 
zlasti glede stanja in problemov zaščite, stopnje ureje- 
nosti oziroma ohranjenosti tega gradiva, o odbiranju in 
kriterijih za odbiranje, o stanju glede prevzemanja oziro- 
ma izročanja partijskega arhivskega gradiva posameznim 
arhivom. Posamezne republike in pokrajini naj bi do 
konca decembra poslale informacijo o teli vprašanjih, 
nakar bo izdelana posebna analiza, ki bo obravnavana na 
seji komisije, in končno bo analiza z listo arhivskega in 
dokumentarnega gradiva predana CK ZK J v obravnavo in 
sprejem. Predvidevajo, da naj bi bilo vprašanje liste za 
gradivo organov Komunistične partije rešeno v prvi polo- 
vici prihodnjega leta. 
Druga naloga pri izdelavi list se nanaša na arhivsko 
gradivo, ki nastaja pri Zvezi sindikatov Jugoslavije, re- 
publiških svetih Zveze sindikatov in občinskih svetih 
Zveze sindikatov. Gradivo za izdelavo te liste bodo 
pripravili Olga Giler za gradivo, nastalo na ravni fede- 
racije, Ivan Aleksov in Peter Ribnikar za gradivo na ravni 
republike ter Božo Draskovic za gradivo na ravni občine 
oziroma mesta. 
V letu 1982 se bo tudi nadaljevalo delo pri izdelavi 
enotne liste za gradivo pravosodne uprave in sodišč. Delo 
je prevzela Olga Giler. 
Člani komisije so na seji obravnavali tudi vprašanja 
zaščit • arhivskega gradiva v posameznih republikah in 
pokrajinah, zlasti za gradivo gospodarstva in negospo- 
darstva in njihove dejavnosti, ki je za vse ustvarjalce 
gradiva enaka, ali pa vsaj sorodna. Te dejavnosti smo 
razvrstili v 12 skupin, in sicer: samoupravni organi, 
"ormativna dejavnost, delegacije, splošni in pravni-posli, 
medsebojni odnosi delavcev v združenem delu, mate- 

rialno-finančno poslovanje, ljudska obramba, družbena 
samozaščita, analitiči.i-plansko poslovanje, komercialno 
poslovanje, higiensko-teh nična zaščita in družbeni stan- 
dard delavcev. Delo na teh problemih so prevzeli Arhiv 
Makedonije, Arhiv Hrvatske, Zgodovinski arhiv v Beo- 
gradu in Arhiv Jugoslavije oziroma člani komisije iz teh 
arhivov. 
Na seji komisije smo obravnavah posebej vključevanje 
posameznih republik in pokrajin v delo komisije. Slavka 
Milic iz Črne gore je poročala, da pri njih zunanja služba 
ne obstaja. Davor Erzišnik iz Arhiva Hrvatske je poročal 
o stanju na Hrvatskem, kjer je izšel Pravilnik o odbiranju 
in izločanju registra t urnega gradiva. Pravilnik je bil objav- 
ljen v Narodnih novinah št. 36/1981. Njihov pristop k 
odbiranju je značilen po tem, da se pripravijo le negativne 
liste, torej liste za gradivo, ki se ga lahko izloči. Peter 
Ribnikar je poročal, da je v Sloveniji v letu 1981 izšel 
zakon o naravni in kulturni dediščini, ki ureja arhivsko 
zakonodajo. Izšli bodo še podzakonski akti, ki so v 
pripravi. V Sloveniji je večja teza posvečena arhivskemu 
gradivu, dokumentarnemu pa le toliko časa, dokler ni iz 
njega odbrano arhivsko gradivo. Odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva bo urejal poseben 
pravilnik, vendar je že sedaj jasno, da vnaprejšnjih izločit- 
venih seznamov ne bomo izdelovali, pač pa !c seznam 
kategorij gradiva trajne vrednosti, ki ga bodo arhivi 
prevzemali v svoje varstvo v okviru določenih rokov. Te 
sezname bosta izdelala imetnik arhivskega gradiva in arhiv 
ob ugotavljanju arhivskega gradiva, ki bo opravljeno 
posebej pri vsakem imetniku. 
Zaradi različnih stališč o izdelavi enotnih list arhivskega 
in dokumentarnega gradiva smo po daljši obravnavi skle- 
nili, da bomo o teh razmerah seznanili tudi pravno komisijo 
Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije. Ta komisija naj bi 
zatem pripravila poseben pravilnik, v katerem naj bi 
zajela vprašanja oblike, vsebine liste, funkcijo liste in 
njeno izvajanje. 
Predsednik komisije Olga Giler je bila pooblaščena, da o 
delovnem programu in problematiki te komisije seznani 
predsedstvo Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije. 

Komisija za pravna vprašanja 

Ana Zal • tel j 

Program dela za petletno obdobje  1981-1985 je zelo 
obsežen in kompleksen, in si •• rje naslednji: 
1. pravno konstituiranje Zveze arhivskih delavcev Jugo- 

slavije in usklajevanje njenega dela z določili zako- 
na o združenem delu ter sprejem potrebnih pravnih 
aktov; 

2. samoupravno povezovanje in reguliranje odnosov 
zveze z Zvezno konferenco SZDL in drugimi sorod- 
nimi organizacijami; 

3. analiza do sedaj sprejetiii normativnih aktov in njiho- 
vo usklajevanje z novimi predpisi; 

4. priprava novega predloga o formiranju Skupnosti 
arhivov Jugoslavije; 
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5. posebno pozornost je treba posvetiti sprejetju nor- 
mativnega akta v zvezi z razdelitvijo osebnega dohod- 
ka v arhivih; 

6. preučiti sistem zaščite arhivskega gradiva in registra- 
turnega gradiva v skladu s pozitivnimi predpisi in 
odnosi proti ustvarjalcem; 

7. obveze ustvarjalcev in praksa arhivov v zvezi z ureja- 
njem, izločanjem, varovanjem, nameščanjem in 
vzdrževanjem arhivskega gradiva, ki je nastalo v 
delovnih organizacijah; 

8. preučiti vprašanje izdajanja potrdil in drugih aktov 
za uporabo arhivskega gradiva za praktične potrebe; 

9. uporaba arhivskega gradiva v arhivih za raziskovalne 
namene; 

10. mednarodna zaščita arhivskega gradiva kot kulturne 
dobrine v skladu z ženevsko konvencijo in drugimi 
mednarodnimi akti. 

Posamezne teme bodo obdelali arhivski delavci na zvez- 
nih in drugih posvetovanjih. 

Komisija za strokovne knjižnice v arhivih 

Marjetka Legat 

V program dela komisij pri Zvezi arhivskih delavcev 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 so zajete tudi tri 
naloge komisije za strokovne knjižnice v arhivih, in sicer: 
— priprava standardov in normativov ter sodobnih teh- 

ničnih sredstev v arhivskih knjižnicah, 
— koordinacija dela v arhivskih knjižnicah in odnosi z 

nacionalnimi knjižničnimi informacijskimi centri, 
— sodelovanje med arhivskimi knjižnicami (koordinacija 

nabave, zamenjava knjižnega materiala, medknjižnična 
izposoja, izdelava bibliografije strokovne arhivske lite- 
rature). 

Komisija je na sestanku v Beogradu v Času zveznega 
posvetovanja arhivskih delavcev ugotovila, da v prvem 
letu tega mandata ni bilo nič storjenega. Program dela je 
bil pozno sprejet, tj. šele v aprilu 1981. Komisija se prej 
ni sestala, ker je želela zaradi stroškov združiti sestanek s 
posvetovanjem. 
Na sestanku smo se dogovorili, da se bomo najprej lotili 
tretje naloge. K tej odločitvi je prispevala tudi anketa, ki 
jo je letos v maju izvedel Pokrajinski arhiv v Mariboru. Ta 
je med drugim zajemala tudi vprašanja o strokovni arhiv- 
ski literaturi. Rezultati ankete so namreč pokazali sle- 
deče: 
— arhivske knjižnice v Jugoslaviji v veČini niso urejene, 

ker tudi nimajo za to usposobljenega kadra (razen 
knjižnice republiških arhivov in nekaj pokrajinskih); 

— evidenca o domači in tuji strokovni literaturi je 
pomanjkljiva, posebno so tu mišljeni posamezni stro- 
kovni Članki v periodičnem tisku; 

— manjše arhivske knjižnice ne sledijo nabavi potrebne 
literature. Posebno problematiko predstavlja nabava 
časnikov in časopisov iz tujih držav. Vzrok za to so 
tudi skromna finančna sredstva. 

Komisija je še v nadaljevanju razprave ugotovila, da je 
potrebno najprej urediti in koordinirati knjižničarsko 
službo in knjižnični sistem po posameznih republikah, 
nato v zveznem merilu in šele nato pripraviti stvari za 
delovanje splošne informacijske službe na širšem pod- 
ročju arhivistike. Potrebno seje dogovoriti za sodelovanje 
vseh arhivov, ne oziraje se na njihovo velikost. Infor- 
macije o razpoložljivi strokovni literaturi potrebuje upo- 
rabnik tako v največjem, kakor tudi v najmanjšem arhivu 
Jugoslavije. 
Dogovoriti se bomo morali tudi o smotrni nabavni poli- 
tiki v arhivskih knjižnicah in se v večji meri posluževati 
medknjižnične izposoje. Pokazala se je nujna potreba po 
izdelavi bibliografije strokovne — arhivske literature. Ko- 
misija je na sestanku izdelala konkretne predloge o 
nadaljnjem delu in jih posredovala Predsedstvu Zveze 
arhivskih delavcev Jugoslavije. Bili so v celoti sprejeti. 
Če iz vsebine razgovorov in predlogov izvzamemo kon- 
kretne naloge, ki so pred nami, so te naslednje: 
— do konca letošnjega leta bomo opravili popis periodič- 

nega tiska, s katerim razpolagajo arhivske knjižnice; 
— sledil bo popis monografij arhivske stroke; 
— izdelava bibliografije dogovorjenih člankov iz perio- 

dičnih arhivskih publikacij, 
Prizadevati si moramo za čim tesnejše sodelovanje vseh 
arhivov, da bomo lažje reševali probleme in naloge, ki nas 
čakajo. 

Komisija za konzervacijo in restavracijo 

Nada Majcen 

Komisija za konzervacijo in restavracijo arhivskega gra- 
diva, ki je bila na novo izvoljena decembra 1980 na seji 
predsedstva ZADJ v Beogradu, se je sestala 1. in 2. 
oktobra 1981 v Ljubljani. V komisiji je sedem članov - 
delegatov posameznih republik in pokrajin. Za predsed- 
nika komisije v tem mandatnem obdobju je bil izbran 
delegat SR Slovenije. 
Ob prevzemu dolžnosti se je novi predsednik komisije 
zahvalil dolgoletni predsednici komisije dipl. ing. Tatjani 
Ribkin (Arhiv Hrvatske) za njeno delo in trud, ki ga je 
vložila v reševanje problemov, v razvoj in napredek 
konzervatorske dejavnosti v jugoslovanskem prostoru v 
okviru arhivske službe in izven nje. 
Spoznanje o pomembnosti varovanja tudi tovrstne kul- 
turne dediščine, kot je arhivsko in knjižnično gradivo, ki 
je samo na prvi pogled mogoče manj zanimivo in po- 
membno, je zorelo več desetletij. Danes dobiva vedno 
večjo oporo in razumevanje v celotni družbi, ko je širše 
varovanje okolja in kulturne dediščine postalo imperativ 
našega Časa. 
Napredek na področju konservacije arhivskega in knjiž- 
ničnega gradiva je bil počasen zaradi subjektivnih in 
objektivnih težav - pomanjkanja kadrov, pomanjkanja 
raziskovalne dejavnosti, pa tudi pomanjkanja sodobne 
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delovne opreme, pripomočkov in včasih tudi določenega 
razumevanja. 
Vendar se v zadnjih letih le kažejo posamezni koraki 
naprej od majhnih obrtniških korakov k organiziranemu 
strokovno utemeljenemu obnavljanju dragocenega gra- 
diva. 
Z namenom, da bi bil sestanek komisije čim bolj učinko- 
vit, je bila v predpripravah spomladi 1981 izvedena 
anketa o današnjem stanju in problemih konzervatosko- 
restavratorske dejavnosti v Jugoslaviji, na katero so poleg 
arhivskih konzervatorskih delavcev odgovorili tudi de- 
lavci, ki se ukvarjajo z konzervacijo knjižničnega in 
grafičnega gradiva, tj. osnove papirja v knjižnicah, mu- 
zejih ali zavodih za zaščito spomenikov v Jugoslaviji. 
Na osnovi analize in diskusije komisije za konzervacijo in 
restavracijo o anketi je komisija poudarila naslednje 
temeljne misli, ki naj bi bile osnova bodočega načrta in 
razvoja celotne konzervatorsko-restavratorske dejavnosti 
arhivskega in knjižničnega gradiva v Jugoslaviji: 
- Razvoj konzervatorsko-restavratorske dejavnosti v Ju- 

goslaviji je potrebno vzpodbujati z odpiranjem oziro- 
ma organiziranjem centralnih - dobro opremljenih in 
strokovno usposobljenih delavnic za potrebe vse re- 
publike oziroma pokrajine ali v izjemnih primerih 
organizirati manjše delavnice, ki bi bile strokovno 
povezane 7. večjo centralno delavnico. 

- Vprašanje nagrajevanja delavcev konzervatorsko- 
restavratorske dejavnosti (konzervatorjev, prepara- 
tole v, konzervatorskih tehnikov, knjigovezov, knjigo- 
vczov-specialistov) je v marsikateri ustanovi nejasno. 
Končana šola, še posebno velja to za delavec s srednjo 
šolo. še ni merilo za kvaliteto dela. ki je pri tovrstni 
dejavnosti nujna in potrebna. Vendar, praksa in priro- 
jena nagnjenost k tej vrsti del in opravil oblikuje 
ustreznega specialista in strokovnjaka. 
Ta dela in naloge zahtevajo znanje ne samo ene stroke 
in je vsekakor potrebno pri nagrajevanju upoštevati 
interdisciplinarnost znanja in strokovnost. 

- Zavedati se moramo, da se običajno konservira zelo 
dragoceno gradivo, pogosto tudi unikati, ki se ne 
morejo nadomestiti. Zato je vsekakor potrebno, da pra- 
vočasno izšolamo ustrezne kadre ob gmotni pomoči 
družbe, da skrbimo za kontinuiteto dela, ne pa da ob 
odhodu v pokoj ostanejo globoke vrzeli. 

V letu 1982 naj bi komisija usklajevala delo na: 
- pripravah za sodelovanje med konzervatorskim! delav- 

nicami, ne glede na dejavnost, v katero so vključeni 
(knjižnice, muzeji, galerije ali arhivi) glede reševanja 
strokovnih problemov in tekočih vprašanj nabave 
materiala; , , . 

- sodelovanju in strokovnem delu ter povezavi z Inšti- 
tutom za papir in celulozo v Ljubljani na reševanju 
problemov, ki se pojavljajo pri konservaciji materiala, 
na katerem je nastalo dragoceno gradivo; 

- sodelovanju in spoznavanju z delom tujih konzervator- 
skih delavnic (NDR, Romunija, Češkoslovaška, Velika 
Britanija); 

- sodelovanju pri pripravi učbenika za usmerjeno iz- 
obraževanje v sodelovanju s komisijo za arhivistiko; 

- analizi in usklajevanju različnih normativov za pod- 
ročje konservacije in restavracije dragocenega papir- 
nega gradiva, 

Komisija za mikrofilm 

Meta Haupt man 

Na predlog in priporočilo izvršnega odbora Zveze društev 
arhivskih delavcev Jugoslavije, je bila na VII. kongresu 
arhivskih delavcev Jugoslavije leta 1972 osnovana po- 
sebna komisija za mikrofilm pri ZDADJ, katere naloga je 
bila, da izdela ustrezna navodila o enotnem načinu 
m ikro fil manja arhivskega gradiva in standardih. 
Komisija, v kateri je po en član — predstavnik arhivov iz 
vsake republike in pokrajin, je takoj pričela z delom. Na 
prvem sestanku te komisije je bilo ugotovljeno, da je 
mikrofilmska dejavnost kJjub izrednemu pomenu — saj je 
mikrofilm najprimernejše sredstvo reproduciranja arhiv- 
ske dokumentacije, ker se na podlagi fotografskega po- 
stopka na filmskem traku v zelo zmanjšani obliki lahko 
prikaže dokument z vsemi detajli — slabo razvita in 
neenotna. Arhivi, ki so že imeli mikrofilmski laboratorij, 
pa so uporabljali različne sisteme in standarde mikrofil- 
manja. 
Poleg tega je vsak arhiv po zakonu dolžan iz varnostnih 
razlogov mikrofilma ti najpomembnejše arhivsko gradivo, 
ki ga hrani. Zato je še toliko bolj potrebna pravilna in 
enotna obdelava mikrofilma. 
Komisija za mikrofilm Zveze društev arhivskih delav- 
cev Jugoslavije, ki se je redno sestajala, je sestavila 
posebne vprašalnike za mikrofilmsko dejavnost arhivov in 
jih razposlala vsem arhivom. 
Tako je na podlagi obstoječ tli mednarodnih in JUS 
standardov o mikrofilmu ter po vzgledu „Navodil o 
mikrofilmanju arhivskega gradiva", katere je izdal arhiv- 
ski svet pri Arhivu Srbije že leta 1971, in na podlagi 
obdelane ankete o mikrofilmski dejavnosti v posameznih 
arhivih v Jugoslaviji pričela z izdelavo osnutka enotnih 
navodil o normah in standardih za mikrofilnianjc. 
Osnutek je bil leta 1979 dan v obravnavo in na podlagi 
pripomb je komisija dopolnila in prečistila osnutek. Tako 
so bila na zadnjem sestanku te komisije v Beogradu leta 
1981 sprejeta ta „Navodila o mikrofilmanju arhivskega 
gradiva in standardi" s priporočilom, da naj jih arhivi 
kolikor je to le mogoče upoštevajo. Posamezni člani 
komisije so bili zadolženi, da poskrbijo za objavo teh 
navodil v arhivskih glasilih republik in pokrajin. 
Ta navodila so torej le priporočilo, a bodo kljub temu, da 
niso predpis, prinesla v mikrofilmsko dejavnost določeno 
enotnost. 
Navodila vsebujejo enajst poglavji. Ta poglavja so: namen 
mikrofilmanja, arhivska priprava za mikrofilma nje, (to 
poglavje ima še štiri podnaslove, kot so: plan mikro- 
filmanja, tehnična priprava gradiva, naslovi ipd.), četrto 
poglavje govori o oblikah mikrofilma (35 mm. 16 mm, 
stripi, negativ in pozitiv itd.), dalje m ikro filmo teka - 
inventar mikrofilma, poglavje o mikrofilmski kartoteki, 
čuvanje mikrofilmov, oprema za čuvanje mikrofilmov, 
nega mikrofilmov, kadri v mikrofilmskih laboratorijih in 
oprema ter prostori za m ikro in foto labora torij. 
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Zvezna redak • publikacijo „Arhivski fondi in xbirko v 
ariiMh in arhivskih oddelkih v SFRJ" 

Peter Klasinc 

Zvezna redakcija je v preteklih dveh letih Imela dve seji. 
Prva je bila septembra 1980 v Strugi, druga pa septembra 
1981 v Beogradu, Obravnavala je vprašanja, ki so se 
pojavljala ob pripravi gradiva za izdajo. Član zvezne 
redakcije so pregledali gradivo za SR Makedonijo in SR 
Bosno in Hercegovino ter dali svoje pripombe. Nadalje je 
zvezna redakcija obravnavala težak finančni položaj, 
predvsem pa ugotovila, da je bilo prodanih premalo 
publikacij, ki so doslej izsïe (SAP Vojvodina, SR Srbija in 
arhivi zveznih institucij). 
Delo slovenske komisije za popis arhivskih fondov in 
zbirk v arhivih in arhivskih oddelkih v SR Sloveniji je 
steklo spomladi leta 1981. Komisijo sestavljajo pred- 
stavniki vseh slovenskih arhivov in treh arhivskih oddel- 
kov. Arhiv SR Slovenije zastopa Ema Umek, Zgodovinski 
arhiv v Ptuju Marija Hernja-Masten, Zgodovinski arhiv 
Ljubljane Marjan Drnovšek, Pokrajinski arhiv Maribor 

Antola Uikovcc In Pctor Klarine, Zgodovinski arhiv 
Celja Rudi Koželj, Pokrajinski arhiv Nova Gorica Ljud- 
mila Bezlaj-Krevcl, Pokrajlnikl arhiv Koper Vanda Bezek. 
!z Arhiva IZDG jo v komisiji Marjeta Adamič, Iz Zgodo* 
vinskega arhiva pri CK ZKS Darinka Drnovšek, France 
Dollnar zastopa Nadškofijski In oba Škofijska arhiva v 
Sloveniji. Komisija je imela dve seji, na katerih je reševala 
trenutne probleme. Določila je rok, do katerega mora biti 
opravljen prvi del popisa, tj. september 1981. Delo v 
celoti sicer še ni končano, a so člani komisije obvestili 
podpisnika tega poročila da delo dobro poteka in se 
približuje koncu. Želimo si, da bi prevzeto nalogo kon- 
čali do konca 1981, ker bi tako lahko prišli na vrsto v 
prvi polovici leta 1982, •• • naj publikacija za SRS tudi 
izšla. S takšnim načinom se je strinjala tudi zvezna 
redakcija, ki je zaprosila predsednika slovenske komisije 
za izvedbo slovenskega dela popisa. Na zdanji seji ko- 
misije, ki je bila sredi oktobra 1981 v Ankaranu, smo 
ugotovili, da delo pri popisu dobro napreduje in da ga 
bomo do konca leta lahko dokončali. Rešili smo tudi 
problem v zvezi z ovitkom slovenskega dela publikacije in 
potrdili zapisnik zadnje seje zvezne redakcije. 

ARHIVSKA EKSKURZIJA V SOVJETSKO ZVEZO 

(Informacija o arhivski službi v Sovjetski zvezi) 

Vladimir Kološa 

Zveza arhivskih delavcev Jugoslavije je prek potovalne 
agencije Putnik od 15. do 24. maja 1981 organizirala za 
jugoslovanske arhivske in bibliotekarske delavce obisk 
nekaterih arhivov, knjižnic ter rokopisnih in knjižnih 
muzejev v Sovjetski zvezi. Ekskurzije se je udeležilo 27 
arhivskih in bibliotekarskih delavcev iz vseh republik in 
pokrajin, razen iz Bosne in Hercegovine in Kosova, med 
njimi tudi trije arhivisti iz Slovenije. Obiskali smo Državni 
arhiv Azerbajdžanske SSR v Bakuju, Državni arhiv Krim- 
ske oblasti v Simferopolu, Azerbajdzansko državno re- 
publiško biblioteko v Bakuju, muzej starih rokopisov 
Matcnadaran Maštoca v Ercvanu in ukrajinski državni 
muzej knjige in knjižnega tiska v Kijevu. 
Ker smo se-arhivski delavci udeležili ekskurzije predvsem 
z namenom, da bi spoznali organizacijo in delo arhivske 
službe v Sovjetski zvezi, podajam v prvem delu poročila 
tiste informacije z obiskov v arhivih, ki veljajo za celotno 
arhivsko službo v Sovjetski zvezi, v drugem delu pa nekaj 
konkretnih informacij o obiskanih arhivih ter na kratko 
tudi o drugih ustanovah, ki smo jih obiskali. 

Arhivska služba v Sovjetski zvezi 
1, Organizacija arhivske uprave 
Vsi  sovjetski  državi pripadajoči dokumenti, ki imajo 
politični,    narodnogospodarski,    znanstveni,    socialno- 
kulturni ali zgodovinski pomen, tvorijo enoten državni 
arhivski fond s centraliziranimi evidencami ter z enotnim 

režimom hrambe in uporabe dokumentov. Za državni 
arhivski fond skrbi državna arhivska služba, ki jo sestav- 
ljajo: glavna arhivska uprava pri svetu ministrov ZSSR, 
glavne arhivske uprave pri svetih ministrov zveznih re- 
publik, uprave pri svetih ministrov avtonomnih republik, 
pri oblastnih in mestnih svetih ljudskih poslancev (če so 
mesta upravno direktno podrejena republikam), pri svetih 
ljudskih poslancev avtonomnih oblasti ter vsi tem upra- 
vam podrejeni državni arhivi (v Sovjetski zvezi obstajajo 
poleg državnih arhivov še rajonski državni in mestni 
državni arhivi ter arhivi pri ustvarjalcih - npr. tovarnah). 
Naloge državne arhivske službe so: kompletiranje, držav- 
no evidentiranje, hranjenje in organizacija uporabe doku- 
mentov državnega arhivskega fonda. Služba tudi kontro- 
lira sestavo evidenc, ohranjenost, stopnjo obdelave doku- 
mentov In njihovo predajo v državne arhive, muzeje in 
biblioteke. Vrhovni nadzor nad tem pa ima državna 
inšpekcija arhivov pri glavni arhivski upravi pri svetu 
ministrov ZSSR. 
Vsa ministrstva, uprave in centralni organi družbenih 
organizacij so dožni poskrbeti za odbiranje, evidentiranje, 
hranjenje, kakovost obdelave in uporabo arhivskih doku- 
mentov, tako tistih, ki nastajajo pri njihovi lastni dejav- 
nosti, kakor tudi tistih, ki nastajajo pri dejavnosti njim 
podrejenih ustanov, organizacij in podjetij ter za pravo- 
časno predajo vseh teh dokumentov v državno hrambo. 
Vse ustanove, ki hranijo državni arhivski fond, imajo 
status znanstvenoraziskovalnih ustanov ter opravljajo tudi 
znanstvenoraziskovalno delo na področju arhivistike, do- 
kumentalistikc in arheografije. 
2. Sestav državnega arhivskega fonda ZSSR 
Državni arhivski fond ZSSR je sestavljen iz dokumentov, 
nastalih pri dejavnostih: 
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a) ustanov, organizacij in podjetij, ki so delovali ali še 
delujejo na ozemlju Sovjetske zveze; 
vseh organov državne oblasti in uprave in sodstva; 
vseh  uprav  in  štabov  vojaških  okrožij  ter drugih 
organizacij in ustanov vseh rodov vojske; 
ustanov, organizacij in podjetij industrije, kmetijstva 
¡n drugih vej gospodarstva, znanosti in kulture; 
poklicnih  zvez, kooperativnih in drugih družbenih 
organizacij; 
verskih ustanov (za obdobje do delitve cerkve od 
države); 

b) dokumentov sovjetskih ustanov, organizacij in podje- 
tij, ki se nahajajo v zamejstvu; 

c) nacionaliziranih dokumentov zasebnih, stanovskih in 
drugih korporativnih arhivov; 

d) dokumentov osebnega izvora, ki so prišli v last države; 
c) dokumentov, ki so prišli v last države iz tujine. 
V državni arhivski fond spadajo tudi uradni upravni tiski, 
ki jih po programu ne zbirajo knjižnice, in varnostne 
kopije posebno dragocenih dokumentov; akti zakono- 
daje, upravna, projektna, konstruktorska, tehnološka, 
kartografska in druga specialna dokumentacija; mehano- 
grafski dokumenti; filmi, mikrofilmi, fotografije, zvočni 
in video zapisi; znanstveni, literarni, umetniški, glasbeni 
in drugi rokopisi, risbe, dnevniki, memoari, prepisi in 
druge kategorije gradiva. 
Vrste ustanov, organizacij in podjetij, katerih dokumenti 
pripadajo državnemu arhivskemu fondu, in kategorije teh 
dokumentov opredeljuje Glavna arhivska uprava pri svetu 
ministrov ZSSR. 

3. Organizacija državnega arhivskega fonda ZSSR 
Državni arhivski fond se trajno hrani v centralnih držav- 
nih arhivih ZSSR, ki so hkrati najvišji znanstvenome t odo- 
loški centri za delo z dokumenti odgovarjajočega profila, 
v centralnih državnih arhivih zveznih republik, v državnih 
arhivih krajev (administrativne enote, navadno večje od 
oblasti), oblasti, avtonomnih republik, avtonomnih ob- 
lasti, rajonov in mest. 
Začasno se izvaja državna hramba arhivskega fonda v 
državnih rajonskih in mestnih arhivih, v rokih, kijih do- 
ločijo organi državne arhivske službe ZSSR, pa ga 
izročijo pristojnim državnim arhivom v trajno hrambo. 
Za hrambo vseh dokumentov morajo vsi ustvarjalci od 
ministrstev do podjetij ustanoviti t.im. upravne arhive, 
kjer se dokumenti hranijo do predaje v državno hrambo. 
Vse uredbe v zvezi z arhivi izdajajo na višjih stopnjah 
sveti ministrov, na nižjih pa komiteji svetov ljudskih 
poslancev (vsak organ za svojo stopnjo ob vsakokratnem 
soglasju organalia višji stopnji). 
Sestav dokumentov, ki se morajo predati v državno 
hrambo in roke predaje določajo tipski seznami doku- 
mentov in tipski seznami z navedbo rokov hranjenja v 
upravnih arhivih (pri ustvarjalcih), katere potrjuje glavna 
arhivska uprava pri svetu ministrov ZSSR in z njenim 
sodelovanjem pristojne nižje Uprave. 
Skrajni roki hrambe državnega arhivskega fonda v uprav- 
nih arhivih so: 

za dokumente višjih organov državne oblasti in uprave 
ZSSR, zveznih in avtonomnih republik, oblastnih ¡n mest- 
nih svetov, vrhovnih sodišč, družbenih organizacij na 
zveznem in republiškem nivoju, drugih ustanov, organiza- 
cij in podjetij zveznega ali republiškega pomena 15 let; 
za dokumente ustanov, organizacij in podjetij krajevnega. 
oblastnega in okrožnega pomena 10 let; 

za dokumente ustanov, organizacij ¡n podjetij, pomemb- 
nih na nivoju mest. r£;onov in kolhozov 5 ]ef 
za dokumente državljanske (personalne, notarialne, sod- 
ne) vsebine 751ef 
za znanstveno tehnično dokumentacijo po dogovoru a 
največ " 25 let; 
za filme, zvočne in video zapise po kopiranju, a največ 

3 leta; 
za magnetne trakove ¡n diske, perforiranc kartice in 
trakove ter drugo mehanografsko dokumentacijo 5 let. 
V nujnih primerih lahko roke podaljša glavna arhivska 
uprava pri svetu ministrov ZSSR. Po teh rokih gredo do- 
kumenti v urejenem stanju in z ustreznimi znanstveno- 
informativnimi pomagali v državno hrambo skupaj z var- 
nostnimi kopijami posebno pomembnih dokumentov. 
Vse stroške v zvezi s predajo dokumentov nosi tisti, ki 
arhive predaja. 
Pri vseh komisijah za reorganizacijo ali likvidacijo ustvar- 
jalcev morajo sodelovati tudi predstavniki državne arhiv- 
ske službe. 
Vsi dokumenti državnega arhivskega fonda se po svojem 
pomenu delijo na zvezne, republiške, avtonomnorepubli- 
škc in krajevne. Določila, kje naj se hranijo dokumenti 
določenega pomena, vprašanja v zvezi z opredelitvijo 
sestava, določitev pomena in izbor dokumentov za držav- 
no hrambo ureja centralna ekspertno-kontrolna komisija 
glavne arhivske uprave pri svetu ministrov ZSSR in 
odgovarjajoče nižje komisije. 
Za organizacijo in izvajanje metodičnih in praktičnih del 
glede ekspertize pomembnosti dokumentov, izbora in 
priprave za predajo državnim arhivom se ustanavljajo pri 
vseh ustvarjalcih od ministrstev do najnižjih uprav stalne 
centralne ekspertne oziroma ekspertne komisije, v katerih 
so tudi predstavniki državne arhivske službe. 
Glavna arhivska uprava pri svetu ministrov ZSSR vodi 
centralno državno evidenco dokumentov državnega arhiv- 
skega fonda ZSSR v centralnem katalogu fondov. Usta- 
nove državne arhivske službe pa vodijo državno evidenco 
dokumentov v katalogih fondov (na ravni zveznih re- 
publik, avtonomnih republik in oblasti, krajev, oblasti 
avtonomnih okrožij, rajonov in mest) in dostavljajo po^ 
da tke glavni arhivski upravi na zvezni ravni. 
4, Uporaba arhivskega fonda 
Dokumenti državnega arhivskega fonda se uproabljajo za 
politične, narodnogospodarske, znanstvene in soci al no- 
ku I turne namene, pa tudi za zavarovanje pravic ¡n zako- 
nitih interesov državljanov. 
Državni ¡n upravni arhivi informirajo višje organe državne 
oblasti in uprave in druge zainteresirane državne in 
družbene organe o dokumentih o aktualnih političnih in 
gospodarskih vprašanjih, vprašanjih znanosti in kulture, 
izpolnjujejo njihove prošnje, izdajajo kopije dokumentov, 
državljanom Sovjetske zveze dajejo podatke social no- 
pravnega zanačaja, dajejo na razpolago dokumente ali 
kopije za študij v čitalnicah arhivov, prirejajo razstave 
dokumentov, informirajo o dokumentih in njihovi vsebini 
tisk, radio, film in televizijo. 
Dovoljenja za uporabo državnega arhivskega fonda tujim 
državljanom in državam izdaja le glavna arhivska uprava 
pri svetu ministrov ZSSR. 
Državni arhivi tudi izdajajo publikacije dokumentov in 
pripravljajo izdaje različnih priročnikov o dokumentih. 
Ureditev uporabe dokumentov, ki se hranijo v državnih 
arhivih, je v pristojnosti glavne arhivske uprave na zvezni 
oziroma republiški ravni. 
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Državni arhiv Krimske oblasti v Simferopolu 
Državni arhiv Krimske oblasti pokriva s svojo dejavnostjo 
26.000 km2 veliko Krimsko oblast z okrog 2,5 milijona 
prebivalcev. V okviru oblasti deluje še 7 mestnih in 15 
rajonskih arhivov. Arhivski delavci imajo z ustvarjalci 
državnega arhivskega fonda zelo dobre in pogoste stike na 
najvišji ravni, direktno z vodji podjetij, tovarn in drugih 
ustvarjalcev. Imajo veliko razgovorov in skupnih sestan- 
kov; arhivski delavci hodijo na vse pomembnejše sestanke 
k ustvarjalcem in ne le takrat, kadar se obravnavajo 
arhivi. Stalno kontrolirajo arhive podjetij, uprav, tovarn 
ipd. Vsak ustvarjalec mora imeti dosje in kartoteko 
arhivskega fonda in nikakršno izločanje gradiva ni mo- 
goče brez prisotnosti arhivistov. Arhivsko gradivo od bi- 
raj o ob prevzemih po seznamih ustvarjalcev. Ob prevze- 
mih potrdijo sezname. Vodijo knjige prevzemov gradiva, 
liste fondov in kartoteko fondov (stvarno in časovno). 
Prevzemi potekajo redno vsako leto. 
Državni arhiv Krimske oblasti ima novo arhivsko stavbo 
(iz leta 1976), ki je zgrajena po splošnoveljavnih arhivskih 
standardih (štirietažno skladišče s skupno talno površino 
600 m2 in šest nadstropno upravno tehnično zgradbo), 
zaposlenih pa ima 51 ljudi. Ob prevzemih opravijo dezin- 
fekcijo in dezinsekcijo gradiva. Hranijo ga v kartonskih 
škatlah, v katerih leži vodoravno na kovinskih policah, v 
skladišču z možnostjo klimatizacije in protipožarnimi 
napravami. Uporabnikom dajejo na voljo originale, če gre 
za pomembnejše dokumente, pa le mikrofilme. Uporab- 
niki so predvsem raziskovalci zgodovine Krima, veliko pa 
se gradivo uporablja tudi za odgovore na vprašanja držav- 
ljanov socialnopravnega in drugega značaja. Glede na 
material hranijo vse vrste zapisov razen magnetnih diskov. 
Imajo lastno znanstveno-informativno knjižnico s 13.000 
zvezki (večinoma le povojne izdaje, ker je bila knjižnica 
med vojno požgana) in fond časopisov, ki sega v prejšnje 
stoletje. Arhivski delavci objavljajo veliko tematskih vod- 
nikov, sistematične kataloge, zbornike, zbirke doku- 
mentov (npr. Krim v 2. svetovni vojni), kar vse pomaga 
pri osveščanju ljudi o velikem pomenu arhivov. V ta 
namen prirejajo tudi razstave dokumentov, dneve od- 
pritih vrat, oddaje na radiu in televiziji in objavljajo 
prispevke v časopisih. Za stalen napredek stroke skrbijo 
na številnih tečajih, kongresih itn. 

Državni arhiv Azcrbajdžanskc socialistične republike v 
Bakuju 
Državni arhiv Azcrbajdžanskc socialistične republike je 
organizacijsko razdeljen na šest centralnih državnih arhi- 
vov: arhiv oktobrske revolucije in socialistične izgradnje 
od leta 19!7 dalje, arhiv znanstvenotehnične in medi- 
cinske dokumentacije, arhiv literature in umetnosti (ob- 
sega tudi gradivo pred letom 1917), zgodovinski arhiv 
(obdobje od konca 17. stol. do februarske revolucije 
1917), kinofoto arhiv in arhiv zvočnih zapisov (plošče, 
magnetni trakovi). Poleg tega obstoji v Azerbajdžanu še 
Državni arhiv avtonomne socialistične republike Nahiče- 
van v Nahičcvanu in Državni arhiv Nagorno-Karabaške 
avtonomne oblasti v Stcpanakertu. Poleg teh tvori arhiv- 
sko mrežo Azerbajdžana še okrog 70 rajonskih in mestnih 
državnih arhivov, ki imajo v evidenci okrog 5.500 uprav- 
nih arhivov pri ustvarjalcih. Na čelu republiške arhivske 
službe je glavna arhivska uprava pri svetu ministrov 
Azerbajdžanske SSR, Nahičevanska ASSR in Nagorno- 
Karabaška •• pa imata tudi svoji odgovarjajoči arhivski 
upravi. Celotni državni arhivski fond na področju rep ubi i- 
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ke obsega 7 milijonov dosjejev, od teh jih. hranijo 
državni arhivi 2,5 milijonov. Arhivski fond obsega tudi 
več 10.000 filmskih, fotografskih in fonografskih doku- 
mentov. Obiskali-smo dva od centralnih državnih arhivov, 
in sicer zgodovinski arhiv in arhiv kino-fotodokumenta- 
cijc: 
a) Zgodovin ski-arhiv 
Hrani gradivo od konca 17. stol. do februarske revolucije 
1917. 
Do začetka 19. stol. je bilo ozemlje današnje Azerbaj- 
džanske SSR večinoma pod perzijsko oblastjo, razdeljeno 
na hanstva. Ohranjenih je le nekaj fragmentov gradiva iz 
posameznih hanstev. Proces priključevanja Azerbajdžana 
k carski Rusiji se je pričel leta 1801 (naprej je bil 
priključen tisti del, ki je pripadal Gruziji) in se končal 
leta 1828 z rusko-perzijsko pogodbo. Tedaj se je pričela 
formirati nova - ruska carska administracija in njen arhiv 
je tudi najstarejši ohranjeni fond v arhivu. Do leta 1840 je 
bila tu posebna vojaška uprava, nato pa se je oblikoval 
gubernij, kakršni so bili v notranjosti. Ta uprava se ni 
spremenila do februarske revolucije. Zgodovinski arhiv 
hrani okrog 700 fondov (250.000 dosjejev) gospodar- 
skega, upravnega, kulturnoprosvetnega, sodnega, cerkve- 
nega in drugega izvora. Zaposlenih ima 22 ljudi, ki so 
večinoma zgodovinarji, le nekaj je zgodovina rje v-arhi- 
vistov (ker je za ta profil v vsej Sovjetski zvezi le visoka 
šola v Moskvi). Organizacijsko je razdeljen na 3 oddelke: 
oddelek za kompletiranje in hranjenje, informacijsko 
raziskovalni oddelek in oddelek za uporabo in publici- 
ranje. Arhiv nima svojih tehničnih služb, ampak obstajajo 
skupne tehnične službe za vseh 6 centralnih arhivov in so 
podrejene neposredno republiški glavni arhivski upravi. 
b) Kino-foto arhiv 
Najstarejši dokumenti v tem arhivu so iz leta 1860, 
najnovejši pa iz leta 1978, ker vse gradivo, kompletno 
prevzemajo po 3 letih od nastanka in se tega roka strogo 
držijo. Kontrolirajo izpolnjevanje obveznosti ustvarjalcev. 
V arhivu sta dva oddelka, in sicer filmski in fotografski. K 
opremi filmskega oddelka spadajo med drugim tudi zvoč- 
nomontažne mize. O gradivu vodijo kartoteko vseh po- 
snetih oseb, kartoteko po kadrih in po vsebini. Izvajajo 
tudi službo inšpekcije pri ustvarjalcih, ki morajo izročati 
lavande, negative in pozitive. Hranijo jih ločeno. Filme, 
posnete na gorljivi trak, presnemajo na negorljivega. 
Filme (pa tudi negative fotografij) ob prevzemu tudi 
kemično obdelajo (konzervirajo), s tem da odstranijo 
srebro. Druga naloga arhiva je uporaba gradiva. V ta 
namen pripravljajo razne kataloge (npr. po režiserjih, po 
krajih snemanja itn.), izdajajo pa tudi vodnik. 
Fotografije prevzemajo v negativu in pozitivu (največjih 
prevzemajo od časopisov). Vsaka fotografija mora imeti 
svoj negativ. Vsak fotodokument vpišejo v inventarne- 
knjigo in na kartice, ki jih uvrstijo v sistematične stro- 
kovne kataloge. 

Knjižni muzeji in knjižnice 
a) V Kijevu smo si ogledali zelo zanimiv Državni muzej 
knjige in knjižnega tiska Ukrajinske SSR. Muzej se nahaja 
na ozemlju Kijevsko-Pečorskega državnega zgodovinsko- 
k uit urnega kompleksa v nekdanji lavrski tipografiji, usta- 
novljeni leta 1615. Več kot 3.000 eksponatov muzeja 
nam govori o začetkih pismenosti pri Slovanih, o roko- 
pisnih knjigah in o razvoju knjižnega tiska od začetkov 
do današnjih dni. 
b) V Erevan u smo obiskali muzej starih armenskih roko- 



pisov Matenadaran Mast oca, ki je center rokopisnih zakla- 
dov armenskega naroda. Svoje začetke ima zbirka že v S. 
stoletju v takratni biblioteki ečmiadzinske katedrale, ki je 
še danes sedež vrhovnega patriarha Armenije. Poleg tega 
so že v zgodnjem srednjem veku zbirali rokopise tudi pri 
drugih večjih cerkvah v Armeniji. Zbirke rokopisov so 
bile v toku zgodovine mnogokrat požgane in izropane, 
kljub temu pa ima muzej danes prek 16.000 rokopisov, 
od katerih jih je 13.500 v armenSčini, ostali pa v drugih 
jezikih. Poleg originalnih rokopisov armenskih avtorjev 
od konca antike dalje (Mesrop Mast oc, pò katerem se 
muzej imenuje, je postavil temelje pisave, ki jo Armenci 
uporabljajo še danes, leta 405.), hrani. Matenadaran 
MaStoca tudi številne armenske prepise starogrških, stáro- 
perzijskih in drugih antičnih avtorjev (npr. Kategorije 
Aristotela), od katerih so mnogi originali izgubljeni in jih 
je sodobni svet spoznal le prek srednjeveških armenskih 

prepisov (npr. Filona Aleksandrijskega — 1. stol., Evze- 
bija Kesarijskega - 3. stol., Timoteja Hura - 5. stol. in 
druge). 
Muzej pomeni neizčrpno zakladnico podatkov ne le za 
preučevanje zgodovine armenskega naroda, ampak tudi 
svetovne zgodovine. 
c) Zadnji obisk na ekskurziji smo opravili v Državni 
republiški knjižnici Azerbajdžanske SSR v Bakuju, ki 
spada med največje v Sovjetski zvezi in je glavni center 
nacionalne kulture te republike. Hrani okrog 4 milijone 
knjig, časopisov in drugega tiskanega gradiva v azerbaj- 
džanskem, ruskem in drugih jezikih. Ustanovljena je bila 
leta 1923, v sedanje prostore pa se je preselila po letu 
I960. Čitalnice razpolagajo s 700 sedeži, knjižnica pa ima 
dnevno 1200-1500 obiskov. Organizacijsko je razdeljena 
na 11 oddelkov in 6 sektorjev, zaposlenih pa ima več kot 
250 ljudi. 

STUDIJSKO POTOVANJE STUDIJSKE SKUPINE ZGO- 
DOVINSKEGA ARHIVA V CELJU V ZVEZNO RE- 
PUBLIKO NEMČIJO 

Franc Sedmak 

Tričlanska študijska delegacija ZA v Celju je v juniju 
1981 obiskala nekatere arhive v ZRN, predvsem v deželi 
Baden Württenbcrg. 
Studijsko potovanje je omogočil Inštitut za mednarodne 
stike dežele Baden Wittenberg. Priprave vabitelja in vab- 
Ijenca v zvezi z organizacijo študijskega potovanja so tra- 
jale približno leto dni in so temeljile na interesih ZA v 
Celju, ki se je pripravljal na naročilo investicijske pro- 
jektne dokumentacije pri Razvojnem centru Celje. Zaradi 
tega se je študijskega potovanja udeležil tudi dipl. ing. ar- 
hitekt, ki je zastopal interese projektantske organizacije 
RCC 
Interesi študijske delegacije so bili usmerjeni v: 
- preučitev arhivske tehnologije in opreme, 
- preučitev novih arhivskih stavbnih objektov in no- 

vejših objektov, adaptiranih spomeniško zaščitenih 
arhivskih objektov, .       . , 

- pridobitev prepotrebnih splošnih in razčlenjenih infor- 
macij arhivske prakse pred naročilom projektne doku- 
mentacije za novogradnjo arhiva v Celju. . 

Delegacija je obiskala Glavni državni arhiv dežele Baden 
Würucnberg, Deželni arhiv v Stuttgartu, Zgodovinski 
arhiv v mestu Wertheim, Schillerjev literarni arhiv v mestu 
Marbach, Zgodovinski arhiv mesta Köln in arhiv Inštituta 
za stike s tujino v Stuttgartu. 
Posebna zahvala ZA v Celju velja ustanov. Institut tur 
Auslandsbeziehungen dežele Baden Württenberg in pred- 
sedniku te institucije dr, Rossu ter predsedniku državnega 
arhiva v Stuttgartu dr, Gonnerju, ki je tudi predsedn* 
Zveze arhivskih druitev ZRN. 
Vrsta specializiranih strokovnjakov je v okv.ru natančno 
izdelanega študijskega programa v 10 dneh posredovala 

potrebne  informacije  v  zvezi z organizacijo arhivske 
mreže v ZRN, v deželi Baden Württenberg, s sistemom 
šolanja in napredovanja arhivskih kadrov, s splošnimi in s 
posebnimi zakoni in predpisi, z arhivsko tehnologijo ter z 
različnimi  izhodišči  pri arhivskih gradnjah na osnovi 
uveljavljene funkcionalne sheme. 
Stališča v zvezi z arhivsko tehnologijo se med posamez- 
nimi strokovnjaki ne razlikujejo, ni pa tudi bistvenih 
odstopanj od znanih stališč slovenske arhivistike. 
Arhivisti so imeli največje težave z arhitekti pri realizaciji 
principov sodobne arhivske tehnologije pri snovanju ob- 
jekta v okviru celotnega projekta. Pri novogradnjah in 
adaptacijah, ki so jih vodili po idejni plati direktorji 
arhivov je bilo njihovo mnenje odločilno. 
Direktorji so brez izjeme zgodovinarji— arhivisti, ki so se 
v času priprav in gradnje ukvarjali skoraj izključno s 
problemom gradnje. Pri tem seveda niso bib' osamljeni, saj 
obstajajo upravni organi s katerimi .sodelujejo, le-ti pa 
prevzamejo velik del organizacijsko-strokovnih nalog in 
pritegnejo k sodelovanju ustrezne ustanove in strokov- 
njake. V tem kontekstu je gradnja arhiva predmet poglob- 
ljenega temeljitega interdisciplinarnega pristopa, v kate- 
rem odigrava arhivska stroka odločilno vlogo. 
Osnova za adaptacijo ali novogradnjo je ocena količine 
arhivskega gradiva. Vsi direktorji, s katerimi smo se srečali, 
so opozarjali na prenizko oceno količine arhivskih gradiv, 
ne glede na zelo ostre kriterije odbiranja. Poudarjajo, daje 
težko   prerokovati,  kaj   bo   čez  desetletja  kulturna 
dediščina. Denarja za adaptacije in novogradnje paje tudi 
v ZRN premalo, čeprav ima sporazumevanje med občino, 
deželo in zvezno vlado zelo solidno finančno osnovo. Vsi 
sogovorniki so poudarjali težave, ki jih imajo z „državno 
birokracijo" pri dogovarjanju v zvezi s financiranjem. 
Ne glede na različen in pri nas nižji narodni dohodek na 
osnovi podedovanih objektivnih okoliščin kadrovski nor- 
mativi daleč presegajo stanje v arhivih b-R Slovenije. Ob 
bolj ali manj enakem obsegu nalog primerjava ni mogoča. 
Najpomembnejša je seveda ugotovitev, ki temelji na 
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dofciïmerttiranih rezultatih spremljanja vlage in tempere- 
turc v objektu ZA v Kölnu, da klimatske naprave z 
izjemo arhivskega zaklonišča, ki je tudi v ZRN praviloma 
dvonamensko, niso potrebne, če upoštevamo ustrezne 
gradbene materiale ob ustrezni gradbeno-tehnični iz- 
Vedbi. 
(V zvezi z ZA mesta Köln glej prispevek I.Nemaniča 
„Obisk arhivov v Koblenzu in Kölnu", Arhivi, letnik II. 
št.'l-2,str. 83.) 
Arhivska tehnologija v organizacijskem pogledu povsod 
sledi idealni organizacijski shemi, pri novogradnjah do- 
sledno, pri adaptiranih stavbah — zaščitenih spomeniških 
objektih pa v optimalnem obsegu. Na primeru Zgodovin- 
skega arhiva v Wertheimu ugotavljamo, da spomeniško 
varstvo dovoljuje večje posege v objekte kot običajno pri 
nas. 
Če povzamemo zelo skopo prikazane ugotovitve, bi lahko 
rekli, da'bi kazalo graditi novi arhivski objekt po vzoru 
Mestnega zgodovinskega arhiva v Kölnu ob upoštevanju 
zmogljivosti naše družbe v naslednjih 10 letih, vendar s 
pogledom v naslednje stoletje. 

Skladiščne prostore naj bi gradili celo z rezervo do 50 let 
vnaprej, ker so dozidave po 10, 20 letih izredno drage. 
Tudi adaptacije v korist arhivov so dražje od novogradenj. 
Poličnice so ekonom — regali, ker prihranijo 2/3 skla- 
diščnega prostora, medtem ko arhivska škatla ne vpliva 
na velikost arhivskega skladišča, če bi pri tem želeli 
prihraniti prostor. 
Vsi arhivi imajo stalen razstavni prostor, nekateri prostori 
služijo tudi kulturnim potrebam mesta. 
Tudi manjši arhivi naj bi imeli repro-delavnico in naj bi 
opravljali mikrofilmanje, večji arhivi pa zahtevnejša 
restavratorska dela. Javilci požara, vloma so obvezni, 
gasilna oprema vključuje CO2, voda je večji sovražnih 
arhivskih fondov kot požar. 
Ne glede na različnost družbene ureditve je strokovna 
problematika v primerjavi z našo enaka ali zelo po- 
dobna, najsi gre za adaptacije, novogradnje ali za tehno- 
loške in, tehnične rešitve. Vsem, ki bi se zanimali za 
izčrpnejše informacije, je ZA v Celju pripravljen ustreči 
kadarkoli. 

„ARHIVI '81" POSVETO VANJE O STROKOVNIH IN 
TEHNIČNIH VPRAŠANJIH ARHIVOV 

Peter Klasinc 

V Radencih je bilo od 11. do 14. junija 1981 že 3. 
posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih v 
arhivih, ki se je prej imenovalo posvetovanje o opremi 
arhivskih skladišč in arhivskega ter registraturnega gra- 
diva. 
Tretje posvetovanje je rešilo vprašanje izpopolnjevalnega 
procesa arhivskih delavcev, ki so se združili v sekciji za 
arhivske delavce izven arhivskih zavodov pri ADS. 
Pobudnik posvetovanja Arhivsko društvo Slovenije je 
skupaj s Pokrajinskim arhivom v Mariboru povabilo k 
sodelovanju širok krog strokovnih delavcev, ki se s pro- 
blemi stroke ukvarjajo na svojih delovnih mestih ali pa pri 
reševanju arhivskega vprašanja v delovnih organizacijah. 
V uvodnem referatu je Peter Klasinc kot predsednik 
organizacijskega odbora 3. posvetovanja opozoril na 
tesno povezavo med strokovnimi in tehničnimi problemi 
v arhivih. Poudaril je nujnost kontinuitete takih posveto- 
vanj, ki morajo dobivati tudi značaj izobraževalnih teča- 
jev. Ugotovil je, da je problemom stroke in tehnike v 
arhivih treba posvečati tudi v bodoče vso skrb v želji po 
boljši in kakovostni arhivski službi. 
Dr. Jože Zontar je v svojem referatu obravnaval zakon o 
naravni in kulturni dediščini, predvsem pa poudaril ob- 
veznosti delovnih organizacij pri odbiranju arhivskega 
gradiva in izročanju le-tega pristojnim arhivom. 
Dragan Čirovič je v svojem referatu podal možnost za 
izgradnjo enotne arhivske teorije in prakse v odnosu na 
strokovna in tehnična vprašanja arhivov v Jugoslaviji. 

Valter Žižek je podal pregled proizvodnega programa To- 
varne Primat iz Maribora, zlasti pa se je kritično lotil 
posameznih izdelkov, ki so namenjeni za opremljanje ar- 
hivskih skladišč. 
Jovan Popović je v svojem obširnem referatu nadaljeval z 
reševanjem problemov, ki nastajajo ob vključevanju arhiv- 
skega gradiva v načrte SLO in DS. Ta vprašanja so bila 
obravnavana že na 2. posvetovanju. 
Viktor Vrbnjak je podal obširno poročilo o adaptaciji in 
novogradnji arhivov v ZR Nemčiji na primeru arhiva v 
MUnchenu ter nas podrobno seznanil z razporeditvijo 
delovnih in skladiščnih prostorov. Poročilo je pripravil na 
podlagi razpoložljive literature. 
Peter Klasinc je orisal način organiziranja arhivske službe 
v delovnih organizacijah. Na osnovi praktičnih izkušenj je 
pokazal, kako naj ukrepa delovna organizacija, da bo 
čimprej in čimbolje vzpostavila arhivsko službo, ki mora 
temeljiti na pravilnem namenu, usposobljenem arhivskem 
delavcu, ustreznem arhivskem skladišču in normativni 
urejenosti. 
Ludvik Jerčič je v svoje m. referatu podal primer projekt- 
nega pristopa k ureditvi arhiva v ozdu na primeru DO 
Gorenje Muta. Zanimivo pri tem je, da ta projekt avtor 
uvaja tudi v praksi in bodo rezultati vidni šele čez kakšno 
leto. 
Vladimir Zumer je v svojem za arhivske delavce izven 
arhivskih zavodov vsekakor najzanimivejšem predavanju 
podal predlog načina odbiranja arhivskega gradiva iz 
poslovne dokumentacije v delovnih organizacijah s pod- 
ročja gospodarstva. Ta problem je obravnaval glede na 
staro in novo arhivsko zakonodajo, predvsem pa na 
prakso, ki si jo je pridobil pri svojem delu na tem 
področju. 
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Ivan Marovt je za izdajo referatov pripravil svoj prispevek 
z naslovom Normativna ureditev poslovanja arhiva v 
delovni organizaciji. Dodal je tudi predlog osnutka pravil- 
nika za arhivsko službo, 
Martin Mod rulan je obdelal mikrofilmi) nje arhivskega in 
dokumentarnega gradiva v arhivih delovnih organizacij in 
se lotil namembnosti in racionalizacije takega procesa. 
Nada Majcen je opozorila na poškodbe papirja kot pisne 
osnove gradiva, ki predstavlja tudi kutlurno dediščino, 
Le-ta je dostikrat zaradi slabe kvalitete in še slabšega 
skladiščenja tako poškodovan, da ga je potrebno „zdra- 
viti" v konzervatorsko-restavratorski delavnici. 
Dušan Samec je podal referat Predlog osnutka arhivske 
stavbe in kvalitetnejše opreme arhivskega in dokumentar- 
nega gradiva, kjer se loteva vseh problemov od zasnove 
stavbe do razdelitve prostorov in notranje opreme. 
Ivan Aleksov je v svojem ko referatu podal nekaj speci- 
fičnih primerov odbiranja arhivskega gradiva iz registra- 
tumega gradiva. 
Marija Hernja-Masten je v svojem diskusijskom prispevku 
podala pregled evidenc v arhivih delovnih organizacij. 
M a rje tka Legat je podala diskusijo o rezultatih ankete o 
stanju arhivskih zgradb, opreme in strokovne arhivske 
literature v jugoslovanskih arhivih. 

Miran Kafol je na referat Jovana Popo vica podal ko- 
referat o zaščiti arhivskega gradiva s stališča splošnega 
ljudskega odpora in družbene samozaščite, 
Na posvetovanju smo sprejeli naslednje sklepe: v teoriji 
in praksi je treba uveljavljati zakon o naravni in kulturni 
dcdiSčini in njegove podzakonske akte; nadaljevati z 
dograjevanjem funkcije zaščite arhivskega in dokumen- 
tarnega gradiva v normalnih in izrednih pogojih arhiv- 
skega dela; dogovarjati se tudi v bodoče s proizvajalei 
opreme; nadaljevati sodelovanje na relaciji pristojni arhivi 
- ustvarjalci gradiva; izpopolnjevati si svoje znanje in 
obveščati o delu Zvezo arhivskih delavcev Jugoslavije. 
Udeleženci posvetovanja so si v okviru strokovnega izleta 
ogledali arhive v Bratislavi in na Dunaju. 
Vsi referati in koreferati z diskusijami so izšli v sep- 
tembru 1981 v posebnem zborniku z naslovom „ARHIVI 
'81" Strokovna in tehnična vprašanja arhivov — lil. 
Posvetovanje, Maribor 1981. 
Zbornik ima 206 strani in več prilog. Vsak referat ima 
sinopsis v angleškem jeziku in povzetek v enem od 
svetovnih jezikov. 
Zbornik je tiskan na slabšem papirju in ima nekaj tipkar- 
skih napak, kar pa ne zmanjšuje njegovega pomena, 

75 LET ORGANIZIRANEGA TRSNIČARSTVA V 
JURŠINCIH(T2.9.-20.9.198l) 

Nada Jurkovič 

Pod pokroviteljstvom Kmetijske zadruge Ptuj ter Skup- 
nosti trsničarjev in drevesni carjev Juršineijc Zgodovinski 
arhiv v Plu ju pripravil razstavo 75 LET ORGANIZI- 
RANEGA TRSNIČARSTVA V JURSINCIII. 
Razstavo smo pripravili Kristina Sampcrl-Purg, Branko 
Oblak in Nada Jurkovič. Razdelili smo jo na tri obdobja: 
trsničarska dejavnost na juršinskem področju pred usta- 
novitvijo zadruge, delovanje zadruge od ustanovitve leta 
1905 do začetka 2. svetovne vojne ter trsničarstvo od 
'cta 1945 do danes. 
Skupnost trsničarjev in drevesni carjev Juršinci ima ohra- 
njena zapisnika načelstva in nadzorstva I. štajerske trsm- 
čarske zadruge pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah ter 
arhiv Skupnosti zadnjih desetih let. Zapisniki občnih 
zborov ter druga dokumentacija zadruge iz obdobja med 
obema vojnama ni ohranjena, ker so ob požaru zadruž- 
nega poslopja zgoreli. Zato smo iskali gradivo še dmgjc. 
Tako smo dobili razstavno gradivo iz kronike župnije 2>v. 

Lovrenca od leta 1867 dalje, iz šolske kronike šole pri Sv. 
Lovrencu iz let 1806 do 1931, iz urbarjev, listin, strokov- 
nih knjig o vinogradništvu, ccpljarstvu ter trsničarstvu, ki 
smo si jih izposodili iz Univerzitetne knjižnice v Mari- 
boru, pa tudi iz gradiva O LO Ptuj ter gradiva SO Ptuj. 
Zanimivo je, da je bila trsni carska zadruga ustanovljena 
leta 1905, zapisnik prve seje nadzorstva zadruge pa je 
datiran s 16. aprilom 1906, Zaradi pomanjkanja časa 
nismo iskali ustanovitvenega akta zadruge v Gradcu, kjer 
je bila 1. štajerska trsni carska zadruga registrirana, pač pa 
smo datum ustanovitve našli v Slovenskem gospodarju iz 
leta 1905. 
Razstavo smo1 pripravili iz treh vrst eksponatov. Na 
panojih so bile fotografije formata 50x60 ter 30x40 
centimetrov, v vitrinah urbar, strokovne knjige o vino- 
gradništvu in trsni čarstvu, revija Naše gori ••, dekla racijski 
listki za trse, za popestritev pa smo si iz Pokrajinskega 
muzeja v Ptuju izposodili amforo, leseni kip sv. Urbana — 
zaščitnika vinogradnikov, posodo za galico, škropilnico, 
kamenico ter vrč za pijačo. 
Razstava je bila odprta od 12. do 20. septembra. Glede 
na to, da so Juršinci oddaljeni od Ptuja 13 km, je bil 
obisk zadovoljiv. 
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II. SIMPOZIJ KRAJEVNE ZGODOVINE „POHORJE 
SKOZI STOLETJA" OD 17. DO 20- SEPTEMBRA 1981 

Marjan Drnovšek 

Sekcija za krajevno zgodovino pri Zgodovinskem društvu 
za Slovenijo in Zgodovinsko društvo v Mariboru sta orga- 
nizirala drugi simpozij iz krajevne zgodovine v Ribnici na 
Pohorju. 
Prvi dan je bil namenjen preučevanju narodnoosvobodil- 
nega boja na Pohorju in okolici. Po uvodnem referatu 
enega prvih partizanov na tem območju B. Čižmeka-Bora 
z naslovom Pohorje v narodnoosvobodilnem boju so se 
zvrstili prispevki o razvoju partizanskih enot (F. Fili pi č, 
M. Fajdiga, M. Ževart), o partizanskih ustanovah (L. 
Penič), o partizanski taktiki (Z. Klanjšček), kurirskih 
zvezah (B. Žolnir), o razvoju ljudske oblasti (R. Stojano- 
vić) in o okupaciji Dravske doline in Pohorja (T. Ferenc). 
V razpravo po referatih se je vključil tudi Mitja Ribičič. 
Naslednji dan, v petek 18. septembra, je uvedel delovni 
dan M. Zgonik z referatom Kulturna pokrajina na Po- 
horju skozi stoletja. Sledili so arhieološki prispevki (L. 
Teržan, M. Strmžnik-Gulič, S. Palli č), razmišljanja o 
srednjeveškem življenju na Pohorju (J. Korapec, F. 
Gestrin), o falskem gospostvu (D. Vresnik) ter več pri- 
spevkov, ki so se nanašali na 19. stoletje tja do začetka 
druge svetovne vojne (V. Vrbnjak, A. Leskovce, F. Fili- 
pič, V. Melik, I. Požauko, A. Vovko). Umetnostno 
podobo pohorskega sveta sta nam približala S. Vrišer in J. 
Curk, svoja etnološka razmišljanja pa so nam podali D. 
Krnel-Umek, Z. Šmitck in T. Petek; naše vedenje smo 
obogatili s prispevkoma Pohorje v literaturi (B. Hartman) 
in Narečja na Pohorju (Z. Zorko), zlasti s slednjim. O 
pomenu šolskih kronik za krajevno zgodovino je sprego- 

vori) F. Ostanek in o pomenu cerkvenih listin in kronike 
kot virih za krajevno zgodovino ribniški župnik in ljubi- 
telj pohorske preteklosti F. Bračič. 
Zadnji delovni dan je minil v pregledu povojnega razvoja 
na Pohorju (1. Scrnec, M. Žnidarič, F. Filipič) in v vrsti 
aktualnih razmišljanj o Pohorju danes in jutri. Referenti 
so z različnimi pristopi govorili o lesarstvu in gozdarstvu 
(L. Funkl), o varstvu, gojitvi in lovu divjadi (M. Adamič), 
o razvoju planinstva — tudi s pogledom v preteklost - (F. 
Degen), o turizmu (F. Razdevšek) o ogroženi naravi na 
Pohorju (V. Potrč). Sledila je tudi živahna razprava. 
Samo prireditev so spremljale številne vzporedne akcije, 
kot npr. Kurirčkov festival na temo Pohorje skozi sto- 
letja, številne razstave, literarni večer in strokovna eks- 
kurzija po pohorski okolici. Na začetku posvetovanja je 
predsednik RK SZDL Mitja Ribičič izročil dr. Vasiliju 
Meliku visoko državno odlikovanje — red republike s 
srebrnim vencem. 
Med spremljajočimi akcijami je bila tudi priložnostna 
razstava pomembnejših originalnih arhivalij o Pohorju, ki 
jo je pripravil Pokrajinski arhiv v Mariboru. Kratek prikaz 
razstavljenega gradiva z informacijo o razvoju in nalogah 
arhivske službe je vsebovan tudi v publikaciji Pohorje 
skozi stoletja, ki je izšla v času simpozija. Žal pa ni bila 
izkoriščena priložnost, ki jo ponujajo krajevno zgodo- 
vinski simpoziji tudi arhivski službi. Nedvomno bi bil npr. 
nujen referat na temo Pohorje skozi arhivske vire s 
prikazom ohranjenosti arhivskega gradiva za pohorsko 
območje. Opozorila na arhivsko gradivo o Pohorju ali 
npr. izbora najzanimivejših dokumentov ni mogoče zasle- 
diti tudi v posebni prilogi Večera z dne 19. septembra 
1981, v kateri so bili objavljeni deli referatov. Zamujena 
je bila priložnost za opozorilo na obstoj arhivske službe 
na tem območju in na njene rezultate. 

POSVETOVANJE ARHIVSKIM SLUŽB SR MAKEDO- 
NIJE IN SR SRBIJE 

Peter Klasi ne 

V Ohridu je bilo od 28. do 30. septembra 1981 tradicio- 
nalno vsakoletno medrepubliško posvetovanje arhivskih 
delavcev SR Makedonije in SR Srbije. Na njem so se 
kolegi lotili problemov v zvezi z gradivom, ki je nastalo 
po letu 1944 oziroma po osvoboditvi, 
V uvodnem referatu o vstaji jugoslovanskih narodov leta 
1941 je akademik Mihajlo Apostolski podal obširen 
pregled osvobodilnega boja v Jugoslaviji s posebnim 
poudarkom na sodelovanju partizanskih enot v Make- 
doniji in Srbiji. Obdelal je delež enih in drugih v posamez- 
nih borbenih skupinah in pri tem ni pozabil tudi na druge 
jugoslovanske narode in narodnosti, ki so se z Makedonci 
in Srbi borili za osvoboditev. Pri tem omenja tudi delež, 
ki so ga imeli Slovenci. 
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Uvodnemu referatu so sledili pozdravni nagovori gostov 
posvetovanja. V imenu arhivske službe Slovenije je ude- 
ležence posvetovanja pozdravil Peter Klasinc, ki je v 
svojem nagovoru poudaril, da si Arhivsko društvo Slove- 
nije že od leta 1977 (osmo posvetovanje ADS) intenzivno 
prizadeva rešiti ali vsaj okvirno enotno obravnavati pro- 
bleme v zvezi z arhivskim gradivom po osvoboditvi. 
Posebej je naglasi! specifičnost položaja, ki je nastal v 
Sloveniji po 6. aprilu 1941, ko je bila Slovenija razdeljena 
med tri okupatorje. 
Po pozdravnih govorih je sledilo nekaj uvodnih referatov, 
med drugim Dragana Čiroviča. Tako sta Milic Petrovič in 
Božidar Draškić iskala medsebojne zveze med zaščito 
arhivskega gradiva izven, arhiva in njegovo obdelavo v 
arhivu, Boro Maj dan •• je govoril o nekaterih izkušnjah 
pri urejanju arhivskih fondov organov oblasti in uprave iz 
obdobja socialistične graditve, kakršne so si nabrali v 
Arhivu Srbije, Dušanka Mijukovič je obravnavala urejanje 
arhivskih fondov družbenopolitičnih organizacij v arhivu 



Srbije. Zelo zanimivo je bilo predavanje Vérosla ve Velja- 
Se vič, ki je opozorila na probleme, ki se pojavljajo pri 
urejanju in obdelavi kseroks in fotokopij arhivskega 
gradiva. S problemom urejanja arhivskega gradiva, nasta- 
lega takoj po osvoboditvi, iz fonda skupščine mesta 
Beograda se je ukvarjala Ve rosi ava Jo vano vić iz Zgodovin- 
skega arhiva Beograda. Številni udeleženci so nato sodelo- 
vali Se v diskusiji in s koreferati. Tako je Marjan Drnovšek 
v svojem diskusijske m prispevku informiral udeleženec o 
strokovni obdelavi gradiva socialističnega obdobja v Slo- 
veniji, P. K lasi ne je govoril o pomembnosti arhivskega 
gradiva, nastalega po 9. maju 1945 pa vse do 1955, dalje 
o pomembnosti zunanje arhivske službe, posebno pri 

imetnikih arhivskega gradiva, ki to gradivo hranijo oziro- 
ma bi ga morali pravilno hraniti do prevzema. •• njego- 
vem mnenju se mora arhivska služba postaviti na realno 
stališče, ki mora izhajati le iz vztrajnega in neprekinje- 
nega dela. Referati, diskusije in koreferati bodo izšli v 
glasilu makedonskih arhivistov Makedonskih arhivist. 
Za zborova lee je bila v Zgodovinskem arhivu Ohrida (v 
praznem arhivskem skladišču) prirejena razstava doku- 
mentov o sodelovanju makedonskih in srbskih partizanov 
v času NOB. Zadnji dan posvetovanja so si udeleženci 
ogledali pokrajinske, kulturne in umetniške spomenike 
severne Grčije. 

800-LETNICA VARAŽDINA - ZNANSTVENO SRE- 
ČANJE 

Peter Klasinc 

Od 1. do 3. oktobra 1981 so v Varaždinu organizirali 
znanstveni posvet v okviru proslav 800-letniee mesta. 
Organizator posveta Jugoslovanska akademija znanosti in 
umetnosti in Skupščina občine Varaždin, predvsem pa 
organizacijski odbor pod vodstvom Franja Ruže so pevabili 
okoli 80 referentov, ki so na posvetu lahko podali le 
•-minutni povzetek svojega referata. Tako smo udele- 
ženci posveta v treh dneh dobili eelotno sliko zgodovine 
Varaždina od pred zgodovine prek rimske dobe pa vse do 
socialistične graditve. Publikacija, ki bo izšla, bo vsekakor 
zelo dober vodnik skozi zgodovino mesta. Med mnogimi 
referati so posebno pozornost vzbudila predavanja kole- 
gov iz hrvaških arhivov. Tako so Milcnko Pand žic, Josipa 
Paver in Mirko And roi č opozorili na gradivo v arhivih SR 
Hrvatske in v Arhivu Jugoslavije. Istvan Nagyjc predstavil 
arhivsko gradivo kot vir za zgodovino Varaždina v Nacio- 

nalnem arhivu Madžarske. Već arhivskih delavcev je na 
osnovi ohranjenega arhivskega gradiva podalo svoje refe- 
rate. Tako je Vinko Foretié obdelal odnose Dubrovnika s 
severno Hrvaško s posebnim ozirom na Varaždin. Mirko 
Markovi č je opisal Varaždin na geografskih kartah v 
16. in 17. stoletju. Ivan Kampuš je obdelal davčni sistem 
varaždinske županije. Med slovenskimi predstavniki je 
predaval dr. Jože Mlinaric o varaždinskih in hrvaških 
dijakih na šoli v Rušah pri Mariboru 1645 do 1760 Peter 
Klasine je podal okvirni pregled arhivskih virov za zgodo- 
vino Varaždina in njegove okolice v nekaterih arhivih 
Slovenije. Anton Ožinger je govoril o cerkveni razdelitvi 
med zagrebško in lavantinsko — mariborsko škofijo tudi z 
ozirom na ogrsko (Prekmurje) do leta 1940. Viktor 
Vrbnjak je prikazal kulturne stike med Varaždinom in 
slovenskim Podravjcm. Dr. Sergej Vrišer je opisal vezi 
med baročnimi kiparji Štajerske in varaždinskoga kraja. 
Na koncu je akademik Jakov Si rot kovic, predsednik 
JAZU, ugotovil, da so referenti opozorili na mesto 
Varaždin kot neizčrpno zakladnico za raziskovalce vseh 
panog zgodovine, ekonomije, zdravstva, prava itd. 

PRVO ZVEZNO POSVETOVANJE ARHIVSKIH DE- 
LAVCEV JUGOSLAVIJE 

Peter Klasinc 

Zveza arhivskih delavcev Jugoslavije in Društva arhivskih 
delavcev organov in organizacij v federaciji sta od 8. do 
10. oktobra 1981 v Beogradu pripravila prvo zvezno 
posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije. Prvo zato, 
ker je v tem mandatu in s tem naslovom res prvo. 
Posvetovanje se je odvijalo v stavbi Arhiva Jugoslavije v 

veliki dvorani in je v celoti uspelo. Udeležilo se gaje okoli 
450 arhivskih delavcev iz vse Jugoslavije in tudi prcecj 
gostov iz Beograda in njegove okolice. Po opravljenih 
otvoritvenih pozdravnih govorih predsednika Zveze arhiv- 
skih delavcev Mata Kapo vi ća in direktorice Arhiva Jugo- 
slavije dr. Side Marjano vić ter pokroviteljev je prof. dr. 
Branko Petranović podal svoj uvodni referat o velikih 
silah in političnih močeh jugoslovanske družbe proti 
Jugoslaviji leta 1941, V obširnem zgodovinskem pregledu 
je avtor obdela] nekatere smernice politične zgodovine na 
Balkanu od prve svetovne vojne do leta 1941. Organiza- 
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Delegacija Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije pri položitvi venca na grob Josipa Broza Tita v Hiši cvetja ob prvem 
zveznem posvetovanju arhivskih delavcev Jugoslavije 8. oktobra 1982 
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torju pa ni uspelo realizirati posvetovanja tako, da bi 
predavanja predstavljala arhivsko problematiko in upo- 
rabo arhivskega gradiva za preučevanje zgodovine leta 
1941. Tudi mnogi koreferati na glavno temo se niso 
držali temeljne usmeritve posvetovanja, da bi naj pred- 
stavili arhivsko gradivo za leto 1941 v posameznih arhivih 
republik in v obeh pokrajinah. Dr. Mladen Stefanovié iz 
Arhiva CK ZK J v Beogradu je imel koreferat Zgodovinski 
dokumenti o mednarodnem priznanju NOB v Jugoslaviji s 
posebnim o ziro m na oddaje radijske postaje Svobodna 
Jugoslavija 1941-1945. Anka Petrovič iz Vojnozgodo- 
vinskega inštituta iz Beograda je prebrala poročilo o virih 
za zgodovino NOB v Jugoslaviji leta 1941 v 
fondih voja$kih provenienc. Dr. Zdravko Antonie iz 
Arhiva BiH v Sarajevu je podal pregled arhivskega gradiva 
v arhivih BiH za leto 1941, dr. Aćif Bajrami iz Arhiva 
Kosova v Prištini pa pregled gradiva o NOB na Kosovu, 
Marjeta Adamič iz arhiva Instituta za zgodovino delav- 
skega gibanja v Ljubljani je imela koreferat z naslovom 
Arhivski viri za NOB leta 1941 v Sloveniji. Ko re fera t e so 
na to temo podali tudi Petar Strčić, Milutin Jakovljević. 
dr. Vel imi • Breovski. Josipa Paver in Konstantin Sckulić. 
Druga glavna tema posvetovanja je bil referat Dragana 
Cirovića z naslovom Mogućnost samoupravnog sporazu- 
mevanja i udruživanja Arhiva u SFRJ. Referat je s 
ko referatom dopolnila Nada Majcen iz Arhiva SR Slove- 
nije v Ljubljani z naslovom Problemi in vprašanja samo- 
upravnega sporazumevanja in združevanja dela in sredstev 
na področju konzcrvaeijc arhivskega in knjižnega gradiva 
in Jovan Popović iz Arhiva Jugoslavije z naslovom Neka- 
tere posebnosti uporabe bodočega samoupravnega spora- 
zumevanja o združevanju arhivov SFRJ v Skupnost arhi- 
vov Jugoslavije. 
Tretja glavna tema - referat Božidarja Bojo vi ća iz 
Arhiva Jugoslavije v Beogradu - je bila Koncepcija centra 
za informacije Arhiva Jugoslavije in osnovni elementi 
arhivskega informacijskega sistema v SFRJ. K referatu je 
Miljcnko Pandžić iz Arhiva Hrvatske v Zagrebu podal 
koreferat Problemi organiziranja informacijskega sistema 
arhivske službe v SR Hrvatski. Vlado Vučinić iz izvršnega 

sveta SAP Vojvodine v Novem Sadu je imel koreferat 
Razvoj modernih informacijskih sistemov in stanje ter 
potrebe arhivov ob vpeljevanju avtomatske obdelave po- 
datkov. Olga Bečarova ¡z Arhiva Skopja je podala prispe- 
vek Uporaba informacijskega sistema v arhivih in Damir 
Zagota iz Arhiva Hrvatske v Zagrebu Delovanje doku- 
mentarno — informacijskih centrov v Hrvatski. 
Četrto glavno temo posvetovanja je predstavila predsed- 
nica komisije za organizacijo dela in normiranje v arhivih 
SFRJ direktorica Arhiva Srbije v Beogradu Mirjana Dajić 
z naslovom Moderen profil arhiva v Jugoslaviji. Na teze 
referata je dal svoj diskusijski prispevek Peter KI a sine iz 
Pokrajinskega arhiva v Mariboru z naslovom Moderni 
arhiv, rezultati, usmeritve, bodočnost, 
V okviru posvetovanja so si udeleženci v veliki razstavni 
dvorani Arhiva Jugoslavije ogledali zanimivo razstavo 
„Ustanak u Jugoslaviji 1941. godine", avtorja Zivojina 
Spasiča iz Arhiva Jugoslavije. Posebno zanimiv je bil 
ogled projekcije multivizije z naslovom „Vstaje v Jugo- 
slaviji leta 1941" režiserja Nikole Rad ose vica. 
V lepem sončnem popoldnevu so se udeleženei posveto- 
vanja iz stavbe Arhiva Jugoslavije 8. oktobra 1981 ob 
14.30 v koloni napotili v Hišo cvetja, kjer so na grob 
Josipa Broza položili šopek cvetja. Ogledali so si tudi 
Muzej „25. maj". 
Zadnji dan posvetovanja so za udeležence organizirali 
izlet v Titovo Užice in na Kadinjačo z ogledom spome- 
nikov narodnoosvobodilnega boja. V posebnem spominu 
je ostal obisk legendarne Kad inja če, kjer nas je vodič res 
nazorno popeljal od bitke do bitke. 
V okviru zveznega posvetovanja arhivskih delavcev Jugo- 
slavije so intenzivno delala naslednja telesa in komisije. 
Zasedalo je predsedništvo ZADJ, delale so komisije za 
knjižnice, za popis arhivskih fondov in zbirk, komisija za 
informacijski sistem itd., tako smo dokazali, daje možno 
delo komisij skupno z vsakoletnim zveznim posvetova- 
njem. Na osnovi 50. člena Statuta ZADJ je bil za pred- 
sednika pred se d ni št va z enoletnim mandatom izvoljen 
Todor Ta leski iz Arhiva Makedonije v Skopju. 

X. ZBOROVANJE ARHIVSKIH DE LA VC 1ÌV SLOVE- 
NIJE- ANKARAN, 21.-23.10.1981 

Vladimir Kološa 

V želji, da omogočimo regionalnim arhivom opozoriti 
družbenopolitične ter druge organe in organizacije v 
regijah na svojo dejavnost tudi v okviru dejavnosti celotne 
arhivske službe v republiki, prirejamo arhivski delavci 
svoja zborovanja v različnih regijah Slovenije Tako smo 
imeli 8. zborovanje leta 1977 na področju Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana v Kočevju, 9. pa na področju Pokrajin- 
skega arhiva Maribor v Radencih. Deseto zborovanje smo 
načrtovali na področju pokrajinskega arhiva Koper in 
delavci tega arhiva so se pri njegovi organizaciji zelo 

potrudili in veliko prispevali k temu, da je zborovanje 
uspelo. 
Z 9. zborovanjem v Radencih je pričelo Arhivsko društvo 
Slovenije s ciklusom zborovanj, na katerih naj bi posto- 
poma obdelali arhivsko gradivo z vseh področij družbene 
dejavnosti (uprava, gospodarstvo, družbcnopolitčne orga- 
nizacije, sodstvo itd.). Upravne organe in njigovo arhivsko 
gradivo smo obravnavali že na 9. zborovanju v Radencih, 
zato je 4-članska delovna skupina za vsebinsko pripravo 
10. zborovanja, ki jo je imenoval izvršni odbor društva, 
pripravila 10 širših tem pod skupnim naslovom Arhivsko 
gradivo za slovensko gospodarstvo od srede 19. stoletja 
do danes. Ni nam sicer uspelo zagotoviti referentov za vse 
teme, referatov v okviru nekaterih tem pa je bilo celo po 
več. 
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Nimam namena na tem mestu poročati o posameznih 
referatih, ki so vsi objavljeni v 4. letniku Arhivov, kjer se 
bralci lahko najhitreje informirajo o njihovi vsebini v 
sinopsisih. Isto velja za koreferate. Želim le opozoriti na 
nekatera svoja opažanja ob tem zborovanju. 
Kdor pozna nekaj zadnjih zborovanj slovenskih arhi- 
vistov, vsaj tista od slovcnjgraškega 1974 dalje, ko smo si 
izborili možnost za objavo vseh referatov s teh zborovanj, 
lahko opazi med referenti vedno već novih imen iz vrst 
arhivskih delavcev. Medtem ko so bili delavci slovenskih 
arhivov na zborovanju v Slovenj Gradcu leta 1974 z 
redkimi izjemami le poslušalci (od 15 referentov so bili 
tedaj zaposleni v arhivih le 4, ostali pa so bili predvsem 
zgodovinarji iz vrst univerzitetnih profesorjev in sodelavci 
znanstvenih inštitutov), se je to razmerje na kočevskem 
zborovanju uravnovesilo na 6 proti 6, že na zborovanju v 
Radencih leta 1979 pa smo arhivski delavci obrnili to 
razmerje sebi v prid, saj je bilo le 5 referentov in 
koreferentov od skupno 19 izven arhivskih vrst, v Anka- 
ranu pa le še 2 do 14 referentov (pri čemer ne upoštevam 
dveh referatov o tehnični opremi arhivskih skladišč, ki 
nista bila v prvotnem konceptu zborovanja). Čeprav smo 
se glede aktivnega sodelovanja na našem desetem zboro- 
vanju dovolj zgodaj obrnili na več zgodovina rje v-razisko- 
val cev, ki se ukvarjajo predvsem z gospodarsko zgodovino 
Slovencev, je bil odziv šibak. 
Pri tem je treba poudariti, da ne gre za kakšno razhajanje 
v sodelovanju med zgodo vinarji-raziskovale i in arhivisti. 
To sodelovanje je le postavljeno na višjo raven na podlagi 

obojestranskih interesov; lahko rečemo, da sc je delitev 
dela med zgodovinarji-razi skoval ci in arhivisti v zadnjih 
letih pričela izvajati v veliko večjem obsegu kot v pretek- 
losti in da slovenski arhivski delavci vse bolj obvladamo 
svoje področje dela, za kar ima z aktiviranjem svojih 
članov prav gotovo zasluge tudi Arhivsko društvo Slove- 
nije. 
Drugo, kar želim poudariti, je rekordna udeležba na tem 
zborovanju. Samo članov društva se ga je udeležilo prek 
100, s kolegi iz drugih republik in pokrajin ter drugimi 
gosti pa je bilo udeležencev več kot 120. Naj omenim 
precejšnje število udeležencev — arhivarjev iz delovnih 
organizacij, občinske uprave in od drugod. Ne moreni pa 
mimo dejstva, da sta bila na zborovanju Pokrajinski arhiv 
Maribor in Zgodovinski arhiv CK Z KS zastopana le mini- 
malno, saj ne smemo pozabiti, da so ta zborovanja 
namenjena v prvr vrsti nam, arhivskim delavcem, šele nato 
zgodovinarje m-raziskovalec m in drugim udeležen ceni. 
Povedati želim še nekaj besed o Arhivskem društvu 
Slovenije in o slovenski arhivistiki nasploh, kot ju vidijo 
zunanji opazovalci. Od gostov in kolegov iz bratskih 
republik smo imeli na zborovanju priliko slišati veliko 
pohvalnih besed o našem delu. Ne smemo pozabiti, da 
ima zasluge za takšno mnenje o nas vseh predvsem 
peščica zanesenjakov, ki vleče slovenski arhivski voz 
navkreber brez velike pomoči svojih kolegov. Ker smo 
maloštevilni moramo biti vsi veliko bolj angažirani pri 
delu. 

ZNANSTVENO SREČANJE IN POSVETOVANJE ZVE- 
ZE DRUŠTEV ARHIVSKIH DELAVCEV SR HRVAT- 
SKE 

Peter Klasinc 

Arhivski delavci sosednje SR Hrvatske so od 16. do 20. 
novembra 1981 priredili svoje redno posvetovanje. Začeli 
so ga 16. novembra v Zagrebu s temo, posvečeno štiri de- 
setletnici vstaje narodov in narodnosti Jugoslavije. V tem 
uvodnem delu so znanstveniki prikazali stanje o hranje- 
nosti arhivskih virov v arhivih Hrvatske o zgodovinskem 
dogajanju v letu 1941. V svojem pozdravnem govoru je 
akademik prof. Granko Kesic s posebno pozornostjo 
analiziral mesto in pomen, ki ga predstavljajo poklicne 
arhivske ustanove na Hrvatskem in v ostalem jugoslo- 
vanskem prostoru. V svojem nagovoru je poudaril, da 
imajo arhivske ustanove v hranjenju arhivskega gradiva 
pomembno, odgovorno nalogo in da morajo posvečati 
pravilni skrbi za arhivsko gradivo iz leta v leto večjo 
pozornost. Ugotavljal je oziroma sporočal, da se na 
terenu nahaja še veliko neprevzetega arhivskega gradiva 
tako starejše kot novejše dobe. Pravilna hramba arhiv- 
skega gradiva, zlasti pa sistematičnost zbiranja sta po- 
membni zato, da bi prihodnje generacije lahko pravilno 
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ocenile sedanje zgodo vinske procese. Opozoril je namreč, 
da pišemo danes zgodovino upora in N01) še vedno pod 
vplivom čustvene navezanosti na dogodke in osebe in da 
bo nepristransko sliko ustvarila šele prihodnost oziroma 
znanstveno raziskovalno delo in resno preučevanje arhiv- 
skega gradiva v arhivskih ustanovah. Pripomniti moram, 
da poklicni arhivski zavodi v SR Sloveniji ne hranijo 
arhivskega gradiva partizanskih enot ali okupacijskih 
vojnih oziroma upravnih organov. Seveda se v posameznih 
arhivskih fondih (npr. uprava, sodstvo, gospodarstvo, 
šolstvo ipd.) nahajajo posamezni dokumenti, ki prihajajo 
v pošte v pri znanstveni obravnavi. 
Znanstveno srečanje je pozdravil tudi general Stanko 
Nelctilić, predsednik zveze borcev NOB I Irvatskc. 
Znanstveno srečanje se je potem nadaljevalo s prikazom 
pregleda tekstov Josipa U roza Tita v letu 1941 na 
Hrvatskem, ki ga je podal direktor Arhiva Hrvatske Petar 
Strčić. Ljiljana Modric iz Zagreba je opisala vire za 
zgodovino Hrvatske v letu 1941, kijih hrani Inštitut za 
zgodovino delavskega gibanja SR Hrvatske. Josipa l'aver 
iz Arhiva Hrvatske je v sistematičnem pregledu prikazala 
gradivo za zgodovinsko leto 1941, ki ga hrani ta arhiv. 
Djuro Zatezalo iz Karlovca je poročal o virih za zgodo- 
vino N01) v letu vstaje na karlovško-kordimskem, banij- 
skem, ••• • ni, pokiipskcm in žiiinhcračkein področju, ki 



jih hrani zgodovinski arhiv v Karlovcu. Anton G iron z 
Reke je prikazal vire za leto 1941, ki_.se hranijo v 
Zgodovinskem arhivu Reka, medtem ko je s podobnim 
prikazom virov za citirano obdobje končal direktor Zgo- 
dovinskega arhiva v pazinu Dražen Vlahov. Posamezni 
arhivski delavci so s pregledi gradiva za zgodovino upora v 
letu 1941 nadaljevali. Ante Usmiani in Milivoj Blažević 
sta prikazala pregled arhiva lij citiranega obdobja za 
severno Dalmacijo, ki jih hrani arhiv v Zadru. Podobno je 
Nada Jaman obdelala gradivo, ki ga hrani arhiv v Splitu. 
Južno Dalmacijo je v tem smislu obdelal Mato Kapović iz 
Dubrovnika, Ante Vukadin je prikazal arhivalijc omenje- 
nega obdobja, ki se hranijo v Osijeku, medtem ko je 
Gojko Drača v tem smislu obdelal Slavonski Brod. Marija 
Margetić in Rozhlija Filipovićsta prav tako karakterizirali 
gradivo tega obdobja, prva za Sisak, druga za Bjelovar. 
Dubravka Ccngić iz Zagreba je podala pregled arhivskega 
gradiva v Zgodovinskem arhivu v Zagrebu, ravnatelj 
Arhiva v Varaždinu Mirko Androič je obdelal arhivsko 
gradivo leta 1941 s Hrvatskega Zagona, Podravine in 
Međimurja, ki ga hrani arhiv v Varaždinu. 
Na srečanju oziroma posvetovanju so sklenili, da bodo 
referate objavili v sodelovanju z JAZU v Zagrebu, ki je 
bila pokroviteljica tega znanstvenega srečanja. Med dru- 
gim so se srečanja udeležili številni družbenopolitični 
delavci, pa tudi predstavniki znanosti, tako dr. Pavle 
Gregorio in akademik Ante Mohorovičić. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da je bilo za tako pomembno temo 
obveščanje pomanjkljivo, saj se je posvetovanja v Zagrebu 
udeležilo samo okoli 50 ljudi. 
Dne 17. novembra 1981 seje nadaljevalo posvetovanje v 
Varaždinu. Vzrokov za to, da je bilo nadaljevanje prav v 
Varaždinu, je več. Posvetovanje se je namreč vključevalo 
v splošne proslave 800-letnicc Varaždina, nadalje 760-lct- 
nice hranjenja arhivskih dokumentov v Varaždinu in 
končno 30-letnice Zgodovinskega arhiva v Varaždinu. Te 
okoliščine so nekako narekovale, da sc je nadaljnje 
posvetovanje upravičeno preneslo ¡z Zagreba v Varaždin. 
V pozdravnem otvoritvenem nagovoru je predsednik SO 
Varaždin Ciril Gabrovcc prikazal mesto oziroma vlogo 
Varaždina v širši skupnosti ter opozoril na perspektivni 
razvoj mesta in njegove okolice. V nadaljevanju je M. 
Androič nazorno prikazal razvoj oziroma zgodovino Va- 
raždina od prve omembe 1181 (gerestin) do današnjih 
dni. Njegov pregled je bil sprehod skozi življenjska ob- 
dobja mesta na meji z Nemčijo (ad Thcutonjca), velikega 
trgovskega središča v srednjem veku, pozneje tudi nekaj 
časa glavnega mesta Hrvatske. 
Omenil je nastanek prvih manufaktur, poznejših tovarn. 
opisal je elektrifikacijo, gradnjo in razvoj raznih šol in 

kulturnih ustanov. Daljši film po tem referatu je ome- 
njene zgodovinske dogodke še dopolnil. 
Miljcnko Pandžić je v krajšem pregledu prikazal ohranje- 
nost arhivskega gradiva za zgodovino Varaždina v Arhivu 
Hrvatske, kjer je med drugim precej gradiva za plemiško 
družino Pethc de Gerše in kraj Završjc. Josipa Paver je 
poročala o nekaterih fondih v Arhivu Hrvatske, ki vse- 
bujejo podatke za zgodovino Varaždina v novejši dobi, 
predvsem pred prvo svetovno vojno. Opozorila je na od- 
delek Varaždinske županije v prezidialnih aktih vlade, ki 
se nahajajo v tem arhivu. Peter Klasi ne iz Pokrajinskega 
arhiva v Mariboru je s svojim referatom pokazal na mož- 
nost medsebojnega obveščanja med arhivskimi zavodi o 
posameznih arhivskih dokumentih, ki sicer po svojem pro- 
venienčnem principu ne pripadajo k temu ali onemu ar- 
hivu. Opozoril je hrvatske arhivske delavce na tiste fonde, 
ki jih hranijo arhivi v SR Sloveniji in ki vsebujejo posa- 
mezne dokumente ali skupine dokumentov o zgodovini 
Varaždina in njegove okolice. Ravnatelj varaždinskega 
arhiva M. Androič je obširneje poročal o 30-letnici Zgo- 
dovinskega arhiva in o 760-lctniei organiziranega hranje- 
nja arhivskega gradiva v Varaždinu. 
Polemiko je s svojim referatom Informatika v arhivih 
sprožil Miljcnko Pandžić. Podrobno je prikazal delovanje 
komisije za informatiko pri Zvezi arhivskih delavcev 
Jugoslavije. Zborovaleem je sporočil nekaj svojih iz- 
kušenj, dal smernice za uvajanje arhivov v informacijsko- 
dokumentacijske centre, pokazal na možnosti razvoja teh 
v arhivih ter na povezavo med arhivi. Med koreferenti so 
bili Nada Jaman, Gojko Drača, Peter Klasinc, ki so med 
drugim poudarjali pomanjkljivosti pri dosedanjem usmer- 
janju arhivov k informacijsko-dokumentacijski dejavnosti. 
Poudarjali so, da je treba arhivsko gradivo najprej pri- 
merno urediti in narediti zadovoljive popise kot informa- 
tivna sredstva. Zborovalci so sprejeli sklep, da bi začeli z 
organizirano izmenjavo podatkov o posameznih arhivskih 
dokumentih s fondi, ki jih hranijo arhivske ustanove. 
V dneh posvetovanja je Zveza društev arhivskih delavcev 
Hrvatske opravila svoj redni občni zbor in izvolila nov 
izvršni odbor s predsednikom dr. Djurom Zatezalom iz 
Karlovca. Iz poroči! o delu društva in o delu posameznih 
komisij je bilo razvidno, da so se arhivski delavci v 
sosednji SR Hrvatski srečevali s številnimi probiemi, ki so 
bili podobni našim v Sloveniji. 
Zborovanje so hrvatski arhivski delavci sklenili s stro- 
kovno ekskurzijo v zahodno Madžarsko (Szombathely in 
So pro n) ter Gradišćansko (Burgcnland), kjer so si udele- 
ženci izemnjali mnenja o raznih arhivskih vprašanjih, 
ogledali pa so si tudi nekatere umetnostnozgodovinske 
spomenike. 

SIMPOZIJ O KNJIŽNIČNIH VEZAVAH, ZGODOVIN- 
SKEM RAZVOJU IN KONZERVACUI 

Nada Majcen 

»ne   17.  in   18.  novembra   1981 je Muzej uporabne 
umetnosti v Beogradu skupaj z Narodno biblioteko Srbije 

organiziral že tretji simpozij o knjižničnih vezavah, o 
njihovem zgodovinskem razvoju in konzervaciji na pod- 
ročju Srbije in Vojvodine v času od 16. stoletja do danes. 
Zgodovinski razvoj knjigoveštva je že dolga leta eno od 
področij, s katerim se ukvarjajo v Muzeju uporabne 
umetnosti v Beogradu. Prvi simpozij je bil novembra 
1965, drugi pa konec leta 1973. Gradivo obeh simpozijev 
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je objavljeno v Zborniku muzeja, št. 11 in 18, gradivo 
letošnjega simpozija pa bo predmet naslednje* številke. 
Referati nekaj avtorjev (Lj. Vasiljeva, L. Čurčić, V. 
Scčanski, N. Djokić, Z. Jane) so rezultati sistematične 
analize danes ohranjenega pisanega in tiskanega knjiž- 
ničnega gradiva. Na osnovi analize identičnih ornarnent- 
.lih figur na posameznih platnicah, povezanosti črt jn 
žlebov na robovih platnic, datiranja papirja s pomočjo 
vodnih znakov so identificirane posamezne knjigoveške 
delavnice in posamezni knjigovezi ter mesto njihovega 
delovanja. Zelo veliko dragocenega knjižničnega gradiva 
se med drugim danes nahaja v samostanih Decani, Studc* 
nica in Pečka patriarhija. 
Referent L. Curčič iz Novega Sada je govoril o vezavah 
srbskih knjig, ki so bile tiskane v Benetkah v času od 
1760-1813 v tiskarni Grkov Dimitrija in Pana Teodosija 
z ćirilski mi (črj<ami, ki so bile kupljene v Rusiji. Knjige, 
tiskane v te/ tiskarni, so vezane bolj skromno in racio- 
nalno, kot je bila tedanja benečanska navada. Srbske 
knjige so se tiskale tudi v tiskarni Emanuela Janko vica, ki 
je že leta 1773 omenjen v novosadski knjigi obrtnikov. 
Tukaj so tiskali tudi nekaj izdaj Dositeja Obradoviča. 
V drugi polovici 19. stoletja je bila knjigoveška obrt zelo 
cenjena, zato so tudi izdelki — knjige bolj razkošne in 
bogate. Med najbolj znanimi in tudi cenjenimi knjigovezi 
je bil Franc Engelhart. Njegovi izdelki se danes poznajo 
po signaturi in po njemu značilnih okrasnih elementih. 
Njegove vezave so znane že leta 1847. 
Vendar je v istem času delovalo v Beogradu tudi več 
znanih knjigovezov, ki pa svoje izdelke niso signirali, 
čeprav so bile vezave zelo reprezentativne in značilne za 
posamezne delavnice. Proti koncu 19. stoletja so organi- 
zirali tudi obrtniško združenje knjigovezov. 
Tako so knjigovezi Engelhart in še nekateri drugi sodelo- 
vali s svojimi izdelki tudi na Svetovni razstavi v Parizu 
leta 1889. 
Danes je identifikacija posameznih delavnic tega časa 
precej težka, ker so izdelki sicer značilni za posamezne 
delavnice, vendar pa običajno ne signirani. 
Stilski elementi, katere Uporabljajo knjigovezi, odgovar- 
jajo stilu časa srednjeevropske kulture, čeprav včasih tudi 
z desetletno zamudo. Na ohranjenem gradivu so opazni 
znaki, značilni za bidermajer, rokoko in secesijo. 
Razvoj obrtnega knjigoveštva je bil v začetku 20. stoletja 

po prvi svetovni vojni zavrt z vzponom strojne obdelave 
knjig. 
Milan ka Tadić je predstavila poslušaleem zgodovinski 
razvoj fotoalbumov (rojstni kraj naj bi bil Pariz), ki so 
tudi odsev časa. 
Naslednji predavatelj je opisal zgodovino znane knjigo- 
veške delavnice Paštrmae, kjer se že 250 let ukvarjajo s 
knjigo vest vom; delali so npr. tudi za kabinet tovariša 
Tita. 
Dr. Vera Radosavljevic, vodja oddelka za konservaeijo v 
Narodni biblioteki Srbije, je govorila o konzervaeiji knji- 
go vešk ih vezav in istočasno opozorila, da je potrebno 
dragoceno gradivo že preventivno pravilno shranjevati in 
tudi pravočasno konzervirati, ne pa dovoljevati, da 
mnoge dragocene umetnine skoraj propadejo in se šele 
takrat išče pomoč konzervatorja, ko je že skoraj pre- 
pozno. 
Ob simpoziju je bila odprta tudi razstava najbolj.po- 
membnih, ohranjenih vezav srbskih knjigovezov od konea 
18. stoletja do prve svetovne vojne. 
V drugem delu razstavnih prostorov Muzeja uporabne 
umetnosti pa je bila v istem času Še ena razstava na temo 
papir— „Dela na papirju, umetnost papirja, umetnost na 
papirju", ki jo je organiziral muzej v sodelovanju z njujor- 
ško univerzo in ameriško ambasado v čast stoletnice 
ameriško-jugoslovanskih diplomatskih odnosov. Vsi raz- 
stavljeni eksponati, grafike, risbe, knjige, so bili izdelani 
iz ročno izdelanega papirja. Na sami razstavi so prikazo- 
vali ročno izdelavo papirja iz koruznih odpadkov v majh- 
nem. 
Na poti domov, premišljajoč o pravkar minulem simpo- 
ziju in njegovi vsebini, sem primerjala stanje v slovenskem 
prostoru na tem področju. Na žalost ugotavljam, daje tu 
velika praznina, ki pa verjetno ne bi smela biti. 
Ali naša slovenska pisana zgodovina ni zadosti bogata in 
zanimiva, da se ne bi našel strokovnjak ali skupina 
strokovnjakov, ki bi nadaljevala pionirsko delo posamez- 
nikov in bi kronološko obdelala in identificirala slo- 
vensko obrtno knjigo vest vo do današnjih dni. - 
Takšna študija ne bi bila samo zanimiva, ampak tudi zelo 
koristna. Tradicija in izsledki obrtnega knjigoveštva, kije 
v nevarnosti, da gre v pozabo, a so del osnove konzer- 
vacijc knjižničnega gradiva, ne bi bili prekinjeni. 

UTRINEK S 5. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA 
VLIJBLIANI 

Marjan Drnovšek 

V sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani je bil 
od 18. do 24. novembra 1981 slovenski knjižni sejem, na 
katerem so bili prikazani dvoletni rezultati na knjižnem 
področju. Poleg knjižnih novitet so bila v zvezi z raznimi 
obletnicami predstavljena dela že umrlih kulturnih ustvar- 
jalcev (npr. Levstikova dela in dela o Levstiku, dela 
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Josipa Jurčiča in Simona Gregorčiča, dela Louisa Ada- 
miča). V počastitev 40. obletnice vstaje je bila razstava 
knjig o NOB. Svoje mesto na sejmu so dobila tudi dela 
Bena Zupančiča in Edvarda Kocbeka. Organizirali so še 
vrsto drugih manjših razstav, stikov piscev z bralci in zelo 
uspešno prodajo knjig s popustom. 
Na živahnem sejmu knjižne bere smo našli tudi nekaj 
publikacij, ki so plod dela naše, tj. arhivske stroke. 
Stisnjene so bile na panoju med skupinama Nagrajene 
knjige 1979-1981 in Žepne knjige. Z njihovo predstavit- 
vijo je obiskovalec sejma dobil določeno informacijo o 



naši založniški dejavnosti. Zato naštejemo ta dela. Poleg 
publikacij Arhivskega društva Slovenije (Arhivi II, 1979; 
Arhivi 111, 1980; Viri 1 - J. Plcterski, Politično pre- 
ganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917, Ljubljana 
1980; Arhivi'81 - HI. posvetovanje, Maribor 1981) so 
bila razstavljena dela Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
(Gradivo in razprave I -F. Štuki, Zapisniki in drugi 
dokumenti, izbrani iz arhiva občine Škofja Loka ] Sol do 
1918, Škoija Loka 1979; Gradivo in razprave 2 - Vodnik 
po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 
1981; Gradivo in razprave 3 — V. Valenčič, Ljubljanska 
trgovina od začetka 18. do srede 19. stoletja, Ljubljana 
1981), Arhiva SRS (Viri 1 - M. Vcrbič, Deželnozborski 
spisi Kranjskih stanov 1 1499-1515, Ljubljana 1980) in 
Pokrajinskega arhiva Maribor (J. Mlinaric, Gradivo za 
Zgodovino Maribora V, Listine 1271-1415, Maribor 
1979). 
Ob tem sem ugotovil, da imam pred seboj naključno 

izbrana dela. pogrešal sem, sicer maloštevilna, dela Zgo- 
dovinskega arhiva Ptuj in Pokrajinskega arhiva Koper. 
Tudi Arhiv SRS je v zadnjih dveh letih izdal vrsto 
inventarjev, katerih mesto bi bilo tudi na tem sejmu. V 
bodoče bi bilo treba na tako množično obiskani prire- 
ditvi nastopiti bolj enotno,, npr. pod skupnim naslovom 
Slovenska arhivska literatura. Mnogim se morda dozdeva, 
da je to vprašanje obrobnega pomena. Vendar menim, da 
so ravno take manifestacije ugodna priložnost za predsta- 
vitev ne samo naših knjig, ampak tudi stroke kot take. Ob 
razstavljenih knjigah bi morali izdati prospekt, v katerem 
bi pojasnili potrebnost izdajanja arhivske literature in 
navedli kje se ta dobi. Živimo v času, ko moramo naša 
dela približati tudi širšemu krogu bralcev. Peti slovenski 
knjižni sejem je bil potemtakem naš prvi korak v predsta- 
vitvi naše literature. Upajmo, da bomo na šestem sejmu 
bolj celovito in prodorno predstavili arhivske publikacije. 

ORMOŠKE MESTNE PRAVICE (26.11.-2.12.1981) 

Ivan Lovrenčič 

Letos mineva 650 let od časa, ko je Ormož dobil pravice 
in svoboščine avtonomnega mesta. Zgodovinski arhiv v 
Ptuju bo ta jubilej počastil z razstavo, s katero bo skušal 
prikazati življenje mesta in meščanov od takrat do danes. 
Dne 2. maja 1331 sta brata Herdegen in Friderik Ptujski 
podelila prebivalcem mesta Ormoža („unsern Bürgern 
darzue dem Hollcrmues") vse pravice in svoboščine, kot 
jih imajo meščani v Ptuju. V listini Ptujski tudi obljubijo, 
da bodo kasneje izdali prave mestne pravice - statut. 
Razstava je postavljena s pomočjo reprodukcij listinskega 
gradiva in opremljena s spremnimi teksti, ki razlagajo 
vsebino eksponatov in jih med seboj povezujejo. Za 
predstavitev življenja meščanov in za prikaz odnosov 
mesta do dejavnikov znotraj in zunaj njega, se je bilo 
nujno treba poslužiti ptujskega mestnega statuta. Seveda 
pa Ormož v srednjem veku in tudi pozneje ni imel tako 
pomembne vloge kot bližnji Ptuj. Sam nastanek mesta ni 

bil spontan, ampak mu je botrovala težnja zemljiških 
gospodov po ekonomski in politični uveljavitvi. Važen 
moment pri razvoju mesta je bil tudi, da je bilo to 
obmejno področje in so se tu dolga leta križali različni 
interesi, kar pa je obenem zaviralo razvoj obrti in trgo- 
vine, zato se tudi mestna samouprava ni razvijala tako 
kot npr. v Ptuju, čeprav sta obe mesti imeli istega 
zemljiškega gospoda. 
Na splošno pa je Ormož stagniral vse do 19. stoletja. 
Vzrokov za to je bilo seveda mnogo, med njimi vpadi 
Turkov in K ruco v, bližina Ptuja in na drugi strani Varaž- 
dina, nemoč meščanov v boju z mestnimi gospodi, 
zanimivo pa je tudi to, da se sem niso priseljevali tujci in 
z njimi seveda tudi večji kapital. Nemški pritisk je začel 
naraščati šele v drugi polovici 19. stoletja. Močno je v 
Ormožu odjeknilo revolucionarno leto 1848, vendar je bil 
glavni pobudnik manifestacij okoliško prebivalstvo. 
Srednjeveških okvirov se začne Ormož reševati dejansko 
šele po drugi svetovni vojni, ko se je tu naselila industrija 
in dala mestu popolnoma novo podobo. V tem obdobju 
je dobil Ormož tudi prvi statut, tj. leta 1964, 
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ocene, poročila o publikacijah 

ARHIVIST, časopis zveze arhivskih delavcev Jugoslavije 
in arhivov v SFRJ, št. 1. Beograd 1980 

Ivan Lovrenčič 

Ta Številka je v celoti posvečena zveznemu posvetovanju 
arhivskih delavcev Jugoslavije, ki je bilo v Novi Gorici od 
15. do 17. novembra 1979. 
Posvetovanje je bilo tematsko razdeljeno na. pet delov, 
zajemalo je probleme, ki so bili v danem trenutku najbolj 
potrebni obdelave in reševanja. 
Prvo predavanje Ivana Križnarja obravnava na osnovi 
arhivskih virov doprinos KP Jugoslavije v predvojnem 
obdobju, predvsem na tistih področjih, kjer je delavski 
razred  zahteval korenite spremembe.  Iz vseh zbranih 
dokumentov je razvidno, da so komunisti želeli zbrati 
okoli  sebe  delavce  in  kmete  v  enotnem boju proti 
socialnemu in nacionalnemu zatiranju. 
Druga tema go rovi o načrtovanju v arhivskih ustanovah. 
Prav to, da najdemo edino pravo pot pri srednjeročnem 

in dolgoročnem načrtovanju, bo arhivu omogočilo vse- 
stranski razvoj, napake pri tem pa bodo imele dolgotrajne 
posledice pri napredku arhivske službe. 
Ključni temi jugoslovanske in svetovne arhivistike — 
odbiranju, je posvečeno največ prostora. Veliko vprašanj, 
problemov ¡n dilem se pojavlja pri tem, kako in koliko 
odbirati. Rešitev je nakazana; po temeljiti razpravi sc je 
treba odločiti za konkretne akcije. 
Četrta in peta tema sta posvečeni arhivski informatiki in 
mikrofilmanju arhivskega gradiva. Iz tega bi lahko skle- 
pali, da na tem področju delamo še vedno v preozkih 
okvirih in da je potrebno tem problemom posvetiti več 
časa in sredstev. 
Opozoriti moramo tudi na referat o razvoju in stanju 
arhivske službe na Goriškem. Avtorica Ljudmila Bczlaj- 
Krcvcl je podala podroben historiat nastanka in delovanja 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, obenem pa pregled 
gradiva ki ga ta ustanova poseduje in kje se le-to še 
nahaja. 

ARHIVSKI PREGLED, organ Društava arhivskih radnika 
i Zajednica arhiva SR Srbije, Beograd 1965-1980 

Jelena Malbašić 

„Arhivski pregled", glasilo Društev arhivskih delavcev in 
Skupnosti arhivov SR Srbije, seje v svoji 15-letni zgodo- 
vini uveljavil kot revija visokega strokovnega značaja. Že 
ob ustanavljanju leta 1965 sta bili opredeljeni dolgoročna 
koncepcija in politika razvoja glasila, kar je imelo za 
[• si ed ico, da danes Arhivski pregled ne predstavlja samo 
strokovno revijo, ampak tudi uporabni priročnik zadelo 
arhivskih delavcev v SR Srbiji. 
V svojih stalnih rubrikah glasilo spremlja aktualno stro- 
kovno problematiko in izkušnje, prikazuje zgodovinski 
razvoj arhivistike, obvešča o arhivskem gradivu (po fon- 
dih, po delih fondov ali zbirk), prinaša ocene o publika- 
cijah iz arhivske stroke ter o drugih publikacijah, ki jih 
objavljajo arhivske ustanove. 
a) „Uvodnik" je običajno posvečen jubilejni temi v 

tekočem letu. 
b) „Aktualna strokovna problematika" je pogojena pred- 

vsem s tekočim programom razvoja arhivske stroke v 
celoti in še posebej programom dela Arhivskega sveta 
pri izdaji strokovnih navodil. 

c) „Arhivski svet" je rubrika, imenovana po najvišjem 
strokovnem organu in vsebuje že sprejeta priporočila 
in navodila. S tem je omogočeno, da imajo arhivi 
trajno na razpolago vse normativne akte. Nedvomna je 

korist objavljenih strokovnih navodil pri praktičnem 
delu in pri usposabljanju novih kadrov. 

d) Rubrika „Iz arhivske službe" spremlja dejavnosti in 
izkušnje jugoslovanskih in tujih arhivskih ustanov. 
Prinaša širši izbor tem od izobraževanja kadrov do 
raziskovanja arhivskega gradiva. 

e) Od leta 1971 so „Skupnosti arhivov" zajete v posebni 
rubriki, v kateri se poleg poročil o delu skupnosti 
objavljajo že sprejeti materiali in sporazumi, ki se 
nanašajo na pomembnejše strokovne probleme. 

f) Posebej je treba poudariti pomen rubrike „Predlogi in 
mnenja", ki prinaša med drugim tudi polemična sta- 
lišča do prispevkov, že objavljenih v glasilu. 

g) Revija pomembne jubileje označuje z objavljanjem 
ustreznega arhivskega gradiva. Z objavljanjem informa- 
cij, v rubrikah „Arhivski fondi" in „Iz arhivskega 
gradiva", o strukturi in vsebini fondov in o njihovih 
ustvarjalcih ter arhivskega gradiva iz arhivov Srbije in 
pokrajin in drugih jugoslovanskih in tujih arhivov. 
Glasilo obvešča o podatkih, ki jih vsebuje razpolož- 
ljivo arhivsko gradivo. 

h) „Organizacije arhivskih delavcev" kronološko spremlja 
pomembnejše aktivnosti arhivskih ustanov v republiki 
in SFRJ. 

i) Arhivski pregled ima tudi rubriko, kjer so predstav- 
ljene nove publikacije in razstave. Pri oceni razstav je 
poudarek predvsem na prikazovanju gradiva. 

Naslednji kronološki izbor najpomembnejših objavljenih 
prispevkov zajema vse številke, razen za leto  1978 in 
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1979, ki so prikazane v Arhivih 1-2/1979 in 1-2/1980. 
Prva številka leta 1965 je posvečena predvsem strokovni 
problematiki, kot so razvrstitev fondov v arhivski praksi, 
razvrstitve med arhivi, knjižnicami in muzeji, razvrstitve 
pristojnosti med arhivom in arhivskimi oddelki, razvrsti- 
tev gradiva iz obdobja druge svetovne vojne, razvrstitve 
gradiva iz socialističnega obdobja med.arhive splošnega 
značaja itd. V Arhivskem pregledu letnik 1966 je najpo- 
membnejši članek D. Gavrilovića, Metodologija izločanja, 
ki se nanaša na eno od najbolj kompleksnih nalog 
arhivske teorije in prakse, izločanje gradiva v registratu- 
rah in arhivih. Poudarek je na metodološki problematiki 
izločanju, prostoru in rokih, kriterijih ter metodah izlo- 
čanja. 
Uvodnik se, kot smo že omenili, običajno nanaša na 
jubilejne teme in prispevke širšega zgodovinskega po- 
mena, Številka za leto 1967 nam prinaša zanimiv članek 
P. Damjan o vica, „Pismo Josipa Broza Tita organizacij- 
skemu sekretarju CK KPJ Wilhclmu Piecku, predsedniku 
Balkanskega lender sekretariata Komin terne", v katerem 
je avtor poskusil natančno ugotoviti datum pošiljanja 
pisma. Listina je pisana v nemščini, original je shranjen v 
Arhivu Komin terne v sklopu Inštituta M3rksizcm-Leni- 
zem pri CKKPSZ v Moskvi, fotokopija pa v Arhivu 
delavskega gibanja Jugoslavije. 
V obdobju 1967-1971 je redakcija začela sodelovati z 
večjim številom arhivov in arhivskih delavcev, hkrati je 
angažirala tudi več znanstvenih delavcev, da bi pospeše- 
vala prodor novih spoznanj, praktičnih izkušenj in sodob- 
nih idej. Tematika se v tem obdobju nanaša na po- 
membne jubileje. Tako npr. številka za leto 1968 prinaša 
ob stoletnici Ljudskega gledališča v Beogradu prispevek 
M. Nikolić, Polaganje temeljnega kamna Narodnega gle- 
dališča v Beogradu, in ob stoletnici rojstva prvega ravna- 
telja Arhiva Srbije članek dr. G. Kovijančića, Šolanje 
Mihaila Gavrilovića in pogled na njegovo delo. 
V Arhivskem pregledu za leto 1969 je ob stoletnici 
rojstva enega od najpomembnejših srbskih etnologov 
objavljen članek dr. V. Nikolić-Stojančcvić, Tihomir 
Djordjcvič in metoda zgodovinske etnologije. Druga šte- 
vilka za to leto je posvečena petdesetletnici ZKJ in 
Prinaša govor dr. D. Radosavljevića, člana Sveta federa- 
cije: Pobuda za znanstvene raziskave o delavskem gibanju 
in KPJ 1914-1941. Ta številka je v celoti koncipirana 
kot priloga virom za raziskovanje zgodovine ZKJ. 
Prispevek S. Laiića, Ob obletnici V. 1. Lenina, objavljen 
leta 1970, obvešča o Leninovi skrbi za arhivsko gradivo. 
Uvodnik v Arhivskem pregledu za leto 1971 se nanaša na 
30-lclnico vstaje v Srbiji. 
Med obdobjem 1971-1975 se je redakcija predvsem 
trudila, da bi izboljšala vsebinsko in tehnično kvaliteto 
glasila. Zaradi konkretnih opredelitev nalog in metode 

dela je bil sprejet poslovnik o delu redakcije, ki ga je 
izvršilni odbor Društva potrdil leta 1973. V tem obdobju 
je bilo precej pozornosti posvečeno razvoju arhivistike in 
arhivskih služb. Tako je bila prva številka za letnik 1972 
opredeljena kot praktični priročnik za delo medobčin- 
skih arhivov. Druga številka v tem letu prinaša v uvodniku 
Dopolnilo k izgradnji enotnega sistema arhivske službe. Z 
objavo je glasilo tudi podprlo temeljno idejo tega pri- 
spevka, ki govori o vzpostavljanju enotnega sistema arhi- 
vov v SFRJ. 
Številke za leto 1973 in 1974 govorijo o razvoju so- 
dobnih metod dela, kot kažejo naslovi nekaterih pomemb- 
nejših prispevkov: Mehanizacija informacij v arhivih in 
ustvarjanje pogojev zanjo, Potrebe in možnosti uvajanja 
enotne signature, Bibliografija Člankov in publikacij o 
uporabi mehanizacije in avtomatizacije v arhivih. 
Poleg strokovnih prispevkov Arhivski pregled za leto 
1975 vsebuje materiale skupščine društva, dvajsetletnica 
obstoja glasila (treba je omeniti, da je v obdobju 
1955-1956 „Arhivski pregled" objavljen v obliki trime- 
sečnega biltena Društva arhivskih delavcev Srbije, v ob- 
dobju 1956-1963 pa kot letni „Arhivski pregled") je 
označena tudi z bibliografijo vseh prispevkov. 
Prvi zbor arhivskih delavcev Srbije, ki je bil decembra 
1975, je tema številke za leto 1976. Iz materialov 
Trideset let arhivske službe v SR Srbiji, Ocenitev uresni- 
čevanja petletnega programa razvoja arhivske službe 
1971-1975, Izgradnja sistema zaščite arhivskega gradiva 
in registra turnega materiala izven arhiva, „Arhivistika kot 
znanstvena veda in njen nadaljnji razvoj. Kadri v arhivski 
službi — njihovo izobraževanje in strokovno usposabljanje 
je razvidna temeljna ideja zbora — arhivska služba v 
samoupravni družbi. 
Arhivski pregled v letu 1977 prinaša pomemben prispe- 
vek D. Ciroviča, Metodologija za ugotavljanje normativov 
dela z nomenklaturo nalog v arhivih SR Srbije. Izhajajoč 
iz izrednega družbenega in strokovnega pomena vrednote- 
nja dela v arhivih, je redakcija celotno številko posvetila tej 
problematiki. 
V številki za leto 1980 je objavljeno poročilo o medre- 
publiškem posvetu arhivskih delavcev SR Srbije in SR 
Makedonije, posvečenem vrednotenju arhivskega gradiva 
v arhivih in vrednotenju rezultatov dela delavcev v arhi- 
vih. Ta številka prinaša tudi odlok pristojnih organov 
Skupnosti arhivov o dodelitvi priznanj arhivom in posa- 
meznikom za delo v Skupnosti v obdobju 1969-1979. 
Prispevek lahko sklenem z mislijo, da zavzema Arhivski 
pregled tako zaradi izbora tem in vsebine objavljenih 
člankov, kot tudi zaradi rednega spremljanja aktualne 
arhivske problematike zelo važno mesto med strokovnimi 
časopisi ne samo v Srbiji, ampak tudi v Jugoslaviji. 

ARHIVSKI VJESNIK XIX - XX, Zagreb 1976-1977 

barin ka Drnovšek 

XU-XX. letnik Arhivskega vjesnika, strokovne revije 

hrvaških arhivov, prinaša v prvem delu osem člankov o 
arhivskem gradivu. Tako kot večina arhivov v Jugoslaviji 
tudi Arhiv Hrvatske zadnja leta posveča posebno skrb 
zbiranju gradiva iz časa narodnoosvobdilncga boja. Mara 
Knopfmaher in Davor Gavrin nas v več kot 60 strani 
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obsegajoči razpravi seznanjata s prizadevanji Arhiva pri 
zbiranju gradiva za zgodovino ZAVNOH leta 1943. Gra- 
divo, ki so ga zbrali do leta 1976, obsega 116škatel in 40 
knjig. Izdelali so tudi arhivska pomagala, in sicer začasni 
inventar in vodnik ter rcgeste za spise 10 oddelkov. V 
teku je tudi konzervacija in restavracija poškodovanih 
dokumentov. Velik del dokumentov je bil najden šele leta 
1975, zato se je Arhiv odločil, da začne z objavljanjem 
dokumentov, ki bi dopolnili edicijo Inštituta za zgodo- 
vino delavskega gibanja v Zagrebu (Zbornik dokumenata 
ZAVNOH-a 1943, Zgb 1964 ih Zbornik dokumenata 
ZAVNOH-a 1944, Zgb 1975). V tej Številki je objavljenih 
20 dokumentov iz časa od ustanovitve iniciativnega 
odbora ZAVNOH (1.3,1943) do 2. zasedanja ZAVNOH 
(12.10.1943) ter dva dokumenta iz decembra 1942, ki se 
nanašata na ustanovitev in organizacijo zdravstvene služ- 
be na osvobojenem ozemlju. 

Sledijo Članki o gospodarskih razmerah v splitskem 
okrožju v 50. letih 19. stoletja (Zelić-Bučan Benedikta), 
o glavnem poročilu o zagrebškem okrožju iz leta 1788, ki 
ga je v nemščini prispeval lstvan Kallay, o navodilu za 
Hrvatski kraljevski svet iz leta 1767 in dopolnitvi tega 
navodila (Miljenko Pandžič), o prvem uporu Stibrcnaca 
1608-1610 (Ada m ček Josi p-Me tod Hrg- Josip Kolanović 
— Miljenko Pandžič), o neobjavljeni listini cetinskega 
kneza Ivana Nelipića (Sime Jurić), o pečatu z grbom kneza 
Ivana 11. Nelipića (Bartol Zmajić) ter • 11. delu 
dokumentov o Lastovu iz serije Miscellanea sacculi XIV 
ex Archivio Ragusii. 

V drugem delu revije Članki in razprave je objavljen 
osnovni program za izgradnjo nove stavbe Arhiva Hrvat- 
ske v Zagrebu (Bernard Stulli). Posebno zanimiv je 
pregled  vse  dostopne  povojne  strokovne literature o 

problemih arhivskih stavb, ki je bila uporabljena pri 
izdelavi tega programa (okoli 60 del in razprav). 
Stjepan Bačić je prispeval dva članka, ki se nanašata na 
registrai urno gradivo, in sicer o novih predpisih za pisar- 
niško poslovanje ter o potrebi ustanavljanja registraturnih 
centrov. O inventarju zadrskega arhiva iz leta 1828 piše 
Ante Usmiani, Nada Klaič pa v obširnem prispevku govori 
o literaturi in virih o Matiji Ivaniću — vojvodi Janku in o 
stoletnem boju hrvatskega kmetstva in plemstva za poli- 
tične pravice. 
Sledijo recenzije: Reader for archives and records center 
buildings. Edited by Victor Gondos Jr. Washington 1970. 
Commetee on arcival buldings and equipment. The 
Society of amcrican archivists (M. Rastić), Comitatus 
Sirmicnsis /abecedni seznam krajevnih imen v sremski 
županiji od 11. stol. do 1918/ Georg Heller-Karl Ncliring. 
München 1973 (1. Filipović), Zbornik Historijskog insti- 
tuta JAZU 7, Zagreb 1974. Posvečen akademiku Marku 
Kostrenčiču ob njegovi 90-letnici (Mladen Svab). 
V rubriki Vesti «vemo, da je Kinoteka na podlagi zakona 
o hranjenju in zaščiti arhivskega filmskega gradiva v 
okviru Arhiva Hrvatske (Bernard Stulli), o naporih Arhiva 
Hrvatske, da bi dobili novo arhivsko stavbo (Bernard 
Stulli), o novih ukrepih za napredek arhivistike v NDR in 
Italiji (Bernard Stulli) ter o akciji za izdajo Vodiča za 
zgodovino narodov (Bernard Stulli). Objavljeni so še 
zaključki 18. generalne konference UNESCO, kije bila v 
Parizu od 17. oktobra do 23. novembra 1974 ter po- 
ročilo oli. sestanku Mednarodnega združenja cerkvenih 
arhivistov v Rimu, ki je bil od 3. do 6. novembra 1976 
(M. Pcloza). 
Mira Kolar-Dimitrijević je posvetila In memoriam Ivanu 
Srcbrniću, leta 1976 umrlemu višjemu arhivistu Zgodo- 
vinskega arhiva v Zagrebu. 

MAKEDONSKI ARHIVIST, spisanie na društvoto na 
arhivskite rabotnici i arhivi te vo SR Makedonija, leto 
1X-X (1980-1981), knjiga 9.-10-, Skopje, 1981, 177 
strani 

Vladimir Kološa 

Redaktorji so v uvodu prvega letnika časopisa (1972) 
zapisali, da bo Makedonski arhivist objavljal dela in 
dosežke na področju arhivistike, hkrati pa skrbel za njen 
nadaljnji razvoj in za povezavo med strokovnimi arhiv- 
skimi in znanstvenimi kadri. 
Do leta 1981 je izšlo 10 knjig, praviloma vsako leto ena, 
le 3. in 4. knjiga (za leti 1974 in 1975) sta izšli v 
skupnem zvezku leta 1976, 9. in 10. knjiga (za leti 1980 
in 1981) pa prav tako v skupnem zvezku leta 1981. 
Publikacijo izdajajo Zveza društev arhivskih delavcev 
Makedonije in makedonski arhivi. Že desetletje ima 
približno enako vsebinsko zasnovo, le da niso v vsaki 
knjigi zastopane vse rubrike. Najpomembnejša je rubrika 
Članki  in razprave o arhivski  teoriji in praksi, ki je 

zastopana v vseh knjigah. Večino člankov in razprav 
lahko uvrstimo v enega od sledečih vsebinskih komplek-. 
sov: prikazi dela in problemov arhivske službe v Makedo- 
niji na splošno in v posameznih arhivih; komentarji k 
zakonom in uredbam za področje arhivske službe; eviden- 
tiranje in odbiranje arhivskega gradiva v registraturah; 
hranjenje, obdelava in uporaba arhivskega gradiva v re- 
gistraturah; hranjenje, obdelava in uporaba arhivskega 
gradiva v arhivih; izobraževanje arhivskih delavcev; upo- 
raba sodobnih sistemov obveščanja v arhivih; populari- 
zacija arhivske službe. Druga rubrika prinaša objave pred- 
pisov na področju SR Makedonije glede arhivske dejav- 
nosti, v tretji pa so objavljeni in komentirani izbrani 
arhivski dokumenti, pomembni za zgodovino makedon- 
skega naroda. Četrta rubrika, Prikazi in beležke, vsebuje 
praktične napotke in poročila o delu makedonskih arhi- 
vistov ter ocene in poročila o jugoslovanskih in tujih 
objavah s področja arhivistike in zgodovine. Sledi Kro- 
nika, ki prinaša poročila o delu Zveze društev arhivskih 
delavcev Makedonije, njenih odborov in komisij, pro- 
grame za njihovo delo ter poročila z arhivskih kongresov, 
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zborovanj m simpozijev. Rubrika Bibliografija pa ob- 
časno prinaša preglede publikacij posameznih arhivov in 
arhivskih organizacij ter preglede člankov v arhivskih 
periodičnih časopisih, ki izhajajo v SR Makedoniji. 
Časopis izhaja že ves čas v 1.000 izvodih. Vsak prispevek 
je opremljen s številko mednarodne decimalne klasifi- 
kacije, vsi članki in razprave pa imajo povzetke v fran- 
coščini. 
Vsebina 9. in 10. knjige. 
Največji del člankov in razprav je posvečen razvoju 
arhivske službe v Makedoniji. V uvodni razpravi Todor 
Taleski prikazuje razvoj arhivske službe v republiškem 
merilu v povojnem času, s tem da zelo na kratko poseže 
tudi v predvojni čas. Sledijo članki, v katerih posamezni 
avtorji prikazujejo nastanek in razvoj vseh regionalnih- 
arhivov v Makedoniji (to so zgodovinski arhivi v Bitoli, 
Ohridu, Skopju, Strumici, Titovem Ve lesu in Štipu, med- 
občinska arhiva v Pri! ep u — za občine Prilep, Kruševo in 
Makedonski brod — in Tetovu — za občini Tetovo in 
Gostivar — ter občinski arhiv v Kumanovu). 
Vsebinsko različna od zgoraj navedenih sta le dva članka, 
in sicer članek Dušanke čučevske o vlogi 1NDOK službe 
pri izvršnem organu družbenopolitične skupnosti v siste- 
mu informiranja delovnih ljudi in občanov, ter članek 
Trajka Zajkovskcga in G ••• Stojanova o zaščiti arhiv- 
skega gradiva v arhivskih skladiščih, v katerem govorita o 
režimu in pogojih za čuvanje ter o razporeditvi, eviden- 
cah in signaturah arhivskega gradiva. 
V drugi rubriki je objavljenih 12 izbranih dokumentov iz 
Arhiva Makedonije, ki so vsi, z izjemo enega dokumenta z 

začetka 14. stol., iz časa NOB (razglasi, resolucije, odloki 
in zapisniki). 
V tretji rubriki, Prikazi in beležke, navaja Tatjana Veseli- 
nova raziskovalce (obiskovalce) arhivskega gradiva v 
Arhivu Makedonije v letu 1980. Navaja jih po razisko- 
valnih temah in po abecednem redu. Ista avtorica poroča 
tudi o razstavi Arhiva Skopja ob 60-letmci Skopske rdeče 
občine (obletnica zmage KP J na občinskih volitvah leta 
1920). Eleonora Stefanovska poroča o 8. številki Biltena 
(1979), ki je bila posvečena 10. sestanku Komiteja za 
mikrofilm pri MAS-u konec maja 1979 v Oslu, Tronda 
Pejović pa o časopisih Sovetskie arhivy in Archeion v letu 
1979. 
V Kroniki nas Slavica Nikolovska seznanja z IX. kongre- 
som Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije konec sep- 
tembra 1980 v Strugi, Alenka Lape in Todor Taleski pa s 
strokovnim posvetovanjem o zaščiti in evidencah arhiv- 
skega gradiva v arhivih, ki je bilo 9. aprila 1980 v Stipu. 
Na koncu je Sultana Konevska pripravila bibliografijo 
glasila Makedonska arhivist za vseh 10 let izhajanja in 
register vseh sodelavcev publikacije od 1. do 10. knjige. 
Naj omenim, da sta v registru med skupno 70 sodelavci 
omenjena tudi dva iz SR Slovenije, saj je v 10, knjigi 
Peter Ribnikar objavil poročilo o IX. me'dnarodnem 
kongresu arhivov sredi septembra 1980 v Londonu in 
Vladimir Kološa poročilo o prvih dveh letnikih sloven- 
skega glasila Arhivi, oba na željo makedonskih kolegov, ki 
si očitno želijo več stikov tudi na tem področju arhiv- 
skega dela. 

VJESNIK HISTORIJSKIH ARHIVA U RIJECI 1 PA- 
ZINU, Svezak XXI1, 1978, 236 Str., Svezak XXI11, 1980, 
312 str. 

Vlasta Tul 

Leta 1979 je • letnico 1978 ¡zaci ••11. in leta 1981 z 
letnico 1980 •••. zvezek glasila zgodovinskih arhivov 
na Reki in v Pazinu. Prvi je posvečen šcstdesetletnici 
ZKJ, SKOJ in revolucionarnih sindikatov, drugi pa dvaj- 
setletnici ustanovitve istrskega arhiva v Pazinu in petde- 
setletnici dela zgodovinskega arhiva na Reki. 
Prvi zvezek obsega 236 strani z že ustaljeno vsebinsko 
ureditvijo. Najobsežnejši je prvi del, ki govon o arhivskem 
gradivu in  zajema   161  strani.  V svojem prispevku je 
Anton Giron kot dopolnilo že objavljenemu gradivu o 
nastanku, organizaciji in delovanju okrožnih NOO Hrvat- 
ske od leta 1943 do 1945 objavil zapisnik s seje načelni- 
kov upravnega oddelka okrajnih NOO na področju Hrvat- 
skega primorja. Iz šele v zadnjem času urejenega gradiva, 
ki ga hrani Zgodovinski arhiv Reka je razvidna predvsem 
organizacijska struktura okrožnih NOO za Hrvatsko pri- 
morje. .   .     ... 
V znamenju navedenega posvetila je tudi drugi članek, KI 

sta ga prispevala Ines Krota in Ive Zurak. Obravnavata 
delovanje in aktivnost Delavske zveze za Reko in njeno 
področje 1901. in 1902. leta. Dejavnost je razvidna 
pretežno iz zapisnikov javnih skupščin, kjer so razprav- 
ljali v glavnem o programih in statutih in na splošno o 
vseh socialnih in ekonomskih vprašanjih ter o problemih 
italijanskega, hrvatskega in madžarskega jezika. Zveza je 
trajala le kratek čas, a je pomembna zaradi svoje narodne 
in socalne strukture in vedno številnejšega članstva. Za- 
pisniki so arhivirani v reškem zgodovinskem arhivu in jih 
avtorja nameravata še objavljati. 
Jakov Jelinčič v svojem prispevku nadaljuje z objavlja- 
njem korespondence med Giovannijem Koblerjem in 
Carlom de Franceschom, iz XXI. zvezka Vjesnika. Tokrat 
je predstavljenih 17 pisem, pisanih v obdobju od 22. maja 
1874 do 26. decembra 1876. Vsa pisma so pisana v 
italijanščini in so tako tudi objavljena. Večinoma obrav- 
navajo problematiko reške in le malo istrske zgodovine. 
Najobsežnejši in za slovensko zgodovino posebno zanimiv 
je prispevek Danila Klena o italijanski vojni obveščevalni 
službi v bivši Julijski krajini leta 1919. Poročila, ki so jih 
civilne oblasti in policija pošiljali v center pokrajine in 
obratno, je avtor začel objavljati v prejšnji številki glasila. 
V nadaljevanju poročila obravnavajo v glavnem položaj v 
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času pariške mirovne konference, vprašanje meja ter 
odziv med prebivalstvom v časopisju. 
Najstarejše gradivo osvetljuje članek Luja Margetiča o 
pogodbah med Petrom Zrinskim in Bakarčani ter Grob- 
ni cani leta 1642 in njihove dopolnitve leta 1686. Po- 
godbe so bogate s podatki, pomembnimi za pravno in 
ekonomske zgodovino Hrvatske. 
V drugem delu zvezka (str. 165-201), kjer so običajno 
objavljeni inventarji in regesti, srečamo tokrat le nadalje- 
vanje oziroma tretji del popisa arhivskega gradiva iz 
arhiva nadškofijc v Senju in arhiva stolnega kapitlja v 
Senju. 
V poglavju z obvestili (str. 205-210) se lahko seznanimo 
s poročili skupščin in posvetovanj arhivskih delavcev na 
področju Istre, Hrvatskega primorja in Gorskega kotarja.. 
Sledi rubrika (str. 213-225), kjer je objavljen samo- 
upravni sporazum o izdajanju glasila arhivov na Reki in v 
Pazinu ter posebnih izdaj tega glasila. 
Na koncu je zbran popis časopisov in knjig, ki sta jih leta 
1978 prejela z zamenjavo publikacij bodisi z nakupom 
Zgodovinski arhiv Reka in Zgodovinski arhiv Pazin. 
Ob jubilejih arhivov izdajateljev so arhivisti obeh ustanov 
s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravili 312 strani obse- 
gajoč XXIII. zvezek, ki seznanja širšo javnost in znanst- 
vene delavce z zaščito arhivskega gradiva na njihovem 
območju, kdo je za to zaščito skrbel in kakšni so dose- 
ženi delovni uspehi. Prvi del vzezkaje namenjen pregledu 
zaščite arhivskega gradiva na omenjenem območju (str. 
11—55), drugi del prinaša pregled arhivskih fondov in 
zbirk v obeh arhivih (str. 55-103), tretji del nas seznanja 
z gradivom, ki se nanaša na zgodovino omenjenega ob- 
močja, a se nahaja v ostalih arhivih ali sorodnih ustano- 
vah v Jugoslaviji (str. 103-265). O arhivskem gradivu, ki 
se nahaja izven Jugoslavije, pa izvemo nekaj več v zad- 
njem delu zvezka (str. 265—307). Raziskovalcem bo 
dobrodošel podatek, da je domala ob slehernem pri- 
spevku naveden tudi točen naslov arhiva ali sorodne usta- 
nove ter dostopnost in delovni čas čitalnice v arhivu. Žal 
kljub prizadevanjem za pričujočo publikacijo niso uspeli 
dobiti pregleda virov za zgodovino obravnavanega ob- 
močja v arhivih na Dunaju, Budimpešti, v arhivu Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve in v arhivu vojnozgo- 
dovinskega inštituta v Beogradu in ¡z Pokrajinskega arhiva 
v Kopru. 
Prispevek Julija Titla, ki je bil objavljene leta J 974 v XIX. 
zvezku Vjesnika, je sicer zajel pregled arhivskega gradiva 
o Istri v Pokrajinskem arhivu Koper, a le za leta 1918 do 
1943. 
V prvem članku je Bernard Stulli podal pregled zgodo- 
vinskega razvoja zaščite arhivskega gradiva na območju 
obeh arhivov. Čeprav se skrb za gradivo pri ustvarjalcih 
ozirom imetnikih na tem območju začne že zgodaj, kar je 
razvidno iz pisanih norm v mestnih statutih že v 14. stol., 
pa so elementarne nesreče, spremembe političnih siste- 
mov, upravne spremembe, neznanje in-slaba izobrazba 
ljudi, pri katerih je gradivo nastajalo, ali ki so za gradivo 
skrbeli, povzročili, da ni ohranjenega veliko gradiva ali pa 
je bilo izredno slabo hranjeno in urejeno. 
Eden od vzrokov za izgubo dragocenega gradiva je tudi 
pozno uvajanje organizirane arhivske dejavnosti. V drugem 
širšem poglavju izvemo, kako seje arhivska služba organizi- 
rala in delovala ter kakšne perspektive ima za nadaljnji raz- 
voj. O ustanavljanju, razvoju in perspektivah Zgodovinske- 
ga arhiva Pazin go vori prispe vek Draže na Vlahova. Istra je 
prvič v zgodovini dobila družbeno organizacijo, ki je 
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imela nalogo, da se ukvarja z zaščito, zbiranjem in 
urejanjem arhivskega gradiva, nastalega izključno na nji- 
hovem območju s sklepom ljudskega odbora okraja Pulj 
20. oktobra 1958 o ustanovitvi okrajnega arhiva okraja 
Pulj s sedežem v Pazinu in z nazivom Istrski arhiv Pazin. S 
sklepom v katerem se podčrtujc obveza arhiva, da pre- 
vzame gradivo 7. območja okraja Pulj, ki se le začasno 
nahaja v Državnem arhivu na Reki, se je prvotni naziv 
spremenil v Zgodovinski arhiv Pazin. Razvoj arhiva avtor 
razčleni v tri faze. V prvem obdobju do konca 1965 je 
arhiv uredil skladišča, prevzel prve večje količine gradiva, 
ga uredil in s pomočjo sodelavcev iz Arhiva Hrvatske in 
reškega arhiva ¡zdelal prve inventarje in vodnike. V 
drugem obdobju do 1970 so še naprej prevzemali, urejali, 
mikrofilma li in restavrirali gradivo. Upravne spremembe 
1971 so posredno vplivale na to, da so se zapolnila 
skladišča in se je zato arhiv usmeril v pridobivanje novih 
prostorov. Uredili so knjižnico, čitalnico, mikrofilmski 
laboratorij in restavratorske prostore. V smernicah za 
nadaljnji razvoj si je arhiv zastavil nalogo, da koncentrira 
v lastnem arhivu vse gradivo, ki mu po proven ¡enei 
pripada, da pridobi nov, strokovno usposobljen kader, 
sodeluje s sorodnimi ustanovami, Zgodovinskim arhivom 
na Reki in doseže boljše sodelovanje s Pokrajinskim 
arhivom Koper. 
Podrobno je razvoj in perspektive reškega arhiva prikazal 
Ljubomir Petrovič. Arhiv, ki pokriva področje občine 
Reka in bivši okraj Reka, je bil na predlog reške mestne 
občine leta 1924 ustanovljen 1926 z nazivom Kraljevski 
državni arhiv na Reki. S kraljevskim dekretom 6. januarja 
1928 je bila potrjena ustanovitev arhiva z imenom Kra- 
ljevi državni arhiv sekcija Reka kot odsek Kraljevega 
državnega arhiva v Trstu. S takim imenom je deloval do 
osvoboditve. Med vojno je bilo gradivo dvakrat preneseno 
v Italijo ¡n je utrpelo veliko materialno škodo. Po vojni je 
skrbel za arhiv odsek za šolstvo M LO Reka. Leta 1949 je 
bil arhiv potrjen kot Državni arhiv na Reki. Leta 1961 je 
prešla omenjena ustanova v pristojnost ljudskega odbora 
okraja Reka, ki prinese sklep o ustanovitvi Zgodovinskega 
arhiva Reka. Leta 1967 je dobil arhiv medobčinski značaj 
in kmalu tudi svoj statut, ki določa njegove osnovne 
naloge. 
Že v prvem povojnem obdobju je arhiv dobil skladišča, 
razstavne prostore, mikrofilmski in filmski laboratorij 
Vendar je kmalu zapolnil vse de poje z arhivskim gra 
divom, zato je velik del svoje dejavnosti usmeril v skrb za 
gradivo na terenu. Razmerje med gradivom, ki bi ga bilo 
po predpisih potrebno sprejeti v arhivsko skladišče, je 
viden iz priložene tabele, ki prikazuje stanje po občinah 
na področju omenjenega arhiva v letih 1970 do 1978. Za- 
radi pomanjkanja prostorov načrtujejo gradnjo novega 
arhiva. Leta 1979 je bil dokončan idejni projekt. Ker pa 
ni sredstev za nadaljnja dela, poziva avtor na pomoč širše 
družbene skupnosti. 
Prispevek Jakova Jelinčiča in Ljiljane Radaljac iz arhiva v 
Pazinu ter prispevek Nikole Crnkovića, Mirjam H ¡nič, 
Ines Krota ¡n Ive Zuraka ¡z arhiva «a Reki nam pred- 
stavita arhivske fonde ¡n zbirke, ki jih hranita omenjena 
arhiva. Pregled fondov Zgodovinskega arhiva v Pazinu je 
razdeljen po decimalni klasifikaciji na naslednje glavne 
kategorije: javna uprava, sodstvo, družbene službe, verske 
organizacije, razni fondi in zbirke. Popis vsakega posa- 
meznega fonda vsebuje točen naziv fonda, časovni raz- 
pon gradiva, količino, ohranjenost in urejenost, jezik, pi 
savo, podatek o informativnih pomagalih, notranjo raz 



delitev fondov, pri večjem številu fondov p;i ludi kratek 
liistoriat. 
Prispevek o arhivskih fondih in zbirkah v Zgodovinskem 
arhivu na Reki obsega: javno upravo, pravosodje, druž- 
bene službe, gospodarstvo, družbene organizacije, verske 
ustanove   in   organizacije,   predstavništva   tujih   držav, 
osebno in družinske zbirke ter druge zbirke arhivskega 
gradiva. Drugi del pa zajema arhivske fonde in zbirke raz- 
nih ustanov na območju Zgodovinskega arhiva Reka. ki 
pa so v tej številki glasila le našteti. Popis vsakega posa- 
meznega   fonda zajema naziv fonda, naziv ustvarjalca 
fonda in čas njegovega delovanja, kratek h istoria t fonda, 
obseg  gradiva,   časovni  razpon, stropnjo ohranjenosti. 
jezik  in  pisavo, notranjo klasifikacijo gradiva ter lite- 
raturo o uporabi in obdelavi gradiva. Zgodovinsko je po- 
gojeno, da gradiva, pomembnega za to območje ne hra- 
nita le ta dva arhiva, temveč najdemo vire za preučevanje 
zgodovine obravnavanega teritorija tudi drugod. 
Tonka Župančič nas seznani z gradivom, ki se nahaja v 
Arhivu  Jugoslavije. Za   posamezne  tonde je navedena 
vrsta, količina, urejenost in kategorije gradiva, kjer naj- 
demo podatke za raziskovanje zgodovine omenjenega ob- 
močja. Na osnovi vodiča po arhivskem gradivu iz Arhiva 
Hrvatske je Miljcnko Pandžič podal kratko kategorizacijo 
gradiva na pomembnejših delih fondov oziroma zbirk, ki 
se  nanašajo na zgodovino obravnavanega teritorija. Za 
starejše obdobje je arhivskega gradiva v Arhivu Hrvatske 
za navedeno področje izredno veliko. Tudi za novejše 
zgodovinsko obdobje je domala v vseli fondih možno 
najti bodisi v večjem ali manjšem obsegu pomembne po- 
datke. Neka le ri izmed fondov so nastali direktno na tem 
območju. Raziskovanja in pregled za novejšo zgodovino 
je pripravila Josipa l'aver. Iz bógale zbirke rokopisnega 
gradiva, ki ga hrani nacionalna in vseučiliška biblioteka v 
Zagrebu in ki se nanaša na Istro. Hrvatsko primorje. Gor- 
ski kotar in Kvarnerske otoke, je ¡zbor pripravil Sime 
Jiirič. Ves popisani material je razdelil po krajih, od ko- 
der dokument je, ali o katerem govori. Največ enot je 
lakih, ki se nanašajo na Istro, nato na Reko, Vinodol in 
Senj. le manjši del na druge v popisu omenjene kraje. 
Seznani nas s podatki, kje gradivo dobimo. Od svoje usta- 
novitve leta ] 867 je Arhiv JAZU zbral znatno številko 
različnega zdogovinskega gradiva, ki se po svoji vsebini 
nanaša na Istro. Reko. Hrvatsko primorje. Gorski kotar in 
Kvarnerske otoke. Avtorica članka Vera Hof man pove, 
kako je gradivo v arhiv prišlo in predstavi le najpomemb- 
nejše gradivo, ki se nanaša na omenjeno območje. 
Za zgodovino NOB in socialistične revolucije najdemo 
gradivo v Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja v 
Zagrebu. Pregled virov je podala Ljiljana Modric. Avto- 
rica opozarja, da je število fondov, v katerih je moz.no 
najti gradivo za zgodovino omenjenega teritorija, izredno 
veliko, a je ogromno gradiva uničenega ali ohranjenega le 
v fragment ili. Najprej predstavi gradivo iz fondov organov 
KPH, nato pa gradivo organov ljudske oblasti. V obeh 
primerih navaja količino, oli ranjen ost in kratko vsebino. 
Tudi Arhiv SR Slovenije hrani gradivo za omenjeni del 
Hrvatske. . Etra   Umck je   pregled omenjenega gradiva 
razdelila na tri skupine. Najprej gradivo v fondih upravnih 
oblastev. ki so konipetcnčiio pikrivala tudi dele obravna- 
vanega teritorija. Sledi arhivsko gradivo, nastalo na ob- 
močju Istre in Reke ter nazadnje fondi in zbirke, ki vse- 

bujejo za zgodovino tega področja pomembne podatke. 
Marjeta Adamič iz arhiva In št i t tita za zgodovino delav- 
skega gibanja v Ljubljani je izbrala podatke iz določenih 
fondov in zbirk tega arhiva, na osnovi katerih bi lahko 
sklepali, kakšne vrste dokumentov oziroma podatkov je 
največ in jih moramo iskati tudi v ostalem gradivu, nana- 
šajočem se na to območje. Iz prispevka Sime Pe ri šića 
izvemo, da se velik del gradiva za zgodovino lega ob- 
močja nahaja v Zgodovinskem arhivu v Zadrti, da pa ga 
nekaj   hranijo   tudi   druge   zadarske   ustanove,  kot  so 
Znanstvena biblioteka v Zadru, Kapiteljski arhiv v Zadru 
in arhiv samostana Sv. Frančiška v Zadru. Na podoben 
način je  Danica  Božič iz. splitskega arhiva predstavila 
gradivo, ki se nahaja v njihovem arhivu, ter gradivo, ki ga 
hrani arhiv dominikanskega samostana v Bolu na Braću in 
v arhivu frančiškanskega samostana v Sumatrinn na Braču. 
Iz dubrovniškega arhiva je gradivo za zgodovino Istre in 
Hrvatskega   primorja   predstavil   Vinko   Foretič.   Avtor 
članka je predal redakciji glasila tudi obsežno delo o 
gradivu  v   dubrovniškem  arhivu,  a   ga zaradi značaja 
pričujoče številke Vjesnika in iz tehničnih razlogov niso 
objavili v celoti. To nameravajo storiti v eni od prihodnjih 
številk glasila. Albino Senčič nas seznani z gradivom, ki se 
hrani v različnih prosvctno-kulturnih in znanstvenih ter 
verskih ustanovah na območju Reke. Ob navedbi usta- 
nove, ki gradivo hrani, pove avtor vrsto gradiva, količino, 
časovni razpon, ohranjenost, stopnjo urejenosti, jezik in 
pisavo ter navede, med katero vrsto gradiva najdemo vire 
za obravnavano območje in njegovo količino. Na koncu 
omeni tudi literaturo, ki je že navajala ali obravnavala 
omenjene vire. Ivan Grah in Jakov Jelinčič sta v svojem 
prispevku podala kratek pregled gradiva cerkvenih arhi- 
vov Istre. Prispevek  navaja cerkvena oblast va. znotraj 
katerih   natančno  izvemo vrste nižjih instanc, kaj te 
hranijo, koliko je arhivskega gradiva in celo to katero 
gradivo nt ohranjeno in za katera obdobja. V večjem 
številu primerov je moč v opombah najti tudi kratek 
liistoriat. O gradivu v arhivih izven Jugoslavije nas seznani 
Danilo Klen, ki v svojem prispevku omenja fonde i?, 
centralnega državnega arhiva v Rimu, ki so pomembni 
kot  vir za preučevanje zgodovine  Istre, Reke, Zadra, 
otokov Cres, Lošinj in Lastovo ter glede na podoben 
upraviiopolitični   položaj   Slovencev   v   pokrajinah,  ki 
mejijo 2 Italijo, tudi za Goriško in Slovensko primorje. 
Navedena so tudi arhivska pomagala, ki sona razpolago v 
italijanskem centralnem državnem arhivu. Ivan Grah je v 
svojem prispevku predstavil gradivo vatikanskega tajnega 
arhiva, ki se nanaša na reško regijo. V uvodu nas na 
kratko seznani z razvojem vatikanska arhiva, nato pa z 
važnejšimi fondi v arhivu, kjer se nahajajo dokumenti, 
pomembni za to območje. Sledi seznanitev zznanstveno- 
obveščcvalnimi   sredstvi   in   pomagali  ter s podatki o 
dostopnosti arhiva. Isti pisce nas seznani tudi z gradivom 
državnega arhiva mçsta Rima. z arhivom Kongregacije za 
širjenje vere in škofijskim arhivom v Trstu. Predstavi nam 
gradivo, v katerem najdemo podatke za zgodovino raz- 
ličnih  naorodov in narodnosti v Jugoslaviji. Prispevek 
Danila Klena nam predstavi gradivo za zgodovino obrav- 
navanega področja, pa tudi za zgodovino Slovenskega 
primorja in Goriške, ki se nahaja v Deželnem arhivu v 
Gradcu, 
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MITTEILUNGEN   DES   STE1 ERMÄRKISCHEN  LAN- 
DES ARCHIVS,Folge 30, GRAZ, 1980 

Nada Jurkovič 

Vsebina: 
Gerhard Pferschy, Delovno poročilo Štajerskega dežel- 
nega arhiva za leto 1979 
Heinrich Purkarthofer, V letu 1979 podeljeni štajerski 
občinski grbi 
Fritz  Posch,  Poročilo o  obrambi  Stradna pri vpadu 
Kruccv 31. marca 1706 
Klaus Frh. von Andrian-Werburg, Sledi o izgnancih na 
severnem Frankovskem 
Franz Otto Roth, Pisma Anne Plochl, baronice Brand- 
hofen iz Frankfurta na Maini 1848/1849, v Štajerskem 
deželnem arhivu, podana v izvlečkih 
Heinrich  Purkarthofer, Grb Štajerske.  Kulturnozgodo- 
vinski in pravni vidiki 
Kari Spreitzhofer, 10 let Štajerske komisije za krajevna 
imena 
Kari Trobas, Restavracija zapisnika mestnega sveta Vor- 
dernberga 1584-1591 
Vsebinsko kazalo za zvezke 26-30 
Oglas: Objave Štajerskega deželnega arhiva 

Direktor G. Pferschy poda delovno poročilo za leto 
1979, ki je razdeljeno na poglavja. V prvem poglavju so 
personalne zadeve, v drugem so navedene nove prido- 
bitve, v tretjem poglavju govori o urejanju in popisih 
gradiva, v četrtem o revizijah gradiva, ki so jih izvedli pri 
posebnih arhivih. Peto poglavje je posvečeno restavri- 
ranju, šesto oddelku za novejše gradivo, sedmo govori o 
škartiranju gradiva,osmo o pisarniškem poslovanju, deveto 
o uporabnikih (iz Jugoslavije 162), deseto o mnenjih in 
raziskavah, enajsto o razstavah, dvanajsto o fotoko- 
piranju, trinajsto o zaščiti gradiva izven arhiva, štirinajsto 
o delu knjižnice, petnajsto — precej obširno — o objavah 
Štajerskega deželnega arhiva, šestanjsto o arhivskih zgrad- 
bah in notranji arhitekturi, sedemnajsto o novi štajerski 
deželni topografiji, osemnajsto o delu Štajerske komisije 
za krajevna imena in zadnje, devetnajsto o delu pri 
izvajanju avstrijsko-jugoslovanske pogodbe iz leta 1923, 
V dodatku piše H, Purkarthofer o štajerskih občinskih 
grbih. Zanimanje za grbe v Avstriji raste in tako dobi 
vsako leto nekaj občin svoj grb. 
Fritz  Posch je  o vpadu Krucev 31. marca   1706 na 

področje med Muro in Rabo že pisal, izsledke pa je 
objavil leta 1968 v knjigi Flammende Grenze, die Steier- 
mark in den Kuruzzenstürmen. Manjkalo mu je poročilo 
o obrambi Stradna, ki naj bi bilo v župnijskem arhivu. 
Posch poročila v arhivu ni našel, slučajno paje naletel na 
objavo poročila v „Aufmerksamen" iz 28. septembra 
1816. Zanimivo je, kako je poročilo prišlo v javnost. 

Takratni vikar okrožnega dekanata Stradcn Jakob Xaver 
Knabl ga je našel v starih dokumentih in ga dal Karlu 
Schmutzu, da ga je objavil. Nato govori Posch o vpadu 
Krucev in o posledicah, sledi pa tekst poročila. 
V svojem prispevku piše Klaus v. Andrian-Werburg o 
izgnancih — evangeličanskih duhovnikih ter pridigarjih, ki 
so v 16. stol. iz Avstrije in Madžarske pribežali v Nem- 
čijo. To je bilo v času, koje začel nadvojvoda Ferdinand, 
poznejši cesar, izvajati na Štajerskem proti reforma cijo, ki 
se je razširila tudi na j ugovzhodni del kraljevstva. Verski 
razlogi pa niso bili edini vzrok teh izseljevanj; znani so 
tudi drugi vzroki, npr. neplačani dolgovi. Tisti pribežniki, 
ki so hoteli opravljati svoj poklic naprej, so odšli dalje na 
sever, drugi, ki so postali šolniki ali organisti, pa so ostali. 
Kot dodatek objavlja avtor prošnjo za zaposlitev duhov- 
nika Johannesa Kühna iz štubenberške patronatne fare 
Frauenburg, ki jo je naslovil na konzistorij v Coburgu, 
Kühn opisuje svoje življenje in izgnanstvo. 
Štajerski deželni arhiv hrani privatni arhiv nadvojvode 
Johanna. Večino tega arhiva sestavljajo nadvojvodova 
pisma in pisma njegove žene Anne Plochl, baronice 
Brandhofen. Osemnajst pisem je Anna Plochl napisala v 
Frankfurtu na Maini, kamor je spremljala moža, ki je 
takrat opravljal funkcijo upravnika države (Reichsver- 
weser). To je bilo od leta 1848 (avgust) do 1849 
(december). Teh 18 pisem je Franz Otto Roth objavil v 
izvlečkih in so zanimiva, saj odkrivajo doživljanje takrat- 
nega revolucionarnega Č3sa. 
H. Purkarthofer razpravlja v svojem prispevku o kutlurno- 
zgodovinskih in   pravnih vidikih grba Štajerske, in sicer 
posebej o podobi panterja v grbu Štajerske. 
O delu Štajerske 'komisije za krajevna imena piše ob 
desetletnici Kar] Spreitzhofer. 
Zadnji prispevek je napisal Kari Trobas. Piše o resta vri- 
ranju zapisnikar mestnega sveta Vordernberga iz let 
1584—1591, kije bil močno poškodovan. Omenja tudi 
PCS (Papercleaning-solvent) - posebno čistilo za papir — 
in govori tudi o metodi „Buchblockwäsche". Dalje ome- 
nja izdelavo stroja za pranje papirja (Papier—Wasch- 
maschine). 

ARHIVNí ČASOPIS, VYDáVá ARCHIVNí SPRAVA 

MINISTERSTVA VN1TRA CSR, letnik 31, št. 1-3, 
PRAHA 1981 

Ljudmila Bezlaj—Krevel 

Od štirih zvezkov časopisa so letos izšli že trije na skupno 
192 straneh. V vsaki posamezni Številki sledi strokovnim 
prispevkom rubrika Poročila, ki seznanjajo bralce s po- 

membnejšimi akcijami češkoslovaških arhivov, življenj- 
skimi in delovnimi jubileji arhivarjev, objavljajo razna 
obvestila in nekrologe, ter rubrika Literatura z recen- 
zijami arhivskih izdaj. Ker je letošnje leto 60. obletnica 
komunistične stranke češkoslovaške republike, je uvodni 
članek v prvi številki posvečen temu jubileju (Vojtèch 
Sykora: K jubileu Komunističke' strany Ćeskoslovenska). 
Sledi prispevek Tomasa Fiala, Archivnictvi jako system. 
Bodoči razvoj sistema je odvisen od spoznanja lastnosti, 
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potreb in dejavnikov, ki vplivajo na njegov razvoj, pra- 
vilno strategijo upravljanja in kvalitete bodočih odlo- 
čitev, obenem pa sc od skupne angažiranosti in moči 
uveljaviti kot popolnoma ustrezen sestav, ki ne zadovo- 
ljuje zgolj zahtev okolice, temveč aktivno prispeva k 
reševanju problemov in izpolnjevanju skupnih nalog. Ar- 
hivski sitem mora prožno reagirati na vse notranje in 
zunanje pobude in spremembe in delovati kot vseobsega- 
joča celota družbe. Koncepti programov dolgoročnejšega 
razvoja arhivistike v ČSR obsegajo tudi preizkušanje 
možnosti uporabe računalniške tehnike in avtomatizacije 
nekaterih temeljnih arhivskih dejavnosti. Ker sloni avto- 
matizacija v arhivih predvsem na izkušnjah informacijskih 
sistemov, je treba zasledovati pri tem predvsem informa- 
cijsko funkcijo arhivskega sitema. Tomžš Kalina z več 
strani osvetljuje smotrnost adaptacij zgodovinskih zgradb 
za arhivske namene (K učelnosti adaptacije historickych 
objektu pro archivní úcely). Poudaril je delež arhivarjev 
ob izbiri objekta in pri pripravah načrta adaptacije, pri 
čemer je za presojo smotrnosti adaptacije ključnega 
pomena prostorska razdelitev objekta. Vprašanje smisel- 
nosti obnove je obdelal tudi s strani finačnih in kapa- 
ci tetnih pokazateljev in izdelal funkcionalno in kapaci- 
tetno analizo prostorskih možnosti v adaptiranih objektih 
ter njihovo uporabnost. Svoja izvajanja je podkrepil še z 
dvema tabelarnima prikazoma kapaci tetnih pokazateljev 
uporabljenih talnih površin in prostorov v arhivskih 
zgradbah v tujini in doma, ki so bile zgrajene namensko 
za arhive, in primer arhiva z vsemi pripadajočimi prostori 
v nekdanjem samostanu. 
V drugem zvezku je uvodni članek posvečen petletnemu 
planu arhivistike in arhivarstva v CSR (Jaromir Charous: 
Hlavni ukoly archivnictví ČSR v letech 1981-1985). K 
pripravi koncepta plana je pristopila arhivska uprava pri 
notranjem ministrstvu ČSR že v začetku preteklega leta. 
Po pripombah vseh arhivov in temeljitem pretresu je 
jeseni 1980 dokončno oblikovani dokument dobil naziv 
Tendenc ne dejavnosti arhivistike v ČSR. S soglasjem 
civilnopravnega odseka notranjega ministrstva je bil po- 
slan vsem arhivom in organizacijam, ki hranijo arhivsko 
gradivo. „Tendenčne naloge" določajo prioriteto stro- 
kovnim dejavnostim v arhivih, poudarjajo pa tudi dolž- 
nost arhivov, da v čimvečji meri zadovoljujejo potrebe 
znanosti in narodnega gospodarstva ter prispevajo k 
višjemu nivoju politično-vzgojnega in ideološkega dela.. 
Sledi članek o škartiranju duplikatov računovodskih 
knjig (Eduard Mikušek: Otazky skartace duplikatu knih 
kamerálníko učetnietvi). Ivan Stôvicék pa se je lotil 
zanimive tematike o vprašanjih izdajanja historičnih do- 
kumentov (Predmžt a metoda edični teorie a metodiky). 
Udajanje virov za preučevanje zgodovine ima v CSR že 
dolgo tradicijo, vendar se edicijska teorija in metodika 
nista nikdar konstituirali kot samostojni disciplini. Pro- 
blematika izdaj historičnih tekstov je bila in ostala 
združena v okviru zgodovinskih pomožnih ved. Pri izdaji 
novejših zgodovinskih dokumentov se ni mogoče nasla- 
njati na dosedanje izkušnje in edicijsko prakso. Ccškoslo- 

vaška arheografija, ki naj bi se bavila predvsem s proble- 
matiko izdaj novodobnih zgodovinskih virov, se je naslo- 
nila na sovjetske izkušnje. Leta 1957 so izšla prva 
edicijska pravila ČSR, kar je pripomoglo k razvoju edi- 
cijske teorije in metodike, večji razmah paje ta disciplina 
doživela šele v sedemdesetih letih. Tedaj je bila ustanov- 
ljena posebna komisija za izdajo sodobnih zgodovinskih 
virov, ki je pripravila nova pravila. Le-ta so bila leta 1975 
publicirana tudi v tem časopisu. Miloš Procházka, Hana 
Horáková in Karin Dobiásová so v prispevku Vyber 
optimálního zpevííovaeího prost redku pro papír-obdelali 
konzervacijo papirja in prišli do zaključkov, da sta pri 
tem od vseh preizkušenih polirnernih snovi zaradi svoje 
dostopnosti, mehaničnih in kemičnih lastnosti, obstoj- 
nosti in praktičnosti najbolj primerni dve; poliakrilamid- 
makromolekularna snov, topna v vodi in v 40 % vodno- 
ctanolni razstopini ter plivinilbutital, ki je topen v 
etanolu in netopen v vodi. Členek je opremljen s tabelar- 
nimi prikazi izsledkov. Tretja številka letošnjega letnika 
(od strani 129 do 192) prinaša poleg uvodnega poročila o 
XVI. kongresu komunistične stranke Češke (Vojtech 
Sykora: XVI. sjezd KSČ) še prispevke o čisto arhivist i č- 
nih vprašanjih. Tomas Fiala razpravlja o predpisih, zade- 
vajočih izločanje (škartiranje) gradiva centralnih organov po 
letu 1974 (Skartačni pfedpisy ústfedníeh organo po roee 
1974). Na koncu podaja seznam predpisov, ki so bili iz- 
dani po letu 1974 s soglasjem arhivske uprave pri notra- 
njem ministrstvu ČSR. Jindrich Rožička polemizira o 
članku Stanislava Gryce, kije izšel v publikaciji okrajnega 
arhiva Domažliee (Vyrocnízprave Okresního arehivu Do- 
mažlicc) za leto 1980 o predsedstvenih spisih okrajnega 
urada Domažliee in njihovi uporabnosti pod naslovom 
Prezidiální spisy Okresního úradu u Domažlicich a jej ich 
vyuzití. Tudi za naše zgodovinopisje je zanimiv članek 
Josefa Krivka o značilnih virih za študij gospodarskih raz- 
merij podložnikov (Vyznamny" pramen pro Studium, 
hospodárskych pomSrfl poddanych). ) 
O vprašanjih teorije in metodike izdajanja novodobnih 
zgodovinskih dokumentov v evropskih socialističnih drža- 
vah v sedemdesetih letih piše Ivan Što vi ček (K vy davani 
novodobych historickych pramenu), ki meni, da se mora 
arheografija slej ko prej pričeti razvijati kot samostojna 
pomožna zgodovinska veda. Karel Bcdnarik in Manfred 
Kobuch pa sta obdelala zbirko eksulantov, ki jo je na 
prelomu stoletja zbral in uredil Alwin Bergmann (Berg- 
mannova sbírka ve Statnim archivu v Dražcfanech). Uči- 
teljska služba gaje leta 1886 pripeljala tudi v Draždane, 
kjer je imel obilo možnosti za zgodovinske študije, saj je v 
tamkajšnjem državnem arhivu mnogo dokumentov nek- 
danjih saških osrednjih uradov iz let 1620 do 1780. Brez 
dvoma je njegovo najpomembnejše znanstveno delo zbir- 
ka eksulantov, ki jo je razdelil v tri skupine po abeced- 
nem redu. V prvi je navedeno plemstvo, v drugi tedanja 
inteligenca, kot so učitelji, zdravniki, lekarnarji, umetniki 
itd., v tretji pa ostali meščani. Prispevek je opremljen z 
Bergmannovim zemljevidom naselitve eksulantov v Saški 
in spiskom arhivalij. 
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-SOVI-TSKI I; ARIIIVY. naučno-icorelieeskij i iiauéno- 
prakličeskij žurnal glavnogo arhivnogo upravlcnija pri 
So ve l • ini i list rov SS Sli (Informaciju • reviji ob letnikih 
1978-1480) 

Milčck Komelj 

Sove t skic a rli ivy. arhivisticu i strokovni časopis s podna- 
slovom Časopis (ilavne arhivske uprave pri Ministrskem 
svetu Sovjetske /.veze za znanstveno teorijo in prakso 
izhaja od leta 1966 šestkrat letno oziroma nadaljnje 
tradicijo iz leta 1923. Prispevki v njem so porazdeljeni po 
bolj ali manj stalnih rubrika It (Članki in poročila. 
Pregledi arhivskih dokumentov, I/.menja va i/k u Senj. Iska- 
nja in najdbe v arhivih. Arhivi na tujem. Kritika iu 
bibliografija. Informacije in kronika) in zajemajo precej 
Široko področje arhivistike in zgodovinopisja. Kol je 
razvidno že i/, naslovov rubrik, gre za teoretične ¡irlii- 
vistične prispevke, za članke o razvoju, stanju in delu 
arhivske službe v posameznih sovjetskih republikah, pa 
tudi za zgodovinske sestavke na podlagi arhivskih virov 
oziroma /a opozarjanje u a vire. važne za rešitev še 
u • pojasnjeni h vprašanj, ter na koncu /a poročila o publi- 
cistični dejavnosti, za objave virov, recenzije in porodila s 
konferenc in simpozijev in podobno. Vsaj nekateri od teh 
prispevkov — listi, ki se nanašajo na splošne, teoretične 
probleme, zaradi morebitnih sugestij pa ludi nekateri s 
konkretnejšo problematiko - utegnejo bili zanimivi ludi 
za slovenske arhiviste: zato je z informacijo o nekaterih 
zanimivejših sestavkih, ki jih je revija objavila v zadnjih 
nekaj letih, vredno opozoriti na vprašanja, ki se jim 
Sovjetski arhivi posvečajo že ves čas. 
Tako naj od najsplošnejših teoretičnih sestavkov ome- 
nimo najprej članek O. M. Medušcvskajc, Zgodovinska 
veda na sodobni stopnji (1979. št. 2. str. 3-10) o 
nekaterih značilnih las t nosi ¡h v razvoju vede o virih v 
današnjem času. V njem avtorica opozarja na integra- 
cijske procese v znanosti o virih in arhivistiki, kakor tudi 
na konkretne možnosti raziskav ob stiku različnih zna- 
nosti. Ločevanje obeh ved nas opozarja, če upoštevamo 
slovensko poj n K) va nje tovrstnih dejavnosti in termino- 
logijo, na nekatere terminološke specifičnosti, še bolj raz- 
vidne iz sestavka Sodobni problemi sovjetske arheografije 
(1979. št. 6. str. 3-10). ki poroča o posvetovanju o raz- 
merju med arheografijo in arhivistiko, o izpričanih raz- 
ličnih gledanjih na oba pojma, od katerih prvi pri nas ni 
posebej uveljavljen (nanaša pa se v grobem na vedo, ki 
preučuje dokumente z vidikov teorije in prakse). 
Kot je razvidno iz sestavkov o delu v posanicznili sovjet- 
skih arhivih, sovjetski arhivisti posebej skrbijo za razvoj 
z.nanstvcno-strokovncga dela, in še posebej metodologije 
pri svojem delu; tako je npr., kot izvemo iz prispevka 
I. •. Akra mova o znanstvctio-nietodološkcm delu v arhiv- 
skih ustanovah tadžiške sovjetske republike (1979. št. 2. 
str, 59-61). v delovnih programih tamkajšnjih arhivov 5 
do 6 7' delovnega časa namenjenega za zn an st ven o-iii elo- 
do loško delo. v predstavitvi zgodovine organiziranja ar- 
hivske službe v Kazahstanu (B. lì, Ramazanov. 1978, št. 
S, str. 20-27) pa beremo celo o natečajih za najboljše 
znanstveno delo s področja arhivistike kot spodbudi za 
ustvarjalno dejavnost delavcev v arhivih. O znanstveno- 
raziskovalne ni in metodološkem delu pa izvemo tudi npr. 
iz sestavka o razvoju arhivske službe v Belo rusi j i 
(V. V. Laške vi č, 1978, Št. 5). Leta 1980 beremo v 5. 
številki revije (str. 14-19) posebno razpravlja nje o arhivski 

zakonodaji v prijateljskih socialističnih deželah, sicer pa 
je več prispevkov v vseh letnikih posvečenih zgodovini in 
delu posameznih arhivov v Sovjetski zvezi. Pri tem so za 
jugoslovanskega arhivista zanimivejša zlasti 'opozorila na 
obravnavanje nekaterih splošnejših praktičnih vprašanj, 
zlasti glede odbiranja gradiva za arhive, dokumentacijske 
dejavnosti in tehničnih problemov'l•r dela z obiskovalci, 
saj rešujejo v Sovjetski zvezi ta vprašanja večkrat na 
podlagi številnih anket in poskusov ter izkušenj. 
Posebno poglavje v pisanju sovjetskega arhivističnega 
časopisa predstavlja ne le problematika dela državnih 
arhivov, osrednjih in listih v |X)samcznih republikah, 
ampak tudi urejanje doku me nt acije v znanstvenih inšti- 
tutih iu delovnih organizacijah ter njeno odbiranje /a ar- 
hive. Tako piše V. M. Mamonov (1980. št. I. str. 21 -32)o 
odbiranju in predaji dokumentov za hranjenje v arhivu, o 
uspehih s področja razvoja teorije metodologije pri vred- 
notenju doku incuto v, o sami predaji gradiva ter urejanju, 
organizaciji obdelave in ukrepih za izboljšanje takih del. 
Skupina avtoric (Itelova. Žukova in Rodjukova. 1980, Št. 
I. str. 33-38) piše o kriterijih za izbor ustanov, katerih 
gradivo sprejemajo v arhive. V članku je podan poskus 
klasifikacije in dopolnitve kriterijev, široko uporabnih pri 
delu arhivskih ustanov. V. I). Bolt ina pa poroča (1979, 
št. 6, str. 71). kako državni arhiv pavlodarskega območja 
preverja hranjenje dokumentov v organizacijah, kjer na- 
stajajo, in tamkajšnjim arhivom ¡n proizvodnim organiza- 
cijam pomaga pri urejanju gradiva. V. A. Cikulin (1978. 
št. 3. str. 50-54) piše o urejanju dokumentacije v delovnih 
organizacijah, predvsem o predstavitvi raznih načinov 
nomenklature. Splošno o sodobnih raziskavah s področja 
dokumentacije - o usmeritvi, funkciji in organizaciji 
raziskav s tega področja, o teoriji in praktičnih nalogah - 
piše v članku Sodobna raziskovanja s področja doku- 
mcntalistikc A. N. Sokova ( 1978. št. 4. str. 42-49). 
Avtor N. J. Savčenko (1978. št. I. str. 67-72) piše o do- 
kunicntaciji v ministrstvu za energetiko, in sicer o izboru 
dokumentov za arhivsko gradivo, o principu, izboru orga- 
nizacij itd. O raziskavah s tega področja poroča Še 
V. M. Znguuov (1980. št. I. str. 39-42). v članku 
A. N. Sokove (1978. št. 4. str. 42-49) pa beremo o so- 
dobnih raziskavah s lega področja, o inštitutu za do k li- 
men tal istiko in arhivistiko pri VNIDAD-u. o organizaciji 
raziskovanja ter o teoretičnih problemih in praktičnih na- 
logah. 
Vrsta sestavkov v časopisu se dotika tudi vprašanja 
posredovanja informacij in splošno čitalniškc službe v 
želji, da bi našli čim hitrejšo pot do informacij, ter 
predstavlja informacijsko službo v arhivih posameznih 
sovjetskih republik. Tako piše V. N. Avtokratov (1980, 
Št. 3, str. 2029) s teoretičnega aspekta o retrospektivnih 
informacijah dokumentov, o uporabi dokumentov, o 
definiciji informacije in o tipologiji učinkovitosti in for* 
ma • ¡j (našteva osem tipov). S. L. Maka rova v članku K 
vprašanju o oblikah pregleda nad uporabo arhivskih 
dokumentov (1978. št. 3. str. 55-59) predlaga eno od 
možnih variant evidence o uporabi arhivskih doku- 
mentov. V. V. Elpatcvskaja (1979, št. 3. str. 34-40) po- 
roča, kako vključitev državnega arhivskega fonda Sov- 
jetske zveze v državni sistem znan si veno-t clini čnih infor- 
macij zastavlja vprašanje o možnih načinih posredovanja 
retrospektivnih informacij s posameznih tematskih pod- 
ročij. Članek S. L. Makarova (1978, št. 6. str. 55-59) pa 
na podlagi poprejšnje analize obstoječih načinov predlaga 
novo varianto evidence o uporabi arhivskih dokumentov 
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ter govori o či tal niski službi in raznih načinih informacij. 
Leta 1979 •••••• v ¡Sesti Številki (str. 41-44), kako 
poteka sprejem strank v „Glavarhivu" Sovjetske zveze in 
kako iščejo zanje potrebne podatke ( leta 1978 so rešili 
več kot 4 in pol tisoč prošenj socialno-pravnega značaja, 
okrog 3.000 ljudi pa se je obrnilo na arhiv osebno). V 
zvezi s to službo pišeta V.R. K arpo v in •.•. Kom e v 
(1978, št. 4, str. 90) o temaiskih priročnikih — pripo- 
močkih za lažje iskanje gradiva, o samih priročnikih za 
tovrstno arhivsko dejavnost pa piše K. P. Batrakova 
(1978, št. 4, str. 88-89) v zvezi z izpopolnjevanjem klasi- 
fikacijske sheme informacij v arhivu. Iz sestavka 
G. J. Bravo-Životskaje (1978, št. 4, str. 91-94) izvemo, 
kako so v državnem arhivu gorkovskega območja eksperi- 
mentalno ocenili informacijsko vrednost tradicionalnih 
pripomočkov za fonde organov državnih oblaste v, zato 
da bi izbrali najboljši tip informacijskega aparata oziroma 
ga izpopolnili. 
Posamezni članki v časopisu se dotikajo tudi tehničnih 
vprašanj in posameznih materialnih zvrsti arhivskega gra- 
diva, zlasti novejših oblik filmskega gradiva, ter restavra- 
cijskih posegov v zvezi z njim. Tako govori prispevek 
V. M. Hudanova in V. M. Cvetko va (1978, št. 1, str. 
40-45) o hranjenju zvočnih dokumentov v Centralnem 
državnem arhivu SZ, ki hrani v Sovjetski zvezi najpopol- 
nejšo zbirko takih dokumentov. (Sam arhiv je bil ustanov- 
ljen leta 1967, vendar segajo začetki zbiranja tega gradiva 
v Sovjetski zvezi že v leto 1932). Članek •. •. Overčuka 
O predaji filmskih in fotografskih dokumentov za hra- 
njenje arhivom (1980, št. 2, str. 70-71) piše o filmskih in 
fotografskih dokumentih z moskovske državne univerze, 
ki jih sprejema eentralni državni arhiv „kinofotofonodo- 
k n mento v" mesta Moskve. Sestavek govori o tematski 
kartoteki in uporabi teh dokumentov. V istem arhivu 
hranijo tudi zvočne zapise, npr. govore akademikov. V 
članku treh avtorjev (G ed rovi ča, S mi rn ovc in Ustinova) 
O ohranjenosti filmskih in fotografskih dokumentov 
(1979, št. 2, str. 17-19) beremo o ukrepih za varovanje 
filmskih dokumentov pri državnem arhivskem fondu 
Sovjetske zveze, v sestavku F. •. Cedroviča in L. F. Mali- 
ševa (1980, št. 5, str. 62-63) pa o zaščiti filmskega 
gradiva pred poškodbami. Leta 1980 prinaša tretja šte- 
vilka na str. 45-48 zanimiv članek B. L. Bori lina in 
•. •. Cočoa o restavriranju fotografskih dokumentov in 
posebej o metodi za izboljšanje kvalitete starih fotografij 
• načini sodobne kibemetike. Avtorja L. J. Brandt in 
P P. Parve (1978, št. ], str. 65-66) poročata o fototeki v 
arhivu filmskih, fotografskih in zvočnih dokumentov v 
estonski republiki in konkretno o sodelovanju arhiva z 
uredništvi tamkajšnjih časopisov že od leta 1959 dalje. 
Uredništva estonskih časopisov hranijo fotografske doku- 
mente največ tri leta, nato pa predajo v hrambo vse 
negative posnetkov arhivu. Pri samem izboru sodeluje 
delavce arhiva. V posebnem sestavku je govor tudi o tem, 
kako uporabljajo v Sovjetski zvezi filme tudi za propa- 
gando in kultumo-prosvetne namene. 
Glede posameznih zvrsti dokumentov in načinov njiho- 
vega hranjenja je treba opozoriti tudi na članek E. V. Ko- 
losove in N. P. Kuznceove (1980, št. 2, str. 78-83) o 
mikrofilmanju dokumentov, zlasti v tujini. V njem be- 
remo o pravilih za mikrofilma nje, o pravnih aktih in 

uporabi mikrofilmov v arhivih ter o razmerju med izvirni- 
kom in mikrofilmom, posebej pa je prikazan in razložen 
dokument UNESCA „Priporočila o pravni veljavnosti 
mikrofilmov". Kar se tiče tehničnih pogojev za varovanje 
gradiva, je koristen tudi članek (1980, št. 1, str. 71-72) o 
standardih za hranjenje knjižnega gradiva v Sovjetski 
zvezi, ki mora že zaradi rokopisov veljati tudi za del 
arhivskih dokumentov. Poroča nam o strokovnem stan- 
dardu, ki velja v Sovjetski zvezi od leta 1979 in določa 
pogoje za hranjenje (temperaturo 17-19°C, vlažnost 
zraka 50-55%, ti pogoji pa naj bi bili najboljši tudi za 
osebje). Članek govori tudi o zaščiti pred biološkimi 
škodljivci, o protipožarnem varstvu itd. Glede arhivskih 
zgradb beremo leta 1979 (št. 3, str. 73-74) sestavek 
N. A. Belolipeekcga o poslopju, zgrajenem leta 1978 in 
predvidenem za hranjenje 1.000.000 del, z opisom stavbe 
in opreme, leta 1980 (št. 5, str. 34) pa npr. o novi ar- 
hivski stavbi v Lipeeku. 
Razen tega prinašajo Sovetskic arhivi tudi recenzije in po- 
ročila o arhivist i čni h knjižnih izdajah ter se na nekaj 
mestih   dotikajo  tudi  metodologije  objavljanja  doku- 
mentov. V tem poglavju je zanimiv sestavek S. S. Belja- 
jeve (1978, št. 5, str. 5-55), ki razmišlja o pripravi za 
publiciranje dokumentov na podlagi izkušenj pri pripravi 
zbornikov dokumentov, ki so jih izdali sovjetski arhivi, 
'er o metodologiji, vidikih in oblikah teh publikacij. 
Poleg poročil in načelnih sestavkov je v vseh številkah 
časopisa tudi mnogo  člankov, povezanih s konkretno 
sovjetsko zgodovino, zlasti novejšo; poseben poudarek je 
na oktobrski revoluciji in dokumentaciji v zvezi z Leni- 
nom, ki je s svojim dekretom iz leta 1918 utemeljil tudi 
sovjetsko arhivsko službo in ji dal tudi posamezne kon- 
kretnejše spodbude. V tej zvezi so objavljeni številni 
dokumenti, ustna pričevanja itd., izmed načelnejših se- 
stavkov pa je v tem smislu zanimiv članek H. P. Kuzne- 
eova in V. M. Surino va (1980, št. 1, str. 73-76) o uporabi 
„ustne zgodovine" v tujini, torej ustnega pričevanja, ki 
govori o pomembnosti dokumentiranja ustnih pričevanj 
in seznanja bralea tudi s to dejavnostjo - z zbiranjem 
arhivskih dokumentov s pomočjo sodobnih tehničnih 
sredstev (ki jo pri nas za sedaj gojijo, kolikor mi je znano, 
predvsem muzeji NOB in za praktične potrebe radio ¡n 
televizija ter seveda zasebni raziskovalci). Kako je ta vidik 
zbiranja dokumentov važen, nam dokazuje tudi razgovor 
Lynn a A. Bonficlda z zgodovinarjem Arthurjcm M. Sehle- 
singerjem,  objavljen  v  reviji The  American Archivist 
(1980, Št. 4, str. 461-472). Od splošnejših vprašanj, ki 
niso docela nezanimiva za naše arhiviste, pa zasledimo 
med prispevki npr. tudi sestavek s področja restitucijc 
arhivov (1977, št. 3, str.  11-16), in sieer o problemu 
vračanja arhivov dežel v razvoju, kijih hranijo v zahodno- 
evropskih državah. (Pri tem je deželam v razvoju Sovjet- 
ska  zveza pomagala in  tudi sama  vrnila arhivsko  in 
bibliotečno gradivo Nemčiji.) V preostalih sestavkih pa 
se vedno znova srečujemo z veliko koristnostjo arhivov 
ne le za splošno, politično, ampak tudi za kulturno in 
specialnejšo  zgodovino, npr. literarno in umetnostno, 
največkrat za lokalno rusko, kadar gre za pomembnejša 
imena  (npr, za dokumentacijo o L. N.  Tolstoju) ali 
spomenike, pa tudi za širšo, kije zanimiva tudi za nas. 
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MARIJA VERB1Č, DEŽELN0ZB0RSK1 SPISI KRANJ- 
SKIH STANOV.l. 1499-1515. Publikacije Arhiva socia- 
listične republike Slovenije, Viri 1. Ljubljana 1980, 
XX+ 167 str. 

Bogo Grafenauer 

Pričujoča knjiga pomeni s strani Arhiva S RS začetek 
izpolnjevanja ene izmed nalog, ki jo je prevzel ob dogo- 
voru zgodovinarjev in arhivarjev o „programu edicij virov 
za slovensko zgodovino"; po večletnih posvetovanjih na 
zborovanjih arhivarjev smo ga sprejeli na posvetovanju v 
Ljubljani 12. novembra 1972 (izd. Arhivskega društva 
Slovenije 1972). Ena izmed zastavljenih nalog, ki jih je 
prevzel Arhiv, je bila namreč izdaja „Zapisnikov in aktov 
deželnih zborov Kranjske" predvidoma do leta 1600. 
Knjiga Marije Verbi če ve pomeni začetek uresničevanja 
tega načrta. 
Prav zato, ker je šlo za prvo večjo načrtno publikacijo vi- 
rov v nemščini iz zgodnjega novega veka, se je postavilo 
vprašanje, kako z jezikovno redakcijo objavljenih besedil, 
zlasti ker so se ob objavi virov za kmečke upore v Situi i 
13, 1973, pokazala različna nerazrešena vprašanja te 
vrste, ki so motila razumevanje besedil. Po večkratnih 
razpravah, pri katerih smo se oprli na izkušnje pri Si t uli 
in na načela, ki jih uporablja nemško zgodovinopisje 
samo za objavo virov iz tega časa (H. Quirin, Einführung 
in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 1964, 
str. 284 si., prim, tudi J. Stipišić, Egdotika diplomatičkih 
izvora u prošlosti i danas, Arhivski vjesnik XVI, 1972, 
119), smo se odločili za načela, o katerih poroča avtorica 
na str. XVlll—XIX Objava teh načel ima zaradi tega širši 
pomen za vse bodoče publikacije te vrste in ne samo za 
pričujočo knjigo. 
Delo Marije Vcrbič zajema objavo deželnozborskih sta- 
novskih aktov iz Kranjske za vso dobo Maksiniilijanovc 
vlade, do leta 1519. Pričujoča knjiga pomeni spričo tega 
le prvi del publikacije (129 aktov od 1499 do 1515, za 
drugi del publikacije je ostalo še 53 aktov od 1516 do 
1519 in seveda tudi registri za celotno delo). Na navedeni 
način je časovno omejena seveda le objava virov (167 
strani), medtem ko se uvod nanaša na vse Maksimiljanovo 
obdobje in seže v nekaterih vprašanjih tudi prek njega 
(str. IX-XX). 
Uvod sestavljala dva dela. Prvi se nanaša na arhivski fond, 
čigar objava se s knjigo začenja, tako glede njegovih naha- 
jališč (predvsem v stanovskem in delno v vicedomskem 
arhivu, le posamezni akti so tudi v nekaterih tujih arhi- 
vih), kot tudi glede na vrste teh aktov (dcželnozborski 
spisi, protokoli zasedanj deželnega zbora in odbora, de- 

želna gravamina, spisi v zvezi z zborovoanji meddeželnih 
stanovskih odborov). Ta del se zaključuje pri vsaki sku- 
pini virov z načrtom, kaj od ohranjenih spisov prihaja v 
pošte v za objavo v zdaj začeti seriji izdaje dcžclnostanov- 
skih virov Kranjske. Posebno je poudarjen tudi širši po- 
men te izdaje tudi za druge — zlasti sosednje-dedne av- 
strijske dežele, ker je ta arhivski fond za Kranjsko mnogo 
bolje in popolneje ohranjen, kot za Štajersko, Koroško in 
obe Avstriji. Prav ob tem moram izraziti zadovoljstvo, da 
je začela z izdajanjem te vrste prav dr. Marija Vcrbič, saj 
je bilo njeno poklicno strokovno arhivarsko delo že od 
začetka njenega dela v Arhivu SRS po letu 1945 v iz- 
redno veliki meri posvečeno prav urejanju tega pomemb- 
nega arhivskega fonda, ki so ga arhivarji okrog leta 1900 s 
preurejanjem „po predmetu aktov" spravili v nered. 
Drugi del uvoda je posvečen ustanovam, ki so ustvarjale 
ta arhivski fond (deželnemu zboru in njegovemu poslo- 
vanju, delu deželnega glavarja in upravitelja, vicedomu in 
vlogi centralnih uradov in deželnoknežjih komisarjev), 
poglavitnim nalogam, ki so bile pri tem obravnavane 
(davčni sistem, deželna vojska, sodstvo in način reševanja 
pravnih sporov) in končno vrstam virov, ki so pri tem 
delu nastajale. Ta pregled se končuje s pregledom pi- 
sarjev, ki so bili tvorci teh aktov, ter za nastajanje teh 
virov pomembnejših deželnih glavarjev in upravnikov (do 
1519 ali še nekoliko dalje). Za to obdobje je to najkon- 
kretnejši pregled deželnostanovske uprave na Kranjskem. 
Pri objavi vsakega akta je poleg datuma in kraja izdaje na- 
veden še kratek regest v slovenščini, potrebna pojasnila 
pa so navedena v opombah k objavljenemu originalnemu 
besedilu. Vsebinsko se objavljeni spisi nanašajo največ na 
vprašanja davkov, vojne zoper Benetke in slovenskega 
kmečkega upora 1515. Za podrobnejšo obravnavo vse- 
bine aktov bi morali analizirati kar pomemben del sloven- 
ske zgodovine v prvem poldrugem desetletju 16. stoletja. 
K podrobni objavi moram pripomniti le dvoje, kar bi bilo 
prav dopolniti ali popraviti ob izdaji drugega zvezka tega 
dela. Avtorica je navedla, kje so bili nekateri objavljeni 
akti že objavljeni ali uporabljeni v obliki izvlečkov; ven- 
dar le navedbe niso popolne, saj pri nekaterih manjka na- 
vedba objave v publikaciji kranjskih deželnih ročinov. 
Ponekod se je primerila tudi kakšna napaka, kot pri da- 
tiranju akta št. 46 v 12. namesto 13. julij, kajti salzburški 
način datiranja praznika sv. Marjete seže seveda samo do 
Drave, tako da je sklicevanje na moje datiranje akta, ki je 
nastal 1515 v Mariboru, seveda spodrsljaj. 
V celoti pa moramo biti Mariji Vcrbič in arhivu hvaležni 
za to knjigo, ki pomeni kar pomembno pomoč pri raz- 
iskovanju začetkov 16. stoletja v slovenski zgodovini. 

ROZALUA LUKMAN, MARIJA OBLAK-CARN1, DO- 
KUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI, 
Knjiga 5, Ljubljana 1978, 604 str. in knjiga 6, Ljubljana 
1981, 392 str. 

Miroslav Stiplovšek 

Inštitut  za  zgodovino  delavskega  gibanja  v Ljubljani 

(1ZDG) je leta 1962 začel izdajati zbirko virov Doku- 
menti ljudske revolucije v.Sloveniji z namenom, da objavi 
v njej najpomembnejše dokumente o razvoju in delovanju 
Komunistične partije Slovenije, Zveze komunistične mla- 
dine, Osvobodilne fronte slovenskega naroda in njenih 
množičnih organizacij, o nastanku in utrjevanju ljudske 
oblasti ter o aktivnosti ustanov narodnoosvobodilnega gi- 
banja. Na zamisel o izdajanju poglavitnih virov o politic- 
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nem in oblastnem vidiku razvoja NOB je vplivalo izha- 
janje velike edicije virov Zbornik dokumentov in podat- 
kov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov 
(Zbornik NOV) od leta 1949 dalje, v kateri so v ]5. se- 
rijah objavljeni pomembni partizanski, okupatorski in 
kvislinški dokumenti o razvoju in delovanju enot NOV in 
POJ ter o sovražnikovih akcijah in represalijah. Tudi 
edicija o delovanju političnih organizacij in ustanov ter o 
razvoju ljudske oblasti naj bi po prvotnem načrtu zajela 
vse jugoslovanske pokrajine, toda zaradi razhajanj glede 
koncepta in tudi zaradi različnega obsega ohranjenega 
gradiva za navedeno problematiko se inštituti za zgodo- 
vino delavskega gibanja iz posameznih republik- in po- 
krajin niso sporazumeli za skupno akcijo. Končno je 
1ZDG začel izdajati Dokumente ljudske revolucije v Slo- 
veniji, medtem ko se drugod izdajanja te vrste virov niso 
načrtno lotili. Ob tein naj poudarimo, da je bil novi edi- 
ciji glede kronološkega razvrščanja dokumentov in zna li- 
st venokritičnega aparata zgled Zbornik NOV. Ko opo- 
zarjamo na povezanost in komplementarnost obeh edicij, 
naj uvodoma opozorimo tudi na nezaželeno razliko, da, 
žal, izdajanje Dokumentov ljudske revolucije v Sloveniji 
zaostaja za zbirko virov Vojno zgodovinskega inštituta 
J LA v Beogradu, saj je napr. kot njen VI. del izšlo v srbo- 
hrvaškem jeziku že vseh 19 knjig o narodnoosvobodilni 
vojni v Sloveniji, od priprav na vstajo 1941 do osvobo- 
ditve 1945. Po uspešnem začetku od leta 1962 do 1968 
so izšle štiri knjige Dokumentov ljudske revolucije v Slo- 
veniji, ki obsegajo obdobja do konca 1942, je bilo treba 
pri založbi Partizanska knjiga na izid 5. knjige čakati kar 
deset let, čeprav je redakcija pripravila rokopis za tisk že 
leta 1972, nadaljnja tri leta pa je bilo treba čakati še na 
izid 6. knjige. Poglavitni razlog, za te velike zamude je bilo 
pomanjkanje finančnih sredstev za tisk, ki je že kar kro- 
nični problem in ovira tudi za izdajanje drugih zbirk vi- 
rov. To kaže, da pomembnosti kritičnih izdaj virov za 
uspešno znanstvenoraziskovalno delo v založniški politiki 
še niso ustrezno ovrednotili. 
V S. in 6. knjigi je skupaj objavljenih 329 dokumentov 
(poročil, zapisnikov, okrožnic, navodil in pisem), ki 
dobro ponazarjajo temeljne značilnosti delovanja osred- 
njih, pokrajinskih in okrožnih forumov K PS, ZKM in OP 
v prvih štirih mesecih leta 1943. To obdobje je po- 
membno v NOB zlasti zaradi urejanja odnosov ined usta- 
novnimi skupinami OF, ki je dobilo vidni izraz v zna- 
meniti t.i. Dolomitski izjavi 1. marca 1943 in v zboru ak- 
tivistov na Pogledu konec naslednjega meseca. Z izjavo so 
predstavniki KPS, slovenskega sokolstva in krščanskih 
socialistov postavili ne le trden temelj politični in orga- 
nizacijski enotnosti OF ter poudarili vodilno vlogo Partije 
v njej, temveč so dejansko z njo končali strankarsko živ- 
ljenje na Slovenskem. Zlasti objavljeno gradivo z zbora 
aktivistov na Pugledu, posebej referat Itdvarda Kardelja, 
in Študija Borisa Kidriča Dve leti Osvobodilne fronte, s 
katero je sklenjena 6. knjiga, sta zgodovinsko osvetlila 
predvojno strankarsko življenje na Slovenskem, nastanek 
in delovanje OF, posebej vlogo KPS v njej, ter nakazala 
tudi poglavitne bodoče naloge. Začetek leta 1943 je po- 
membna prelomnica tudi v razvoju množičnih organizacij 
1er posebnih formacij OF in z objavljenimi dokumenti je 
uredništvo osvetlilo oblikovanje oziroma preosnovanje 
Zveze slovenske mladine, Slovenske protifašistične žen- 
ske zveze in Slovenske narodne pomoči, kakor tudi nove 
naloge Narodne zaščite in Varnostnoobveščcvalnc službe. 
Uredništvo je i/, arhiva 1ZDG in zgodovinskega arhiva 

CK ZK S smotrno izbralo tudi dokumente, ki osvetljujejo 
značilnosti organizacijskega razvoja in dejavnosti poli- 
tičnih forumov ter politične razmere v posameznih po- 
krajinah in okrožjih, vendar ne za vsa območja v enaki 
meri. To dejstvo je odraz stanja arhivskega gradiva, ki ni 
enakomerno ohranjeno. Tako je za obravnavano obdobje 
lahko dobro dokumentiralo politično problematiko na 
Primorskem (tudi izpolnjevanje internacionalistične dolž- 
nosti KPS s podporo italijanskemu odporniškemu gibanju 
in njene odnose s KP Italije) in na nekaterih območjih t.i. 
Ljubljanske pokrajine, posebej v Ljubljani, obenem pa so 
zaradi pomanjkanja arhivskih virov manj osvetljene raz- 
mere na Gorenjskem, še bolj skopo pa na Štajerskem in 
Koroškem, medtem ko za Prekmurje v tem obdobju ni 
dokumentov. Kljub temu pa nam preučevanje doku- 
mentov v 5. in 6. knjigi razkriva temeljne probleme poli- 
tičnega delovanja in njegove rezultate na vsem sloven- 
skem ozemlju z izjemo Prckmurja. Ugotovimo torej 
lahko, da je uredništvo izbor dokumentov uspešno opra- 
vilo. 
Druga naloga uredništva je bila priprava izbranega gradiva 
za kritično izdajo. V tem pogledu sc je držalo metodo- 
logije in kriterijev, ki si jih je v prvi knjigi začrtalo za ce- 
lotno zbirko. Pri vsakem dokumentu je najprej navedlo 
njegovo nahajališče, v nadaljnjih opombah pa je v skoraj 
vseh primerih uspelo razrešiti ilegalna imena političnih in 
vojaških funkcionarjev, prizadevalo si je pojasniti šifre in 
nerazumljiva mesta ter netočnosti v njih, dosledno je 
opozorilo tudi na odlomke dokumentov, ki jih je zaradi 
nečitljivosti ali drugih utemeljenih razlogov izpustilo pri 
objavi, v tekstu pa je z oglatimi oklepaji označilo poško- 
dovane dele besedila, ki jih je uspelo dopolniti. Ured- 
ništvo je s kazalkami opozorilo tudi na dokumente, ki so 
vsebinsko med seboj povezani. Prav tako je mestoma na- 
vedlo zgodovjnsko literaturo, v kateri so v dokumentih 
omenjeni dogodki ali procesi podrobneje osvetljeni. Za 
razreševanje ilegalnih imen in šifer ter za komentiranje 
dokumentov je uredništvo uporabilo poleg zgodovinske 
literature in različnih pisanih virov zlasti številna ustna 
pričevanja. Prav z zbiranjem spominskih virov je treba po- 
hiteti, kajti število tistih, ki lahko s svojimi pričevanji pri- 
spevajo k razumljivosti in večji uporabnosti dokumentov, 
se redči. Ob tem moramo poudariti, da bi bili nekateri 
odlomki brez uredniških opomb nerazumljivi in z njimi je 
raziskovalcem znatno olajšalo njihovo uporabo. V 5. in 6. 
knjigi je objavljenih tudi več dokumentov, ki so hudo po- 
škodovani in zato nečitljivi. Pohvaliti je treba prizade- 
vanja uredništva, da bi v čim večji meri ugotovilo vsebino 
dokumentov s primerjavo več kopij ali v razgovorih z nji- 
hovimi pisci. Komentarji uredništva bodo uporabo najpo- 
membnejših dokumentov o političnem razvoju v prvih 
štirih mesecih leta 1943 znatno olajšali. 
Izdajanje take vrste virov, kot so Dokumenti ljudske revo- 
lucije v Sloveniji, je eden pomembnih pogojev za hitrejše 
in uspešnejše znanstvenoraziskovalno delo. To ugotovitev 
naj ponazorimo s podatkom, da npr. monografije o na- 
rodnoosvobodilnih enotah v okviru Knjižnice NOV in 
POS v znatni meri temeljijo na objavljenih virih v Zbor- 
niku NOV. delu VI, o čemer se lahko hitro prepričamo 
s pregledom znanstvenokritičnega aparata v njih. Posebej 
so objave dokumentov olajšale piscem pisanje širšega 
okvira obravnavane problematike. V prvih delih v okviru 
Knjižnice OF o NOB na posameznih območjih so pisci s 
pridom uporabljali Dokumente ljudske revolucije v Slo- 
veniji, prav tako pa tudi drugi raziskovalci političnega in 
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oblastnega vidika NOB. Glede na to sije treba v okviru 
IZDG prizadevati, da bi delo na tej ediciji ponovno 
steklo. Po smrti njenega odgovornega urednika Miroslava 
Luštka sredi priprav gradiva za 5. knjigo sta vse delo •• 
izdajo zadnjih dveh knjig prevzeli Rozalija Lukman in 
Marija Oblak—Carni ter ga uspešno končali. Za pospe- 
šeno izdajo Dokumentov ljudske revolucije v Sloveniji bi 
bila koristna okrepitev uredniškega odbora, hkrati pa bi 
bilo treba pri Raziskovalni in Kulturni skupnosti Slove- 
nije dobiti tolikšna finančna sredstva, da bi lahko ne- 
moteno tekle priprave gradiva in njegov tisk. Prav tako pa 
bi bilo treba rešiti tudi nekatera vsebinska vprašanja, po- 
vezana zlasti z veliko množico ohranjenega gradiva za 
drugo polovico NOB v primerjavi z začetnimi obdobji. 
Ob tem naj opozorimo na predloge, da bi morda zaradi 
obilice virov za čas po kapitulaciji Italije izdajali gradivo 
le za posamezne pomembne dogodke in procese v poli- 

tični dejavnosti in oblikovanju ljudske oblasti v tematsko 
sklenjeni obliki. Rešitev te problematike pa je v skladu z 
dosedanjo zasnovo nakazal uredniški odbor v S. in 6. 
knjigi, ko se je odločil za strožji ¡zbor gradiva. Zato je 
objavil le gradivo „od stopnje okrožja navzgor", kar je 
utemeljil u dejstvom, da so poročila okrožnih forumov 
napisana praviloma na osnovi poročil rajonskih in teren- 
skih odborov, prav tako pa je zaradi dobre ohranjenosti 
partizanskega tiska praviloma opustil prevzemanje tiska- 
nih člankov v edicijo in se omejil v glavnem le na objavo 
arhivskega gradiva. Za čas od srede 1943 bi torej prišlo v 
poštev za objavo predvsem gradivo osrednjih in pokrajin- 
skih forumov in le, kjer je potrebno tudi dokumenti, 
nižjih forumov, Izid S. in 6. knjige Dokumentov ljudske 
revolucije v Sloveniji naj bo spodbuda za nadaljnje delo 
pri pripravlja/iju in izdajanju te dragocene in koristne 
zbirke o NOB slovenskega naroda. 

ZELEZNIČARSKA IN SPLOŠNA STAVKA APRILA 
1920. Uredil uredniški odbor: Janez Kos, dr. Miroslav 
Stiplovšek, Magda Breznikar, France Filipič, Maruša Ple- 
terski, Taja Cepič. Ljubljana, april 1980, strani 332. 

Marjeta Adamič 

V počastitev 60-letnice velike železni carske in splošne 
stavke aprila 1920 je Železniško gospodarstvo Ljubljana 
izdalo reprezentančno knjigo — almanah — kot spomin 
na dejanje, ki je bilo odraz revolucionarnega vrenja v ok- 
viru vsesplošnega evropskega delavskega gibanja za nov 
družbeni red in boljše življenje delovnih ljudi. Knjiga je 
obenem posvečena tudi .vsem udeležencem in žrtvam te 
stavke ter vsem tistim, ki so v času med obema vojnama 
nadaljevali njihov boj in se v usodnem trenutku za obstoj 
slovenskega naroda opredelili za narodnoosvobodilni boj 
in ljudsko revolucijo. Nadalje je knjiga darilo danaSnji ge- 
neraciji, zlasti mladini, z željo, da bi bili boj in žrtve dvaj- 
setih in štiridesetih let trden temelj za našo nadaljnjo pot 
socialistične graditve. 
Zelezničarska in splošna stavka aprila 1920 sta bili v vrsti 
stavk v času med obema vojnama po svojem pomenu, ob- 
segu in ostrini med najpomembnejšima. Jugoslovanska 
buržoazija, ki sije v tem času že precej utrdila oblast, a se 
je še vedno bala revolucionarnega razpoloženja delavstva, 
je bila pripravljena začeti z njim boj. In na boj je izzvala 
najnaprednejši del jugoslovanskih delavcev — železničarje 
in druge prometne delavec. Železničarji so bili med naj- 
slabše plačanimi delavci v državi, niso imeli urejenega 
osemurnega delavnika, urejenega plačevanja nadur, niso 
imeli svoje lastne bolniške blagajne, ne svojih delavskih 
zaupnikov itd. Ko je že vse kazalo, da si bodo svoj polo- 
žaj izboljšali, je vlada grobo kršila vse dogovore t.i. „Pro- 
tokola sporazuma". Železničarji so odgovorili s stavko, ki 
je zajela vso državo. Slovenski železničarji so ustavili pro- 
met, stavkovne straže so zasedle železniške postaje v 
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Ljubljani, Mariboru, Zidanem mostu, Pragcrskem in dru 
god. Železničarjem se je kasneje pridružilo s solidar- 
nostno splošno stavko še ostalo delavstvo. Slovenska-de- 
želna vlada je storila vse, da bi železni carsko stavko, ki jo 
je označila kot politično stavko pod vodstvom komu- 
nistov, zlomila in se ni ustrašila niti uporabe orožja. Na 
Zaloški cesti, kjer seje v demonstrativnem pohodu zbralo 
delavstvo, je pod streli orožnikov padlo štirinajst žrtev, 
žrtev delavske solidarnosti. Tako je bila stavka krvavo za- 
dušena, buržoazija je slavila zmago. Spopad na Zaloški 
cesti je postal nekak simbol delavske borbe in solidarnosti, 
katerega so se slovenski železničarji in delavstvo spo- 
minjali vsako leto med obema vojnama na dan krvavega 
obračuna med delavstvom in vlado, in s tem dokazali, da 
slovensko delavstvo nadaljuje razredni boj. Prav datum 
začetka železničarske stavke — 15. april — je bil v znak 
priznanja pomembnosti in doprinosa te stavke proglašen 
z odlokom tovariša Tita 20. januarja 1950 za dan železni- 
čarjev Jugoslavije. 
Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu so objav- 
ljeni prispevki Franceta Filípica o družbenopolitičnih 
razmerah v Sloveniji v času pred izbruhom stavke in o 
ustanovitvi Komunistične stranke Slovenije (Družbeno- 
politične razmere in ustanovitev Komunistične stranke 
na Slovenskem), dr. Miroslava Stiplovška o vlogi železni- 
čarjev v oblikovanju revolucionarnega sindikalnega gi- 
banja na Slovenskem (Železničarji — prvo jedro revolu- 
cionarnega strokovno-sindikalncga gibanja na Sloven- 
skem), Janeza Kosa o vzrokih, poteku in posledicah obeh 
stavk (Zelezničarska in splošna stavka aprila 1920) ter 
Maruše Pleterski o spominskih manifestacijah na aprilske 
dogodke 1920 v ča"su med obema vojnama in po vojni 
(Praznik Dan železničarjev). 
V drugem, obsežnejšem del u-knjige je objavljen ¡zbor 
najpomembnejših virov o železničarski in splošni stavki 
aprila 1920. Izbor je pripravil Janez Kos, ki se je s temi 
viri že dodobra spoznal pri preučevanju železničarske 
stavke  in  objavi  obeh  prispevkov  o  njej  v Kroniki, 



časopisu •• krajevno zgodovino, letnik XVI/1968, Štev. 
1, sti. 1— IS in v tem almanahu. O obeh stavkah je 
ohranjena obilica pisanih virov — arhivskih, časopisnih in 
spominskih. Od tega hranita največ "arhivskega gradiva 
Zgodovinski arhiv CK ZKS v Ljubljani in Arhiv SR 
Slovenije v Ljubljani, nekaj tudi Pokrajinski arhiv Maribor 
in Zgodovinski arhiv Ljubljana. To je gradivo, ki je 
nastalo iz poslovanja Deželne vlade za Slovenijo in njenih 
oddelkov, predvsem poverjeništva za notranje zadeve, 
okrajnih glavarstev, Deželnega sodišča v Ljubljani, Držav- 
nega pravd ništ va v Ljubljani in gradivo Obratnega ravna- 
teljstva južne železnice v Ljubljani in Inšpektorata držav- 
ne železnice v Ljubljani ter nekaj iz.delovanja železni- 
čarjev in drugih delavcev. Tu je potrebno opozoriti še na 
arhivsko gradivo centralne vlade v Beogradu, ki ga hrani 
Arhiv Jugoslavije v Beogradu. Iz tega gradiva so npr. v 
arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljub- 
ljani evidentirane in mikronima ne interpelacije slovenskih 
poslancev v zvezi s stavko v gradivu ministrstva za 
notranje zadeve. 
Objavljenih  je   170 dokumentov,  ki  najbolj  nazorno 

pričajo o vzrokih, poteku in posledicah železničarske in 
splošne stavke aprila 1920 v Sloveniji. Razvrščeni so po 
kronološkem redu in objavljeni v izvirni obliki. Doku- 
menti so opremljeni s potrebnimi pojasnili, pri vsakem je 
navedeno tudi mesto hrambe. Na koncu pogrešamo 
register objavljenih dokumentov, kar bi bilo gotovo 
koristno za hiter pregled in najdbo dokumentov. Čeprav 
je to almanah in ne publikacija virov, tak register ne bi bil 
odveč, saj je v njem prvič objavljeno skupaj toliko virov o 
aprilskih dogodkih leta 1920. 
Taja Cepič paje na koncu dodala Bibliografijo časopisnih 
virov o železničarski in splošni stavki aprila 1920. 
Navedeni so članki, ki so bili objavljeni v 23 osrednjih in 
lokalnih časopisih in so izhajali v tistem času na 
slovenskem ozemlju. Upoštevani so le članki, ki so bili 
objavljeni od aprila do septembra 1920. 
Knjigi je dodano tudi slikovno gradivo — fotografije 
voditeljev stavke, shodov stavkujočih, žrtev Zaloške ceste 
itd. in iz sedanjega časa proslav in obeležij ob spomin- 
skem dnevu ter faksimili nekaterih najznačilnejših doku- 
mentov o aprilskih dogodkih leta 1920. 

VODNIK PO FONDIH ZGODOVINSKEGA ARHIVA 
LJUBLJANA Gradivo in razprave, 2. Zgodovinski arhiv 
Ljubljana, Ljubljana 1980, 381 strani 

Janez Kos 

Arhivski vodnik je delo, s katerim zgodovinski arhiv 
odpira uporabnikom pot v vse večje količine arhivskega 
gradiva, in je delo, s katerim arhivska služba poračunava 
eno od svojih osnovnih nalog. Zadovoljni smo ob dejstvu, 
da je naša arhivska služba končno le dosegla tisto raven, 
da zmore to nalogo sproti opravljati. 
Le zato, ker zelo cenimo opravljeno delo in ker nam je 
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana dra- 
gocen pripomoček pri delu, se bomo pomudili ob njem s 
kratkim opisom in nekaj kritičnimi opombami, ki pa 
nikakor nočejo in tudi ne morejo zmanjšati njegove 
vrednosti. 
V obsežni tehnično zelo dobri knjigi je zagnani delovni 
kolektiv Zgodovinskega arhiva Ljubljana najprej| podal 
pregled razvoja svoje delovne organizacije od 1898 do 
1978, nato napotke za uporabo vodnika, zbirne podatke 
o ustvarjalcih arhivskega gradiva, napotke za uporabo 
arhivskega gradiva, na 281 straneh pa je razgrnil popis 
svojih fondov in zbirk, zaključil pa z abecednim kazalom 
fondov in zbirk. Pri napotkih za uporabo arhivskega 
gradiva se ustavimo le toliko, da povemo, kako v njih 
Pogrešamo podatke o tem, kje more uporabnik dobiti 
popisano gradivo v uporabo: je Ljubljana mesto, kjer je 
mogoče dobiti vse gradivo v uporabo, ali mora uporabnik 
fonda, nastalega npr. na območju občine Kamnik, v 
Kranj, kjer je sedež delovne enote za Gorenjsko, ali kam 
diugam? V popisu fondov in zbirk so podani tile 
Podatki: ime fonda ali zbirke, čas ustanovitve, odprave 

ali ukinitve ustvarjalca gradiva (pri osebah letnici rojstva 
in smrti ter poklic), spremembe nazivov in organizacije, 
količina gradiva (izražena v tekočih metrih in številu 
tehničnih enot), okvirni letnici gradiva, vrste popisov 
gradiva, vrste administrativnih pripomočkov (npr. delo- 
vodniki, indeksi, registraturni plani), arhivistični pripo- 
močki, ime drugega hranitelja posameznih delov fonda in 
literatura, v kateri je fond ali zbirka prikazana. Nekateri 
drugi podatki, skupni za več fondov, so navedeni v 
poglavju Zbirni podatki o ustvarjalcih gradiva. Največ pro- 
stora je posvečeno prikazu gradiva, v katerem so predvsem 
opozorila na najpomembnejše gradivo, na njegovo raz- 
ličnost in ohranjenost, ni pa seveda izčrpanih seznamov 
gradiva. 
V razvrstitvi fondov ter v samem njihovem prikazu je 
dokaj novosti, ki jih iz prejšnjih slovenskih arhivskih 
vodnikov ne poznamo. Najbolj očitna novost je popis 
fondov in zbirk po abecednem redu občin, na območju 
katerih so nastali, oziroma na katerih je imel ali pa še ima 
njihov ustvarjalec svoj sedež, le fondi z območja ljubljan- 
skih občin so popisani skupaj. Taka razvrstitev sicer 
omogoča hiter vpogled v arhivsko gradivo za manjša 
območja, kar je za • uporabnika morda zelo prikladno, 
prinese pa tudi težave. Te so se pojavile pri fondih, ki ne 
spadajo na nobeno od območij občin, ki jih s svojo 
dejavnostjo pokriva Zgodovinski arhiv Ljubljana. Za 
primer omenimo fonda Hranilnice in posojilnice Št. Janž. 
in Krajevnega ljudskega odbora Veliki Ci mik, ki sta 
navedena pod občinama Novo mesto in Trebnje, nastala 
pa sta na območju sedanje občine Sevnica, ki spada v 
območje celjskega zgodovinskega arhiva. V okviru občin 
so fondi in zbirke razdeljene in podane v naslednjih višjih 
skupinah: državna uprava in samouprava (do 1945), 
orožništvo in vojaštvo, fašistične in nacionalistične orga- 
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niza čije, enote in ustanove narodnoosvobodilnega boja 
(1941—1945) organi družbenopolitičnih skupnosti, druž- 
benopolitične organizacije, pravosodje, zaposlovanje in 
socialno zavarovanje, gospodarstvo, družbene dejavnosti, 
osebna in privatna področja ter zbirke. Naštete skupine 
pa so razdeljene na podskupine, npr. družbene dejavnosti 
na zdravstvo in socialno varstvo, izobraževanje, znanost, 
kulturo in informacije. Cesto so te podskupine razdeljene 
se na nižje (tako je npr. skupina izobraževanje razdeljeno 
na gimnazije, meščanske šole, učiteljišča, strokovne šole, 
osnovne šole, delavske univerze). Ta razvejana struktura 
fondov uporabnikom zelo olajša vpogled v gradivo, 
vendar sodimo, daje na več mestih izpeljana preveč samo 
po formalni, in ne tudi po.vsebinski plati. Kako pridejo 
npr. politične stranke, strokovne organizacije (sindikati), 
druge organizacije in društva v sklop fondov z naslovom 
Osebna in privatna področja ter zbirke, kjer najdemo tudi 
verske skupnosti, nam ni povsem jasno. In dalje, zakaj 
nista v tem sklopu tudi fonda Krajevna skupina Koroške 
ljudske zveze Skofja Loka in Fašijo narodne fašistične 
stranke Idrija, ki sta navedena kot edina fonda v 
enakovredni kategoriji z naslovom Fašistične in naciona- 
listične organizacije, kakor da sta kaj drugega kot druge 
stranke ali organizacije! Zakaj so v sklop fondov z 
naslovom Pravosodje uvrščena tudi gradiva odvetnikov, 
med katerim pa sploh ni delov, ki bi se nanašali na 
njihovo odvetniško delovanje, pač pa le gradivo iz 
njihovega zasebnega delovanja in bi torej po svoji vsebini 
spadalo v sklop Osebna in privatna področja. Dokaj 
nejasna je struktura pri popisu fondov ljubljanskega 
mesta in organov družbenopolitičnih skupnosti mesta 
Ljubljane. Pri slednji skupini fondov je kot podskupina 
fondov naveden Mestni ljudski odbor Ljubljana, kot 
fondi v njej pa so navedeni npr. Predsedstvo, Tajništvo, 
Obči odsek, Planska komisija, Referat za izgradnjo 
ljudske oblasti pa tudi Premoženjske zadeve (!!), Finance 
(.'.'), Lokalni promet (!!), ne da bi bilo označeno, ali so 
bile te finance odsek, oddelek, referat, komisija Mestnega 
ljudskega odbora. Da bi bila zmeda še večja, pa so tudi 
bilance gospodarskih podjetij prikazane kot fond. Torej, 
kaj je fond? V fondu z imenom Trgovina in preskrba so 
navedena gradiva Komisij za pobijanje nedovoljene trgo- 
vine, Direkcije odkupnih podjetij in celo Direkcija za 
državne nabave, ki so, kakor je videti, samostojno 
poslovale (saj to potrjujejo njihovi ohranjeni delovod- 
niki), pa vendar niso navedene kot fondi, medtem ko neke 
druge komisije so. V napotkih za uporabo Vodnika piše, 
da je pri popisu gradiva na prvem mestu navedeno ime 

fonda, za katerega je uporabljen zadnji ali najbolj znani 
naziv ustvarjalca. Če to drži, čemu so potem sestavljale: 
vodnika npr. pri Idriji uporabili kot ime fonda Likvi- 
dirana trgovska podjetja, Likvidirana gostinska podjetja 
in Likvidirana obrtna podjetja ali v zgornjem primeru ime 
Bilance gospodarskih podjetij? Prvič se zdi poudarjati 
besedo „likvidirano" podjetje sploh odveč (saj je v 
zgodovinskih arhivih tako pretežno gradivo „likvidiranih" 
ustvarjalcev), drugič pa navedena imena sploh niso imena 
ustvarjalcev, kar je razvidno tudi iz popisov samih. V njih 
je popisano gradivo cele vrste trgovskih, gostinskih in 
obrtnih podjetij. Če je sestavljal ce vodnika prizadeval 
štediti s prostorom, potem naj bi poiskal drugačne 
rešitve, ki bi se bolj skladale s celotno njegovo zgradbo. 
Uporabnik pričakuje, da bo vsaj v imenskem kazalu našel 
imena ustvarjalcev, ki so skrita pod „imenom" Likvi- 
dirana gostinska podjetja, a jih ne najde. Ne najde tudi 
imen ustvarjalcev, katerih gradivo je vgrajeno npr. v fonde 
zgoraj omenjenega sklopa z naslovom Mestni ljudski 
odbor Ljubljana. Še več, ne najde niti nekaterih fondov, 
npr. Zbirke gradiva NO H v Idriji ne najde ne pod skupino 
Enote in ustanove narodnoosvobodilnega boja ne med 
zbirkami. Sodimo, da kazalo ne bi smelo biti samo gola 
ponovitev strukture popisa, temveč bi moralo vsebovati 
tudi imena tistih ustvarjalcev, katerih gradivo je vgrajeno 
v druge fonde ali zbirke ali zbirne fonde ter tudi prejšnja 
imena ustvarjalcev (ki so v popisu omenjena). Pri tem bi 
bilo najbrž zelo primerno namesto navajanja strani 
uporabiti isti sistem, kot ga v svojih kazalih uporablja 
Slovenska bibliografija. 
Pri podrobnejšem pregledu popisa fondov in zbirk takoj 
opazimo, kako malo pozornosti je doslej arhivska služba 
posvetila zbiranju gradiv društev, raznih organizacij, 
zasebnikov ter slikovnega gradiva. Vse preveč je čakala na 
slučajne najdbe ali ponudbe takega gradiva, ni pa nikoli 
načrtno iskala in zbirala, četudi dobro poznamo vrednost 
tega gradiva in vemo, da ga je še precej pri zasebnikih. V 
.tem vidimo pomanjkljivost, ki jo je še vedno mogoče 
odpraviti. 
Naj za zaključek glasno povemo, da je Vodnik po fondih 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana zelo pomembno delo, ki 
ga bodo uprabniki arhivskega gradiva imeli dolga leta 
vedno pri roki, delo, ki bo najbrž vzpodbudilo tudi druge 
arhivske delovne organizacije v Sloveniji k enakim na- 
porom. Uporabniki pa si še posebno želimo, da bi se v teb 
prizadevanjih združile in skupaj pripravile nov vodnik po 
arhivih in arhivskih zbirkah Slovenije. 

MAJDA SMOLE, GRAŠČINA ŠRAJBARSK1 TURN - 
INVENTAR IN GRAŠČINA RIBNICA - INVENTAR. 
(Publikacije Arhiva SR Slovenije, Inventarji. Serija Gra- 
ščinski arhivi. Zvezek 2 in 4. Ljubljana 1980, 156 
oziroma 127 str.) 

Jože Žontar 

V letu   1980 je  objavil  Arhiv  SR  Slovenije  v seriji 
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inventarjev graščinskih arhivov kar štiri zvezke. O dveh je 
bilo poročilo priobčeno že v prejšnjem letniku Arhivov, o 
dveh pa poročamo na tem mestu. Vse te objave so 
rezultat dolgoletnega dela arhivskega svetnika Majde 
Smole na graščinskih fondih. Tem fondom velja razum- 
ljivo v arhivih posebna prioriteta, saj vsebujejo zelo 
dragoceno gradivo. Inventarja sta sestavljena tako, da 
podajata najprej kratek oris zemljiškega gospostva, od 
katerega  izvira  arhivsko gradivo, potem pa tudi sam 
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historíat fónda. Posebno koristna so opozorila na različne 
dejavnosti oziroma funkcije, ki so bile povezane z 
zemljiškim gospostvom, pa tudi z njihovimi lastniki, saj 
nam bistveno olajšujejo razumevanje gradiva. Obenem pa 
laliko predstavljajo taka opozorila tudi že pomemben 
napotek na samo gradivo. Inventarja fondov, o katerih 
govorimo, sta dober primer za to. Naj omenim, da je v 
fondu graščine Srajbarski turn mnogo gradiva, ki je 
nastalo pri delovanju Antona Aleksandra grofa Auers- 
perga, znanega tudi kot Anastazij Griin. Ta je bil član 
gosposke zbornice državnega zbora, deloval pa je tudi v 
deželnem odboru za Kranjsko. Anton Rudcž, lastnik 
gospostva Ribnica, je bil v času Ilirskih provinc tudi 
ribniški mer in je zato graščinskemu fondu priključeno 
tudi gradivo me rije Ribnica. Razumljivo je, da so posa- 
mezne dejavnosti oziroma funkcije tudi osnova za samo 
strukturo fonda. Pri liistoriatu fonda bi kazalo morda kaj 
več povedati o samih delih na gradivu v arhivu. Za 
nekoga, ki se nekoliko manj spozna na delo v arhivu, je še 
kako koristno opozorilo, kaj je moralo biti vse oprav- 
ljeno, da je mogoče danes to gradivo uporabljati. Ker je 
razumljivo, da ne more biti historiat ustvarjalca gradiva 
bolj zajeten, je treba pohvaliti, da avtorica dosledno 
navaja glavne vire in literaturo o njem. V zvezi s 
citiranjem fondov pa bi bilo treba na vidnejšem mestu v 
inventarju navesti tudi signaturo fonda, ki je sicer v 
tekstu omenjena. 
Glavni problem metodologije izdelovanja inventarjev - 
ne le teh, o katerih govorimo na tem mestu, marveč sploh 

- je vprašanje popisa oziroma prikaza osebne korespon- 
dence. To prihaja pri graščinskih arhivih toliko bolj do 
izraza, saj predstavlja ravno ta korespondenca včasih večji 
del fonda. Brez dvoma nam ime osebe, korespondenta, že 
mnogo pove, zlasti če sta še navedena njegov poklic in 
bivališče. Ponuja pa se hvaležna naloga, da bi preizkusili, 
ali ne bi kazalo pri delu osebne korespondence, kjer gre 
za pomembnejšo vsebino, opozoriti tudi na njeno vse- 
bino. Vemo namreč, da so pogosto prav v osebni 
korespondenci najbolj dragoceni podatki. S tem seveda 
nikakor nočem zmanjševati pomena objav, o katerih 
govorimo. Moram opozoriti tudi na skrbno izdelano 
kazalo krajev, oseb in stvarno kazalo, ki so priključeni 
vsakemu inventarju. Po strokovni plati naj kot problem 
pri izdelavi inventarjev opozorim še na terminološka 
vprašanja, ki jih je bilo treba rešiti, saj zajema gradivo čas 
nekaj stoletij in sega na številna pravna področja. Fond 
graščine Srajbarski turn obsega namreč gradivo od leta 
1534 do začetka našega stoletja, po količini pa izstopa 
gradivo iz 19. stoletja. Fond graščine Ribnica pa obsega 
gradivo od leta 1573 do našega stoletja, po obsegu je 
najbolj zajetno gradivo iz časa lastništva Rudežcv tj od 
leta 1810 dalje. 
Pomen objavljanja arhivskih inventarjev pa je prvič v tem 
da olajšujejo samo uporabo gradiva. Poleg tega pa je' 
njihov pomen tudi v tem, da sproti izkazujejo rezultate 
dela arhiva. Prav z objavljanjem vodnikov, inventarjev in 
drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, 
lahko opravlja arhiv to na najboljši način. 

VLADIMIR KOLOSA, BANSKI SVET DRAVSKE BA- 
NOVINE 1931-1941. Publikacije Arhiva SR Slovenije, 
Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih orga- 
nov in oblastev, zvezek 2. Ljubljana. 1980, str. 120 

France Kresal 

Zelo pohvalna, spodbudna in koristna je odločitev Arhiva 
SR Slovenije, da med svojimi publikacijami izdaja inven- 
tarje arhivskih fondov. Kot drugi zvezek iz serije Arhivi 
državnih in samoupravnih organov in oblastev je izšel 
inventar banskoga sveta Dravske banovine, ki je deloval 
od 1931 do 1941. Avtor publikacije Vladimir Kološa 
pravi v uvodu, da so se odločili za objavo tega inventarja 
zato, ker je to edini ohranjeni fond banske uprave, iz 
katerega lahko dobimo splošno sliko o organizaciji in 
delovanju banske uprave. To njihovo odločitev lahko 
samo pohvalimo. Vendar samo z objavo inventarja te 
slike ne bi dobili tako popolne in nazorne, če avtor 
gradiva ne bi sistematično uredil in ga dopolnil s 
pripomočki za iskanje podatkov, kar moramo še posebno 
pohvaliti. 
Avtorje publikacijo uredil tako, daje po kratkem uvodu 
podal temeljit pregled organizacije, predvsem pa delo- 
vanja banskega sveta, sistem ureditve in opis sejnih 
zapisnikov ter seznam članov banskega sveta, potem sledi 
inventar in na koncu je kazalo osebnih in krajevnih imen 

ter stvarno kazalo. Dober in logičen je ta sistem. Pred 
inventarjem je povedal vse, kar je treba vedeti o ustvar- 
jalcu fonda in sistemu ureditve, na koncu pa dodal 
pripomočke za lažje iskanje podatkov. 
V poglavju o organizaciji in delovanju banskega sveta nas 
podrobneje seznani z njegovo sestavo, pristojnostjo in 
delovanjem. Izvemo, da so bili banski sveti posvetovalni 
organi banov, da je za njihovo delovanje veljal pravilnik, 
ki ga je podpisal predsednik ministrskega sveta general 
Petar Živković 3. junija 1930, in da je člane banskega 
sveta postavljal minister za notranje zadeve. 
S pravilnikom je bilo predpisano, naj. člani banskega sveta 
v prvi vrsti razpravljajo o gospodarskem, socialnem in 
kulturnem razvoju src zov in mest. Da so se tega držali, 
vidimo tudi iz vsebine objavljenega inventarja. 
Banski svet je štel 40 do 50 članov; največ je bilo 
posestnikov, nato pa odvetnikov, urednikov, trgovcev in 
duhovnikov; tudi obrtniki so bili dobro zastopani; delavci 
se pojavljajo v njem šele od leta 1939. Po krajevni 
pripadnosti jih je bilo po več iz mest in ¡z vsakega sreza 
po eden. Seznam članov banskega sveta, ki ga je sestavil 
avtor, obsega 141 imen, članstvo paje trajalo od enega 
do pet let. 
Inventar obsega popis stenografskih zapisnikov, uradnih 
zapisnikov, prilog (poročila, spomenice, referati, reso- 
lucije) in gradiva za 11 rednih zasedanj banskega sveta in 
dve izredni. Gradivo arhivskega fonda je razdeljeno na 16 
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fascile lov. Inventar je narejen v pregledni obliki in bo 
koristno služil vsakemu uporabniku arhivskega gradiva. 
Ob prebiranju inventarja dobimo vtis o organizaciji in 
delovanju banskega sveta. Zgodovinarja-raziskovalca pa 
kar zamika, da bi odšel v arhiv, odprl fascikle in začel 
prebirati gradivo. Spodbuja zamisli o novih raziskovalnih 
nalogah, katere zgodovinske probleme, dogajanja, pojave 
bi se daJo s pomočjo tega gradiva pojasniti, razrešiti, 
opisati in napisati novo razpravo. Tistemu raziskovalcu, 
ki išče gradivo za svojo raziskavo, pa bo inventar dal 
dokaj popoln odgovor, kaj v fondu lahko išče in česa ne 

bo našel. Ta inventar bo nepogrešljiv pripomoček za 
vsakega zgodovinarja, ki bo obravnaval zadevno proble- 
matiko in takih objav inventarjev si želimo še več. 
Pričujoča objava inventarja ima dve funkciji: služi kot 
učinkovit vodnik po arhivu fonda, obenem pa je avtor s 
prikazom organizacije in delovanja banskega sveta in s 
strukturo članov banskega sveta že opravil tudi del 
raziskovalnega dela. Avtor publikacije je delo opravil 
dobro in zgodovinarji si še želimo takih objav inventarjev, 
pa ne samo zgodovinarji, vsi ki želijo pisati ali se seznaniti 
z vsebino arhivskih fondov in se v njih orientirati. 

KRONOLOGIJA NAPREDNEGA DELAVSKEGA GIBA- 
NJA NA SLOVENSKEM (1868-1979) uredniki dr. Tone 
Fcrenc, France Fil i pi č, dr. Jasna Fischer, mag. Boris 
Gombač, Metka Gombač, Martin Ivanić, dr. Milica 
Kacin-Wohinz, dr. Janko Prunk, dr. Franc Rozman, 
mag. Jera Vodušck—Stari č, Štefka Zadnik, dr. Tone 
Zorn. Delavska enotnost, Ljubljana 1981, strani 616 

Marjeta Adamič 

Kronološki pregled dogodkov iz naprednega delavskega 
gibanja na Slovenskem je skupinsko delo dvanajstih 
avtorjev, ki so sodelovali tudi pri kronološkem pregledu 
dogodkov iz slovenskega delavskega gibanja za jugoslo- 
vansko izdajo „Hronologije revolucionarnog radničkog 
pokreta i SKJ 1919-1979", ki je leta 1980 izšla v treh 
knjigah v Beogradu. In prav zato je, po besedah uredni- 
škega odbora v predgovoru h kronologiji „ker smo videli, 
da bo slovenski del v njej sicer dostojno zastopan, vendar 
nepregleden .. . skupina sodelavcev za slovenski del prišla 
na misel, da bi slovenski kronološki pregled dogodkov 
izdali posebej v slovenščini..." K temu jih je nedvomno 
vspodbudilo tudi dejstvo, da slovensko zgodovinopisje že 
dolgo pogreša tovrstnih priročnikov, kjer lahko dobi 
porabnik hitro osnovno informacijo o določenem do- 
godku. Seveda je bilo potrebno ta pregled še dopolniti in 
predvsem razširiti, saj je bil v jugoslovanski kronologiji 
posameznim republikam in pokrajinama odmerjen le 
določen prostor. 
Tako je nastalo obsežno delo, ki zajema pregled najpo- 
membnejših dohodkov iz delavskega gibanja na Slo- 
venskem in časovno zajema dobo več kot sto let — od 
februarja 1868 do konca decembra 1979. Vanj je zajeto, 
razen slovenskega Porabja, vse slovensko narodno ozemlje 
- Slovenska Koroška, Julijska krajina in Primorska s 
Trstom. Pregledu so dodani tudi pomembnejši dogodki, 
ki zanje ne velja oznaka „iz delavskega gibanja", a so 
kakorkoli bistveno vplivali nanje ali pa so bili potrebni za 
osvetlitev časa in prostora. Gre za dogodke iz slovenske, 
jugoslovanske in celo mednarodne zgodovine. Vendar je 
izbor za posamezna obdobja zelo različen, včasih so 
upoštevani dogodki, ki z naprednim delavskim gibanjem 
nimajo prave zveze (npr. ameriška osvojitev meseca). 
Kronologija je razdeljena na štiri časovno zaokrožena 
poglavja. Prvo poglavje, ki je delo treh avtorjev, in sicer 

dr. Jasne Fischerjevc (za dogodke iz osrednje Slovenije), 
dr. Franca Rozmana (za dogodke s Koroške, Štajerske, 
mednarodnega delavskega gibanja in delavskega gibanja 
drugih jugoslovanskih narodov) in mag. Borisa Gombača 
(za dogodke iz Pro morske s Trstom) zajema odbodje od 
začetkov delavskega gibanja na Slovenskem, tj. ustanav- 
ljanja prvih delavskih izobraževalnih društev, prek usta- 
navljanja delavskih strokovnih društev, prvih stavk, izha- 
janja prvih naprednih časopisov, ustanovitve delavske 
stranke - Jugoslovanske socialnodemokratske stranke — 
do konca prve svetovne vojne in razpada avstroogrske mo- 
narhije. 
Drugo poglavje, katerega avtorji so dr. Janko Prunk (za 
dogodke dvajsetih let in iz zgodovine mednarodnega 
delavskega gibanja in zgodovine Jugoslavije), France 
Filipič (za dogodke v tridesetih letih), dr. Milica Kacin- 
Wohinz (O Slovencih v Julijski krajini) in dr. Tone Zorn 
(o Koroških Slovencih), zajema obdobje med obema 
vojnama, od oktobra 1918 do aprila 1941. To je obdobje 
ustanovitve Komunistične stranke, njenega legalnega in 
nato vrsto let ilegalnega delovanja, preganjanja njenih čla- 
nov, obdobje boja za delavske pravice, sindikalnih gibanj, 
stavk in mezdnih gibanj, obdobje preganjanja in boja 
zamejskih Slovencev na Ko'roškem, v Julijski krajini in na 
Primorskem. 
Tretje poglavje je delo dr. Toneta Ferenca (za pregled 
dogodkov 1941-1943) in Štefke Zadnik (za dogodke 
1944 do sredine maja 1945) ter zajema sicer kratko, a za 
slovenski narod izjemno obdobje. To je obdobje od 
zloma stare Jugoslavije v aprilski vojni, razkosanja Slo- 
venije med italijanskega, nemškega in madžarskega oku- 
patorja, njihovega terorja nad slovenskim narodom, ob- 
dobje nastanka, razvoja in poleta narodnoosvobodilnega 
gibanja, preraslega v narodnoosvobodilni boj in ljudsko 
revolucijo, to je obdobje popolne zmage nad fašizmom in 
začetek nove slovenske državnosti v okviru nove Jugo- 
slavije. 
Pregled dogodkov zadnjega, četrtega, poglavja, ki zajema 
povojno obdobje od maja 1945 do konca leta 1979, so 
sestavili mag. Jera Vodušck-Starič (za dogodke od 1945 
so 1963, Martin Ivanič (za dogodke od 1963 do 1980), 
dr. Tone Zorn (za dogodke v zvezi s Koroškimi Slovenci) 
in Metka Gombač (za dogodke v Julijski krajini). 
Kronologija za to obdobje je še posebno pomembna, ker 
je o njem doslej napisanih le malo študij in raziskav in bo 



v njej marsikdo našel veliko uporabnih podatkov. 
Na koncu je kronološkemu pregledu dogodkov dodano 
osebno, krajevno in stvarno kazalo, kar omogoča hitrejše 
in lažje iskanje željenih podatkov. 
Kronologija naprednega delavskega gibanja na Sloven- 

skem je. kljub napakam, katerih seje zavedal že uredniški 
odbor (o neenovitosti „kronologije") in bolj ali manj 
očitnim napakam - tudi tiskarskim - ki so jih že opazili 
in nanje opozorili porabniki, pomemben in uporaben 
pripomoček za precej širok krog porabnikov. 

PETER R1BN1KAR, PRIROČNIK ZA DOKUMENTÄ- 
RSTE KULTURNIH ORGANIZACIJ, izdala Zveza kul- 
turnih organizacij Slovenije, Ljubljana 1980, 40 strani.. 

Janko Liška 

Knjižico z gornjim naslovom je izdala in založila Zveza 
kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS) Izšla je leta 1980 
v 3.000 izvodih. Na 40 straneh vsebuje tri besedila: 
spodbudno „Spremno besedo" takratnega predsednika 
ZKOS Jožeta Humra, Dogovor med Skupnostjo arhivov 
Slovenije in Zvezo kulturnih organizacij Slovenije ter 
Petra Ribnikarja Arhivsko gradivo kulturnih organizacij 
(str. 9-35), tj. navodila za dokument ariste kulturnih orga- 
nizacij o pisarniškem poslovanju, materialnem varstvu, 
odbiranju in izročanju arhivskega gradiva kulturnih Orga- 
nizacij v Socialistični republiki Sloveniji v zgodovinske 
arhive. 
Uvodni del Ribnikarjevega prispevka ne opozarja le na 
dejstvo, da so arhivi kot temelj za poznavanje preteklosti 
pod zaščito socialistične oblasti, marveč predvsern ozna- 
čuje dejavnosti kulturnih organizacij in društev, tj. kaj vse 
sodi poleg spisovnega gradiva v arhivsko evidenco ter v 
arhivsko urejanje in čuvanje: načrti stavb in opreme, scen 
in tiskov, imeniki članstva, letaki in plakati, vabila in 
sporedi prireditev, diplome in priznanja, fotografije ter 
fotografsko in filmsko gradivo, magnetofonski trakovi, 
zapisi intervjuvov, spomini, kronike, rokopisi in objave 
člankov v tisku, programske knjižnice in razne publika- 
cije, dokumentacijsko gradivo, nalepke in značke ter 
grafikoni. Skratka vse, kar priča o dejavnosti in odmev- 
nosti kulturnih društev in njihovih organizacij. I rav 
podrobne oznake naštetega arhivskega gradiva (str. 
11-21) so novost in hkrati specifičen prispevek te 
knjižice, pa tudi opozorilo društvom in kulturnim organi- 
zacijam, kaj vse naj zbirajo in hranijo. 
Naslednje poglavje, tj. poglavje o evidentiranju spisov, 
•njihovem urejanju in odlaganju v arhive, o materialnem 
varstvu arhivskega in registrai urnega gradiva, o oÜDir•Jl 

tega gradiva in izročanju v zgodovinske ariuve soi splošni 
napotki o arhivskem poslovanju, ki naj bi jih obvladali in 

se po njih ravnali tudi društveni dokumentaristi-amaterji. 

Vse to je povedano in pojasnjeno sistematično, natančno, 
brez nepotrebnih besed (ki „odlikujejo" toliko spisov 
naših dni), in zato jasno, čeprav vsebinsko bogato. O tem 
priča tudi Stvarno kazalo, ki vsebuje okrog 140 gesel in 
omogoča porabnikom Ribnikarjevih navodil zanesljiv in 
lahek dostop k iskanim definicijam oziroma informa- 
cijam. 
Obravnavana knjižica je nastala na pobudo Zveze kul- 
turnih organizacij oziroma njenega odbora za zgodovino 
amaterske kulturne in izobraževalne dejavnosti v Slo- 
veniji. ZKOS namreč želi in si prizadeva, da • imela 
vanjo včlanjena društva čimbolj urejeno pisarniško poslo- 
vanje in bi si ustvarjala tudi strokovno urejene arhive kot 
vir za kvalitetne jubilejne prireditve (razstave itd.) in kot 
vir za pisanje njihove zgodovine. V ta namen sta Zveza 
kulturnih organizacij Slovenije in Skupnost arhivov Slo- 
venije sklenili že v uvodu tega sporočila omenjeni 
„Dogovor. ." (gl. str. 7 in 8 obravnavane knjižiee), ki 
predvideva strokovno pomoč arhivskih delavcev društ- 
venim dokumentaristom oziroma sploh prizadevanjem 
ZKOS za kvaliteto pisarniškega poslovanja in urejenost 
društvenih arhivov. V zvezi z omenjenim „Dogo- 
vorom . .." je nastal Priročnik za dokumentariste kul- 
turnih organizacij, ki o njem poročamo, kot neobhoden 
učbenik in svetovalec neprofesionalnim društvenim doku- 
mentaristeftn. V sklop omenjenih prizadevanj ZKOS sodi 
tudi nepopisana knjiga Kronika našega društva. Tudi tej 
knjigi je napisal napotek, kako naj se izpolnjuje, arhivski 
svetnik Peter Ribnikar, 
Kolikor vemo, je Dogovor med Skupnostjo arhivov 
Slovenije in Zvezo kulturnih organizacij Slovenije edini te 
vrste v državi, Zveza kulturnih organizacij Slovenije pa 
edina amaterska organizacija, ki skuša napredovati tudi 
glede kvalitete arhivov, vanjo včlanjenih društev, in to 
sistematično ter ob zanesljivi strokovni pomoči. Zato je 
izvrstni Ribnikarjcv priročnik vreden zanimanja še drugih 
amaterskih organizacij. Koristni bi bili prevodi Ribnikar- 
jeve knjižice za potrebe zvez kulturnih organizacij v 
drugih republikah naše zvezne države. 

GUIDE TO THE ARCHIVES OF HUNGARY. Edited by 
Dr. Peter Balazs, ehicf official of the Archival Board 
Published by the Archival Board of the Ministry of 
Culture, Budapest 1976, 229 strani. 

An toša Leskovec 

Sorazmerno kasno poročamo o tem vodniku po madžar- 

skih arhivih, ki je zgoščena informacija o arhivski službi 
in njenih zavodih na Madžarskem, namenjena, kot kaže 
jezikovni medij, ki so ga izdajatelji izbrali, širokemu krogu 
tujih interesentov. 
Kratek uvod (str. 3-15) nas najprej pouči o glavnih 
etapah prehoda madžarske arhivske organizacije od tra- 
dicionalnega stanja, ki je veljalo do leta 1945, do arhivske 
službe socialistične Madžarske sedanjega časa. Prej je bila 
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arhivska služba neenotna, osrednji (narodni) arhiv je bil 
podrejen ministrstvu za kulturo in vzgojo, regionalni 
(županijski) arhivi pa županijam in prek njih notranjemu 
ministrstvu. Oboji arhivi so se razlikovali po delovni 
usmerjenosti: narodni arhiv se je posvečal zgodovino- 
pisju, županijski arhivi pa so bili pretežna zaposleni z 
upravnimi nalogami. Madžarske arhive je povezal v 
enotno arhivsko omrežje zakon iz leta 1950, ki je utrl pot 
k „ustvaritvi arhivske službe socialističnega tipa", Delo 
arhivskih ustanov je poslej usmerjal Državni arhivski 
center pri ministrstvu za kulturo (nasledila gaje arhivska 
direkcija, sedaj arhivski oddelek kulturnega ministrstva). 
Ta je nadzoroval tudi ravnanje z gradivom, ki ni bilo v 
državni lasti. Po tem zakonu so zaščitili tudi arhivsko 
gradivo v registraturah. Od leta 1968 regionalne arhive, ki 
so seveda ostali členi enotne arhivske službe, zopet 
vzdržujejo županije. Z zakonom o varstvu arhivskega 
gradiva in o arhivih iz leta J 969 in z odredbami, 
sprejetimi na njegovi podlagi, ter s poslovnikom za arhive 
so bila urejena druga pereča vprašanja. Poslovanje v 
registraturah naj ustreza operativnim potrebam in arhiv- 
skemu interesu. Arhive so označili za znanstvene usta- 
nove, fa so splošne ali specialne, določili so jim pristoj- 
nosti in naloge. Ustanovljen je bil Novi madžarski 
osrednji arhiv, ki zbira gradivo centralnih državnih 
organov po letu 1948. Večina teksta uvoda je posvečena 
poročanju o delovnih dosežkih in delovnih metodah 
madžarske arhivske službe, seveda po podatkih, ki so bili na 
voljo konec leta 1973 in v začetku 1974. Ne glede na 
to Časovno odmaknjenost je morebiti zanimivo zvedeti, 
da so takrat madžarski arhivi nadzirali okoli 150.000 
registratur, da je bilo takrat v arhivih ne več kot 5 % 
popolnoma neurejenega gradiva in da je še 25 % arhiv- 
skega fonda čakalo na postopek izločanja. 
Glavni del publikacije je predstavitev posameznih arhivov 
v sestavkih izpod peres njihovih direktorjev. Pod naslo- 
vom vsake ustanove, opremljenim z običajnimi dopol- 
nilnimi podatki, sledi njen historial, opis gradiva, ki ga 
hrani, in bibliografija. Najprej so obravnavani splošni 
arhivi, za obema osrednjima se zvrsti dvajset regionalnih 
(županijskih) ustanov, nato specialni arhivi. Tako so sedaj 
tudi interesentom, neveščim madžarščine, na voljo dobri 
podatki o madžarskih arhivih, do'sti izčrpnejši kot tisti v 
obeh mednarodnih arhivskih šematizmih, izdanih kot 
letnika V (1955) in XXI1-XXÜ1 (1973-1974) Archi- 
vuma. Za slovenskega uporabnika pa so navedbe o fondih 
arhivov, ki hranijo za nas zanimivo gradivo, le pre- 
skromne. V odstavku o arhivu Žalske županije (štiri 
strani) in v tistem o arhivu Železne županije (tri strani) se 
navajajo glavne serije spisov županijske uprave. Fondi 
okrajev so navedeni le v žalskem arhivu, a ne vsi, tako se 
tudi gradivo dolnjelendavskega okraja ne omenja. V opisu 
arhiva Železne županije se fondi okrajev sploh ne ome- 
njajo, vendar so se tu enkrat spomnili tudi na slovenskega 
interesenta, ko za fond vasvđrsko— szombathelyskega 
ka pitij a, kot verodostojnega mesta (locus credi bi lis) 
omenjajo, da vsebuje tudi podatke o zgodovini Prck- 
murja. V opisih obeh arhivov se navajajo še drugi fondi 
(npr. arhivi mest, šol, cehov), v arhivu Železne županije 

se omenja bogat fond monoštrske cisterec. Tudi direktor 
Madžarskega državnega arhiva Gyòzò Ember ni mogel 
na 15. straneh malega formata med drugim povedati 
kaj podrobnejšega o fondih največje madžarske 
arhivske ustanove, ki je tudi pomembna zakladnica 
podatkov za zgodovino Prckmurja do 1919. Prebiranje 
seznama sekcij (skupnih fondov) in glavnih fondov 
znotraj njih prepuščamo bralcu publikacije. Impozanten 
je filmski fond Državnega arhiva, ki je štel ob času 
zbiranja podatkov za ta vodnik že okoli 28 milijonov 
posnetkov lastnega gradiva, gradiva regionalnih arhivov, 
cerkvenih arhivov in arhivov v tujini. Kar zadeva informa- 
cijo o gradivu za slovensko zgodovino, ta vodnik torej 
zdaleč ne more nadomestiti objavljenih seznamov fondov 
teh treh za nas pomembnih splošnih arhivov. 
Specialni arhivi, túko stari z že urejenim statusom kot 
novi, katerih ustanavljanje so omogočili arhivski predpisi 
po izdaji zakona iz leta 1969, so nastali oziroma še 
nastajajo kot arhivske ustanove pri posamezni dejavnosti 
(„stroki"), upravnem organu, družbeni organizaciji ali 
skupnosti. V vodniku se kot specialni arhivi državnih 
organov predstavljajo Arhiv Madžarske akademije zna- 
nosti, Arhiv Vojno zgodovinskega instituta, Arhiv Cen- 
tralnega statističnega urada in Semmelwcisov arhiv za 
zgodovino medicine. Centralni arhiv sindikatov je primer 
specialnega arhiva, ki ga je ustanovila družbena organi- 
zacija. O teh arhivih, za katere večinoma še ni objavljenih 
seznamov fondov, so podatki v vodniku poučnejši. Za nas 
zanimivo gradivo bo možno najti v arhivu Vojnozgodo- 
vinskega instituta, zlasti v fondih vrhovnega poveljstva za 
Ogrsko (1740—1883, pod raznimi imeni) in ministrstva 
domobranstva po letu 1867, Kot zadnja skupina se v 
publikaciji opisujejo cerkveni arhivi, ki jih nova zako- 
nodaja uvršča med specialne. Od arhivov katoliške cerkve 
je za nas seveda pomemben tisti iz leta 1777 ustanovljene 
szombathelyske škofije, ki hrani tudi gradivo györske in 
veszpremske škofije iz časa pred njeno ustanovitvijo. 
Sledijo opisi arhivov evangeličanske, reformirane, bap- 
tistovske, grško pravoslavne, srbske in unijatske cerkve na 
Ogrskem, Največji izmed teh nekatoliških arhivov je 
državni arhiv evangeličanov v Budimpešti. Kot zadnji se 
med specialnimi arhivi navaja Madžarski židovski arhiv, v 
katerem so zbrani ostanki nekoč bogatega arhivskega 
fonda židovskih verskih občin. 
Ne da bi hotel zmanjševati vrednost tega kratkega, a 
bogatega pregleda, naj navedem nekaj želja, ki jih naslov 
budi, a so ostale neuslišane. V vodniku ne najdemo 
arhivskih zbirk pri univerzah in muzejih, ki se navajajo v 
drugem šematizinu Archivuma. Žal tudi ni nobenih 
podatkov o arhivu Instituta za zgodovino Madžarske 
socialistične delavske stranke. Morda bi v pomoč marsi- 
kateremu bralcu dobrega angleškega teksta za nazivi 
institucij javnega prava izdajatelji lahko dostavili v 
oklepaju originalne nazive. In končno bi poučni uvod v 
vodnik še pridobil na vrednosti, če bi bil v njem tudi 
opisan namen publikacije, ob tem pa bi tudi povedali, kaj 
je bilo za predstavitev madžarskega arhivstva svetu že 
pred tem pregledom narejenega. 
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DAS WAPPENBUCH • DES KÄRNTNER LANDES- 
ARCHIVS. Herausgegeben von Wilhelm Neumann. Die 
Buchreihe Das Kärntner Landesarchiv 8. Band. Verlag des 
Kärntner Landcsarchivs, Klagenfurt 1980, XV + 214 
barvnih tabel. 

Božo Otorepee 

V knjižni zbirki Koroškega deželnega arhiva v Celovcu je 
kot osmi zvezek objavljena grbovnica (grbovnik, grbovna 
knjiga) C tega arhiva. Med razlogi za objavo tega rokopisa 
se navajajo predvsem konzervatorski oziri, da bi se 
namreč zaradi pogoste rabe že več kot 350 let stari 
original manj uporabljal in tako bolje ohranil, istočasno 
pa je tako ustreženo tudi vedno bolj rastočemu zani- 
manju za deželno heraldiko. Da nista bili na enak način 
izdani tudi grbovniei A in • tega arhiva - delo J.F. 
Fromillerja iz okrog leta 1740 — je pripisati dejstvu, da je 
njihova vsebina dostopna v znanih grbovnih dvoranah 
koroške deželne hiše v Celovcu. Nekaj tamkajšnjih grbov 
je sieer tudi v tej grbovniei C, a so tu na višji umetniški 
ravni. - Uvodni del edicije zavzema kratka razprava W. 
Neu manna o vsebini in razčlembi grbovnice C in njenem 
nastanku. Kot je ugotovil že M. Wuttc, je sestavljena iz. 
treh delov: 122 plemiških grbov kot ostankov od 
deželnega tajnika F. Gschwinda ••. 1624 ustvarjene 
koroške „Landtafel", 80 grbov, ki jih je kopiral slikar J. 

I. Treycr v grbovni dvorani, in 7 na papirju slikanih 
grbov, od katerih so trije delo J. F. Fromillerja. Zaradi 
lažje uporabnosti so grbi v ediciji razvrščeni po nekdanji 
stanovski lestvici: duhovni stanovi oziroma prelati, mesta 
in trgi in plemstvo. - Med cerkvenimi naj omenimo grbe 
SaJzburga, Bambcrga, Krke, lavantinske škofije, samo- 
stanov v Št. Pavlu in Vetrinju in prostije Gospa Sveta. 
Aktualnejši so grbi mest in trgov, med njimi danes 
jugoslovanskih trgov Ravne oziroma nekdanjega Guštanja 
in (Spodnjega) Dravograda. Guštanj, kjer se grad omenja 
prvič že leta 1281, trg in trško sodišče pa leta 1317, je 
imel kot trški grb od 17. stoletja dalje na zelenem 
trohribu stoječe drevo, iz sredine 18. stoletja pa sta 
ohranjena zanimiva pečatnika platnarskega in krojaškega 
ceha. Dravograd se kot trg omenja leta 1279, ko je bil 
vetrinjski samostan tu oproščen mitnine, v trškem grbu 
pa je že od 16. ali 17. stoletja po tamkajšnjem korarskem 
ka pitij u velikonočno jagnjc z zastavico. - Obravnavana 
edicija grbovnice C spada v tehničnem pogledu med zelo 
uspele, saj so barvne reprodukcije grbov tiskane na 
izredno dobrem visokosijajnem umetniškem papirju. Re- 
gister sieer omogoča hitro najdbo posameznih grbov, 
vendar bi bili za neko roške bralec oziroma uporabnike 
morda koristni tudi kratki splošni podatki o posameznem 
lastniku grba oziroma opozorila na eventualne literarne 
podatke. 

AKTOVOE ISTOČNIKOVEDEN1E, Zbornik čhnkov, 
Akademija nauk SSSR, Institut istorii SSSR, Nauka 
Moskva 1978. Strani 272 

Marija Oblak-Carni  • 

Zbornik prinaša dvanajst razprav s področja diplomatike, 
od katerih vsaka obravnava drugo zvrst pisanih doku- 
mentov, pri čemer je pisani dokument pojmovan v 
najširšem pomenu besede. Ne gre torej za teoretično 
delo, kakor bi pričakovali po naslovu (diplomatika 
spisov, viroslovjc spisov), ampak za uporabo teorije v 
praksi (prim.: Kaštanov S. M., Oris ruske diploma- 
tike, Moskva 1970). Prispevki si slede po času na- 
stanka obravnavanih virov. Zbornik se zaključuje s 
pregledom diploma ti čn ih raziskav na Cehoslovaškcm. 
Oglejmo si na nekaj primerih rezultate teh obdelav. Prva 
dva članka obravnavata dokumente iz časa revolucije in 
prvih pet let sovjetske oblasti, ki spominjajo na doku- 
mente iz časa našega narodnoosvobodilnega boja in 
ljudske revolucije. Prvi govori o leninskih mandatih (avtor 
A. P. Kladt), značilnem pojavu dobe državljanske vojne, 
ko delavci revolucionarnih uradov še niso imeli enotne 
predstave o sistemu dokumentiranja in terminologije. ¿ 
„mandati" so ozančevali dokumente ki so potrjeval, 
polnomočja in naročila ali službeni položaj. Večkrat so 
se dokumenti, ki so bili izdani kot mandati, imenovali 
pooblastila, polnomočja, predpisi itd. Oblikovani so bili v 

določenem redu, čeprav niso imeli predpisanega obrazca. 
Odražajo razne strani dejavnosti Sveta ljudskih komi- 
sarjev in Lenina, Nastanek vsakega od njih je povezan z 
dogodki, ki so pustili tako ali drugačno sled v zgodovini 
sovjetske države. Poleg tega odražajo v svoji obliki 
konkretno zgodovinsko dejstvo. Zato jih avtor uvršča 
med najdragocenejše vire objektivne informacije o po- 
javih v času, iz katerega izvirajo. 
Druga razprava govori o žigu kot delu dokumenta 
(•.1. Babenko). Avtor sledi pojavljanju žigov pri novih 
sovjetskih ustanovah v Ukrajini od leta 1917 do leta 
1925, koje bil oblikovan in vpeljan državni žig. 
Ob analizi podobe žigov (emblemi, napisi) ugotavlja 
pogoje za njihov nastanek, pomen in pričevalnost. Štiride- 
set zbranih žigov je opisal na priloženi tablici. V 
opombah nam posreduje literaturo o sovjetski sfragistiki 
in heraldiki. 
Še ena razprava je posvečena pisanim virom, nastalim v 
izjemnem času, vendar pred stoletji; to je obdelava 
arhivskega gradiva vodstva vstaje v mestih astrahanske 
pokrajine v začetku 18. stoletja (N. B. Golikova), 
Avtoriea utemeljuje trditev, da poznavanje poslovanja s 
spisi in ugotovitve, koliko je vplivalo nanj poslovanje s 
spisi krajevnih vladnih ustanov, prispeva k spoznavanju, 
kako so udeleženei vstaje znali, organizirati delo admini- 
strativnih, gospodarskih in sodnih organov, torej na stop- 
njo njihove pripravljenosti z.a upravljanje. 
Ker smo se že pred leti uspešno lotili arhivske obdelave 
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matičnih knjig za slovenski narodni prostor, se za 
primerjavo pomudimo nekoliko Se pri obravnavi aktov o 
državljanskem u stanj u( A. V. Elpatjevskij). Avtor ugotavlja, 
da orje ledino pri obdelavi te dokumentacije v Sovjetski 
zvezi. Upošteva evidence rojstva in smrti, sklenitve in 
razveze zakona, posinovljenja in pohčerenja, ugotovitve 
očetovstva, spremembe imena, očetovega imena in priim- 
ka. Orise najprej njihovo zgodovino od začetka 18, stol., 
prek prvih let 20. stoletja, ko v Rusiji cerkvene ali civilne 
instance te evidence že splošno vodijo, do današnjega 
časa. Ugotavlja, čemu so te evidence v določenem času 
služile in kako seje spreminjala njihova oblika vse do leta 
1970, ko je bil predpisan enoten obrazec za knjige in 
potrdila za celotno Sovjetsko zvezo. Ko jih ocenjuje kot 
zgodovinski vir, ugotavlja, da so akti o državljanskem 
stanju med najbolj stabilnimi sistemi dokumentiranja, ki 
so nastali kot rezultat nujnosti dokumentiranja določene 
družbene funkcije. Zgubili so sicer svojstva, zaradi katerih 
so bili v posameznih razdobjih pisani, npr. pismena 
potrditev religioznih obredov, pripadnost določenemu 
stanu, dajatve, a so ohranili pomen dokumenta, ki je 
pravno potrdi] začetek, spremembe in končanje pravnih 
odnosov, življenjskega pomena za posameznika in s tem 
za družbo v celoti. Ostali prispevki obravnavajo: stan- 
dardne pogodbe med strojno-traktorskimi postajami in 
kolhozi (M.A. Vylcan, NA. Ivnickij), oficirske izjave in 
službene liste iz začetka 18. stol. (M. D. Rabinovič), 
sezname bojarjev v registraturi dvorne pisarne (A. L. 
Stanislavskij), spise cerkvenih nadarbin v Estoniji v 17. in 
18. stol. (H. E. Palli), darilne listine samostanov v 16. 
stol. (A. A. Zimin), spise cehovskega sodišča v Rjgi od 

17. do sredine 18. stol. (•.•. Zcjda), pisani rusk- 
spomenik iz prve polovice 15. stol. (V. •. Kučkin, B. N. 
Florja) in uradne kanske akte iz 14. in 15. stol. (M. A. 
Usmanov). 
Zaključni članek prinaša pregled diplomatike na Čehoslo- 
vaškem, kjer avtor (G. I. Korolev) ugotavlja dolgo in živo 
tradicijo, ki pogojuje trdnost osnovnih pojmov, istočasno 
pa uspešno uveljavljanje novih tendenc. Čehoslovaški 
raziskovalci poudarjajo enotnost te znanstvene discipline 
in menijo, da v osnovi ni razlikovanja med metodami 
diplomatike srednjeveških in diplomatike novejših doku- 
mentov. Menjajo se le poudarki v raziskavah. Mnogo 
pozornosti posvečajo raziskavi pisarn in spoznavanju 
procesa izdelave spisa, Čchoslovaška diplomatika pre- 
učuje pogoje nastanka in vlogo dokumenta ter njegov 
obrazec v odnosu do vsebine, da bi ga nato ocenila kot 
zgodovinski vir. Opravljeni so bili tudi že poskusi 
primerjave razvoja češkega in slovaškega dokumenta s 
splošno evropskimi tendencami in tendencami razvoja 
spisov v sosednjih deželah. V opombah je navedena 
bogata tovrstna češka in slovaška literatura. 
Zbornik preseneča z raznolikostjo obdelanih virov, ki 
izvirajo iz najrazličnejših krajev in obdobij in so pisani v 
različnih jezikih. Pri vseh skušajo avtorji raziskati na- 
stanek, opredeliti cilje, ki jih je nameraval doseči tisti, ki 
je vire predpisal ali napisal in ugotoviti, koliko je oblika 
služila temu cilju, ocenjujejo jih kot nosilce informacij, 
potrebnih družbi v času, iz katerega izvirajo, in na 
podlagi tega tudi kot zgodivinske vire. Zbornik predstav- 
lja uspel praktični peizkus diplomatične metode na 
različnih virih. 

HRISTO ANDONOV - POLJANSKI, MAKEDONIJA 1 
SLOVENIJA. Skopje 1978 (cir.). 452 strani. 

Marjan Drnovšek 

Čeprav je od izida knjige minilo že več let in je bila o njej 
strokovna javnost obveščena s poročilom T. Zorna v 
Zgodovinskem časopisu, štev. 3, 1979 (str. 505-506), 
zasluži delo tudi posebno pozornost arhivskih strokovnih 
krogov. 
Avtor opisuje razmerje Slovencev do Makedoncev in 
makedonskega vprašanja predvsem za 19. stoletje, s 
posebnim poudarkom od druge polovice stoletja do prve 
svetovne vojne. Razmišlja o odmevih bosansko-heree- 
govske vstaje 1878/79, o delovanju Makedonskega od- 
bora in Terezine Jenkove v Ljubljani na prelomu stoletja, 
o ilindenski vstaji 1903/1904 (npr. o odmevih v slovenski 
poeziji v pesmih A. Aškerca) V posebnem poglavju govori 
o delu makedonskih delavcev pri gradnji karavanškega in 
bohinjskega predora. Informativno nas seznani tudi o 
medsebojnih stikih za čas pred 19. stoletjem, med obema 
vojnama,  med  NOB  in po osvoboditvi in zaključi s 

slovenskim doprinosom pri odpravljanju posledie kata- 
strofalnega potresa v Skopju leta 1963. 
Poleg številne literature in časopisja je uporabljal ustne 
vire in arhivsko gradivo. Tako je v Arhivu SR Slovenije 
imel pred seboj gradivo, ki ga citira: „Prezidijalni Arhiv 
1862-1895, 1900, 1903. Prezidijalni-Protokoli 
1879-1882. Deželno predsedstvo 1903. Deželna vlada 
1903-1904. Trgovska in Obrtniška Zbornica 
1851-1917". Uporabljal je tudi gradivo iz Zgodovin- 
skega arhiva Ljubljana, in sieer: „Landesregierung 
1879-1890. Prezidijalni Arhiv 1891-1901, 1903-1912. 
Poročila 1904-1905" (str. 397). Na teh dveh primerih 
želim opozoriti na pomanjkljivo citiranje, ki lahko zavede 
ne poznavalca fondov enega in drugega arhiva. Kajti 
citirana „Landesregierung" (deželna vlada) pri Zgodovin- 
skem arhivu Ljubljana ni fond, ki ga bi hranil ta arhiv 
temveč le skupina spisov iz splošne mestne registraturi' 
Avtor je črpal tudi iz gradiva Nadškofijskega arhiva v 
Ljubljani - „Materijali 1903-1906" - ter matičnih in 
župnijskih uradov Jesenice, Bohinjska Bistrica, Bohinjska 
Bela in Pod brdo. Pritegnil pa je tudi osebna fonda 
Terezine Jenkove (zapiske in beležke 1903, 1904, kon- 

192 



cept predavanj 1903-1904, gradivo Vladimirja Kanazi- 
reva 1903—1904 in razglednico 1903) in Miroslava 
llubiTiajerja (zapuščina 1876-1880, beležke, pisma in 
drugo gradivo 1904—1912). Posebej citira tudi sindikalni 
arhiv Železarne Jesenice in neobjavljene spomine (spo- 
mini Ivana Laha na Terezino Mihajlovno Jenkovo, Vladi- 
mirja Ravni ha rja, Mojega življenja pot in Spomini na 
Alojza Pipana). 
2al mi ni znano, koliko je avtorjevo vedenje o gradivu 
plod sistematičnega raziskovalnega dela v slovenskih 
arhivih. Verjetno je pregledal le nakaj gradiva za pre- 

lomna obdobja (npr. za čas 1903-1904). Tu se nam 
vsiljuje misel o sistematičnem zbiranju gradiva' o Make 
doncih, Makedoniji in makedonskem vprašanju, ki se 
hrani v slovenskih arhivih, posebno če imamo pred očmi 
dejstvo, da skoraj ni ohranjenega gradiva za ta čas v samih 
makedonskih arhivih. Seveda je tovrstna akcija domena 
makedonskih arhivskih delavcev ali pa skupnega projekta 
tako makedonskih kot tudi slovenskih arhivarjev. 
V celoti pa je delo Poljanskega pomemben dosežek za 
poznavanje stikov med obema narodoma. 
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nove pridobitve slovenskih arhivov 

ARHIV SR SLOVENIJE 1980 

Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih 
po maga če v ( ] 945, 0,01 tm) 
Sekretariat IS Skupščine SR Slovenije in njegovi pred- 
hodniki Predsedstvo vlade LRS, IS LRS( 1945-1962) ter 
njegovih odborov, kolegijev, komisij, oddelkov, kabineta, 
urada generalnega sekretarja (1945—1962, 176 trn) 
Jugoslovanski leksikografski •• vod. Redakcija enciklope- 
dije Jugoslavije za Slovenijo (1952-1972, 1,70 tm) 
Klinična bolnica za porodništvo in ženske bolezni v 
Ljubljani (1943-1950, 16 tm) 
Republiški urbanistični inšpektorat, izpostava I. Maribor, 
izpostava II. Dravograd, izpostava III. Celje, izpostava IV. 
Koper (1965-1967, 12,30 tm) 
Urad za zunanje zadeve pri Izvršnem svetu SRS 
(1963-1973,5 tm) 
Republiški urbanistični inšpektorat, Ljubljana 
(1961-1970, 22,80 tm) 
Gostinska zbornica. Zbornica za kmetijstvo in goz- 
darstvo, Trgovinska zbornica, Obrtna zbornica, Zbornica 
za industrijo, gradbeništvo in promet (1950 1960, 17 
tm) 
Komisar za agrarne operacije v Ljubljani spis št. RU 
934/38, agrarna skupnost Loka (0,01) 
Dežel, predsedstvo   ¿a   Kranjsko   1848,  spis  št.  1054 
(fotokopija) 
Graščina Fužine pri Ajdovščini 1817-1942 (1 škatla, 
0,10 tm) 
Privatni arhivi: Jaroslav Foerstcr(0,01 tm),družina Mcjač 
(0,01 tm), Edi Pićman(0,80 tm), Kuka Kramolc(0,01 tm), 
družina Kovači 6(0,01 t m), Louis Adamič (0,10 tm) 
Deželni roči ni za Kranjsko 1460 in Red deželnega ograj- 
nega sodišča za Kranjsko 1688(1 knjiga) 
Urbar  podružnične  cerkve  sv.  Ulrika  v Zavoglju pri 
Sostieni 1771-1785(1 knjiga) 
Proglas cesarja Ferdinanda 1848 
Navuk sa male ofizijc ino pripiostnike ali gmajnarje od 
deshelne kobilje brejije v Iliriji (1820) 
Osnanilo Ljubljanskega gubernija o stoli 1816, 1848 
Knjižica Zlatne muhe (Humoreske in pikanteske) 1940 
Kupna pogodba za zemljišče soseske Spodnji Trzin 1772 
Vabilo na javno izpraševanje učencev normalke v Ljub- 
ljani 1804 
Janez Pavel Jcšenag, Bukve sa Pomozh, inu Prid Kmet am 
potrebne ukupsloshene sa Slovcnze v Celju 1821 (ksc- 
roksko pije, 0,01 tm) 
Stanko Trčck, Josip Rus, Alojzij Vihovcc Zapisi o dr. 
Viktorju Murniku, Ljubljana 1976(tipkopis, 1 knjiga) 
Filmi (kopije): 
dokumentarni filmi — Svečanost na Zaloški cesti v 
Ljubljani, Maršal Tito na Bledu, Sprejem poljske in češke 
delegacije, Pogreb di. Vita Kiaigherja, Proces proti Rup- 
niku, Vojaška parada 1945, Ruševine okupacije, Delitev 
zemlje v Stični, Gospodarska obnova na Kočevskem, III. 
obletnica Cankarjeve brigade, Odkritje spomenika zmage 
v Murski Soboti, Trst 1946, Izkopavanje na Urhu, Dr. 
Kidrič, Škcrl, Males, MOS-film, snemanje filma Jugo- 
slavija v Planici, Papirnica Bonač, Prcžihovina, Udarniško 
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delo v Iški vasi, Zcne v Sloveniji zborujejo, Volitve 1945, 
Otvoritev Postojnske jame, Kongres LMS; 
kratki filmi — Vrata, Močvirje, Sarabanda za 17. régi- 
men t, Jeklo, beton in človek, Plezanje, Darilo, ki daje 
upanje, Večerna šola, Žabe, Pot k sosedu. Neodposlano 
pismo, Nocturno, Pogled stvari, Narodna noša, Baza 20, 
Metamorfoza, Venec, Etui da, Dobro videti, Ben Da ut, 
Pogreb, líurja, Tito najdražji gost, Barvna harmonija, 
Beno Zupančič, Soseska, Aktivist; 
celovečerni filmi — Draga moja Iza, Sreča na vrvici, Praz- 
novanje pomladi, Strah; 
Plakati: 
za razstavo povrtninc na velesejmu v Ljubljani 1932, 
1933; Čisto okolje za zdravo življenje; 600 let ustavne in 
upravne zgodovine mesta Ptuja; Tito — misel, beseda in 
delo; Komunistična partija v Sloveniji 1919-1941 (6 
kosov); 
Album s slikami elektrarn in clektro pre nosnih postaj in 
naprav 1930-1938 
Zemljevidi in karte slovenskega ozemlja 16. in 18. stol. (5 
kosov); 
Delavski dom v Zagorju ob Savi ob gradnji in otvoritvi 
(kserokskopija, 0,05 tm) 

ZGODOVINSKI ARHIV V CELJU 1981 

Okrajna sodišča Laško, Kozje, Vransko (1836-1945, 63 
t m) 
Balneološki inštitut (1959-1977, 2 tm) 

POKRAJINSKI ARHIV KOPER 1980 

Skupščina občine Postojna (1945-1962,45 t m) 
Likvidirano podjetje LI BIS - livarna sive litine in neže- 
leznih kovin, Ilirska Bistrica (1969-1974,0,65 tm) 

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA 

Enota Mestni arhiv Ljubljana 1980-1981 

Klasična gimnazija v Ljubljani (1850-1959, 5,50 tm) 
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1930-1950, 
0,80 lin) 
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1918-1942, 
1 tm) 
VI. gimnazija - Subičcva 1, Ljubljana (1947-1958, 0,85 
tm) 
Mestna višja dekliška šola v Ljubljani (1896-1911, 0,16 
tm) 
Mestni dekliški licej v Ljubljani (1900-1928, 0,75 tm) 



I. državna realna gimnazija v Ljubljani (1869-1959, 5 
t m) 
lil. državna realna gimnazija v Ljubljani (1907-1959, 
5,50 trn) 
IV.    državna    moška    realna   gimnazija   v   Ljubljani 
(1940-1948, 1,60 trn) 
Delavska gimnazija v Ljubljani (1946-1959, 0,50 trn) 
Tečaji za srednješolsko izobrazbo oficirjev JLA in KNOJ 
v Ljubljani (1945—1963, 0,40 tin) 
Večerna gimnazija ministrstva za notranje zadeve v Ljub- 
ljani ( 1945-1956. 0,30 trn) 
Poljanska gimnazija v Ljubljani (1891—1959, 7 trn) 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana (19S5-1965, 100 trn) 
Občinski ljudski odbor Medvode (1952-1963, 13,5 trn) 
Občinski ljudski odbor Šentvid (1953-1961, 6,5 trn) 

Enota za Gorenjsko, Kranj 1979-1981 

Jesenice 
Občinski sindikalni svet Jesenice (1949-1975, 5 trn) 
Občinska konferenca SZDL Jesenice (1956-1975, 3,6 
trn) 
Občinski odbor ZZB NOV Jesenice (1950-1976, 1 trn) 
Občinska konferenca ZSMS Jesenice (1948-1975, 2,2 
trn) 

Kranj 
Zbirni fond Gasilstvo Kranj (1889-1971,0,9 trn): 
- Gasilska župa sreza Kranj, 
- Občinska gasilska zveza Kranj, 
- Okrajna gasilska zveza Kranj, 
- Freiwillige Feuerwehr der Stadt Krainburg, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Kranj, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Kranj - Pri ms ko vo, 
- prostovoljna gasilska društva, 
- prostovoljne gasilske čete, 
- fototeka. 
Krajevna skupnost Kranj-Ccnter (1961-1978, 0,5 trn) 
Splošno gradbeno podjetje Gradbinec Kranj 
(1945-1967, 12 trn) 

Radovljica 
Tomaž Godec (1876-1945, 0,2 trn) 

Občinski sindikalni svet Tržič (1955-1976, 2 trn) 
Občinska konferenca SZDL Tržič (1946-1975, 2,5  m) 
Občinska konferenca ZSMS Tržič (1972-1975, 0 3 trn) 
Klub gospodarstvenikov Tržič (1971-1978, 0,1 trn) 
Društvo prijateljev mladine Tržič (1967-1972, 0,1 trn) 
Turistično društvo Tržič (1941-1973, 2,2 trn) 

Enota Škotja Loka I980-I981 

C kr. okrožna zaloga tobaka v Škofji Loki (1868-1886, 

Podružnica Sv. Križa na Hribcu v Puštalu (1898-1936, 

SO    Skofja    Loka,    gozdarska    in    lovska    poročUa 
(1955-1977,0,20 trn) 
Zapuščina Žigovove hiše iz Mestnega trga (J9U4-iy¿¿. 
0,05 trn) 

Listina temeljnega kamna čistilne naprave II v Skofii 
Loki 1979 
Občinska konferenca SZDL Skofja Loka (1952—1978 
2,9 tm) 
Posvetovanje o kmečkem turizmu v Skofii Loki (1971 
0,1 tm) ' 
Spominska knjiga obrtniške razstave v Skofii Loki (1936 
0,05 tm) 
Zapuščina Ane Hafner Skofja Loka (1917-1947, 0,02 
tm) 
Hranilnica in posojilnica v Stari Loki (1896-1947, 0,1 S 
tm) 
Okrajna    hranilnica   in    posojilnica    v    Škofji    Loki 
(1900-1947, 1,5 tm) 
Ljudska    hranilnica    in    posojilnica    v    Škofji    Loki 
(1903-1947,0,20 tm) 
Mestna hranilnica v Škofji Loki 1927 (1926)-1950, 2,3 
tm) 
Kaiffeisenkasse Laak a.d.Zaier 1942-1946(0,02 tm) 
Zveza finančnih uslužbencev, podružnica Skofja Loka 
1945-1951 (0,01 tm) 
ABC Veletrgovina Loka Skofja Loka, spisi ob jubileju 
1976-1977 (0,03 tm) 

Enota   za   zunanjo   ljubljansko   regijo   od    1 1    do 
31.10.1981 

Domžale 
OS Blagovica (1859)1871-1962 (1967) (0,5 tm) 
OS Janka Kersnika Brdo (1930-1962, 1 tm) 
OS Češnjice (1940-1968, 0,1 tm) 
OŠ Dob (1887/1934-1970, 0,2 tm) 
OŠ Dragomelj (1935-1979, 0,3 tm) 
OŠ Venclja Perka, Domžale (1857-1974, 0,3 tm) 
Urbar   zemljiškega   gospostva   Jablje,   1753-1809  (1 
knjiga) 
OŠ Krašnja, (18S6)1859-1962 (0,3 tm) 
OŠ Krtina, šolska kronika (1906) 194S-1963 (1 knjiga) 
OS Mengeš, 1838-1958 (1,6 tm) 
OŠ Moravče, (1823) 1938-1958 (0,1 tm) 
OŠ Peče, 1928-1963 (0,1 tm) 
OS Radomlje, 1888-1979 (0,2 tm) 
OŠ Trzin, (1887)1945-1962 (0,1 tm) 

Grosuplje 
KGŠ Šentvid, 1953-1959(0,1 tm) 
KGŠ Temenica, 1954-1959 (0,1 tm) 
Strokovno nadaljevalna šola Grosuplje, 1946-1949 (0,1 
tm) 
Vajenska šola Grosuplje, 1959—1961 (0,1 tm) 
OS Dobrepolje, 1870-1979 (1,6 tm) 
OŠ Grosuplje, 1904-1969 ( 1 tm) 
OŠ Hrastov dol, 1940-1968 (0,2 tm) 
OŠ Kompolje, 1934-1967 (0,3 tm) 
OŠ Kopanj, 1906-1969 (0,3 tm) 
OŠ Podtabor, 1869-1962 (0,3 tm) 
OŠ Polica, 1920-1970 (0,3 tm) 
OŠ Ponikve, 1932-1970 (0,2 tm) 
OŠ Spodnja Slivnica, 1933-1962 (0,1 tm) 
OŠ Šentvid pri Stični, (1795)1846-1971 (1,8 tm) 
OŠ Škocjan, 1929-1972 (0,1 tm) 
OŠ Smaije-Sap, 1861 -1950 (1,3 tm) 
OŠ Temenica, 1938-1972 (0,3 tm) 
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OS Žalna, 1867-1964(1 tm) 
OS Stična, (1811)1817-1970(1,1 tm) 
OŠ Korinj, 1938-1980 (0,2 tm) 
OS Ambrus, 1876-1966 (0,S tm) 
OSZagradec, 1875-1968 (1,2 tm) 
KGŠZagradec, 1953-1959(0,1 tm) 
OS Muljava, 1934-1974 (0,3 tm) 
OS Krka, 1876-1962 (1,4 tm) 
OS Višnja gora, 1845-1972 (0,3 tm) 
KGS Višnja gora, 1947-1959(0,1 tm) 
Gimnazija Stična, 1945-1977 (0,9 tm) 

Kamnik: 
ObLo Kamnik, 1955-1961 (10 tm) 
ObLo-SO Kamnik, 1955-1974(3,7 tm) 
Stanovanjska skupnost Kamnik, 1959-1965 (0,2 tm) 
Likvidirana podjetja Kamnik, 1948-1967 (0,2 tm) 
KZ Kamnik, 1948-1964 (0,2 tm) 
Vajenski dom Mekinje-Kamnik, 1950-1964(0,1 tm) 
ZPM občine Kamnik, 1960-1966(0,1 tm) 
Kmetijsko gospodarstvo Kamnik, 1949-1959(0,1 tm) 
Združenje trgovcev Kamnik, 1919-1948 (0,3 tm) 
TVD Partizan Kamnik, 1952-1970(0,1 tm) 
Likvidirane KZ: Motnik, Komenda, Šmartno, Kamniška 
Bistrica, 1950-1961 (0,1 tm) 
ObLO Kamniška Bistrica, 1952-1955 (1,3 tm) 

Litija: 
OS Dušan Kveder-Tomaž Litija, 1910-1951 (0,8 tm) 
OS Kresnice, 1895-1967 (0,5 tm) 
OS Jevnica, 1921-1974 (0,4 tm) 
Vajenska šola Litija, (1929)1945-1960 (0,2 tm) 
OS Hotič, ( 1860) 1904-1970 (0,2 tm) 
OS Vače, 1938-1972 (0,3 tm) 
KGSVače, 1953-1958(0,1 tm) 
OSSava, 1893-1970(0,3 tm) 
OS Polšnik, (1845)1938-1969 (0,4 tm) 
OS Šmartno pri Litiji, 1875-1974(1,2 tm) 
KGŠ Šmartno pri Litiji, (1928)1929-1957 (0,2 tm) 
OS Velika Kostrevnica, 1923-1972 (0,3 tm) 
Zbirni    fond:    Strokovno   nadaljevalna   šola   Litija, 
1929-1941; Tečaj za oficirje JLA, 1946; KGŠ Kresnice, 
1953-19S4; KGS Jevnica,  1955-1956; KGŠ Polšnik, 
1956-1957; Občina Št. Lambert, 1934-1945 (0,3 tm) 

Ribnica 
ObLO Ribnica, 1956-1961 (4,8 tm) 
ObLO Ribnica, 1952-1964 (3,8 tm) 
ObLO Ribnica, serija gradbenih zadev, 1952-1961 (2,8 
tm) 
OS Loški potok, 1971-1980(2 tm) 
OS Sodražica, 1818-1969 (1,8 tm) 
OŠ Gora, 1890-1970(0,1 tm) 

OŠ Sveti Gregor, 1888-1969(0,5 tm) 
OS Ribnica (1848)1875-1977 (2,8 tm) 
OŠ Dolenja vas, (1846) 1849   1979(1,1 tm) 
OŠGrčaricc, 1939-1965 (0,1 tm) 
OŠ Sušjc, 1940-1964 (0,3 tm) 
OŠ Velike Poljane, 1882-1975 (1,8 tm) 

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI 1980 

Krojaška obrtna delavnica Šempeter (1965-1976, 0,41 
t m) 

ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 1980 

Občinska konferenca ZKS Ormož (1950-1974, 5 tm) 
Proizvodno podjetje Dravinja Kidričevo (1964—1972, 1 
tm) 
Tovarna sladkorja v izgradnji Ormož (1954-1965,0,2 tm 
Občinski sindikalni svet Ptuj (1959-1980, 30 tm) 
Šest različnih dokumentov 1818 (0,1 tm) 

ARHIV INŠTITUTA ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA 
GIBANJA V LJUBLJANI, 1980 

Seznam članov godbe glavnega štaba NOV in PO Slove- 
nije (zvezek — 6 listov) 
Vprašalne pole za borce partizanskih enot NOV in PO 
Slovenije po krajih in območjih Slovenije, zbral RO ZZB 
NOV Slovenije (3,10 tm) 
Gradivo o „Beneškem procesu" (1,20 tm) 
Gradivo o „Partizanskem sodstvu" (0,18 tm) 
Radio OF 1944-1945 (0,02 tm) 
Osebni   dokumenti   politkomisarja  VI.   bataljona   17. 
SNOB „S. Gregorčiča", Danila Pereiča 1944 (4 listi) 
Letak „Saluto ai nostri amici ed alleati Jugoslavi - PCI 
17. oktober 1944" (1 list) 
Časopis „Plat zvona" letnik H, Ljubljana v marcu 1940, 
štev. 4 
Teksti televizijskih oddaj „Čas, ki živi" (Trije koman- 
danti, Partizanska koračnica, V borbi in obnovi, Beseda 
— orožje revolucije, Pomladijo ime svoboda, Podmornica, 
Vse za našo vojsko, Skala-Pctcr Stante, Stari pisker) 
Seznam Slovencev, ki so se borili v Grčiji v četi 
„Patrioti" 1944(7 listov) 
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bibliografija arhivskih delavcev 
1980-1981 
Marjeta ADAMIČ 

Gradivo Zveze kmetskih fantov in deklet, Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, XX-I980/I -2, 
str. 139-142. 
Arhivsko gradivo iz obravnavanega območja (Istre in 
Reke) v arhivu Instituta za zgodovino delavskega gibanja 
v Ljubljani, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
¿v. •••, Pazin-Rijcka 1980, str. 241-245. 
Prvo posvetovanje • opremi arhivskih skladišč in arhiv- 
skega gradiva 7. in 8. junija 1979 v Mariboru, Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, XX-1980/1—2, 
str. 165-166. 
Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije od 
15. do 17. novembra 1979 v Novi Gorici, Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, XX-1980/1-2. 
str. 168-171. 
Arhivi, glasilo Arhivskega društva Slovenije. Ljubljana 
1978, štev. I, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 
Ljubljana, XX-I980/1-2, str. 179-180. 
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungs- 
politik in Slowenien 1941-1945, Viri o nacistični •• zna- 
rodoval ni politiki v Sloveniji 1941-1945, zbral in uredil 
Tone Fcrcnc, Založba Obzorja, Maribor 1980, Arhivi lil, 
Ljubljana 1980, štev. I-2, str. 71-72. 

Ljudmila BEZLAJ-KREVEL 

Referalna delatnost i arhivi, Deveti kongres arhivskih 
radnika Jugoslavije - referati i saopštenja, Struga 1980. 
str. 223-230 (L. Bczlaj-Krcvcl - dr. M. Lukctič). 
Upravna ureditev Primorske s posebnim oziram na ob- 
čine v letih 1814 do 1940, ARHIVI II, I-2/1979, str. 
37-41- .       ,   ••     A Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije od 
15. do I7.X1. 1979, ARHIVI, letnik III, št. 1-2/1980, 
str. 49-50. 
Archivni časopis št. 1, 1980/30, ARHIVI, letnik lil, št. 
1-2/1980, str. 65-67. 
Razvoj in stanje arhivske službe na Goriškem, Arhivist, 
letnik XXX, 1 /1980, str. 25-36. 

Jože CURK 

Radeče   in   njihova   okolica   -   gradbeno-zgodovmska 
skica, ČZNNV 15/1979(1981), str. 78-114. 
Slovenjcštajcrski trgi in mesta v 19. stoletju. CZN NV 
15/1979(1981), str. 208-263. 
Pokrajinski    arhiv    Maribor    1974-1978,    CZN   NV 
15/1979(1981), str. 599-602. 
Mariborsko mestno obzidje posebno v 16. stoletju, ••• 
NV 16/1980(1981), str. 90-108. 
O  utrjevanju  Ptuja  v  sredini   16.  stoletja.  CZN NV 
16/1980(1981), str. 109-130. 
Studenicc - pomemben spomenik naše umetnostne zgo- 
dovine. CZNNV 16/1980(1981), str. 284-310. 
Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora 

med obema vojnama. Kronika 28/3  1980(1981), str. 
194-199. 
Mariborski povojni urbanizem in njegova problematika. 
Dialogi 9/1981, str. 660-667. 
Spomeniki in znamenitosti. Mariborska turistična zveza 
Maribor. Turistični vodnik. Maribor 1981. 60 strani. 

Marjeta CAMPA 

Slovenski napredni mladinski tisk med obema vojnama. 
SKOJ   1919-1945,   Ljubljana,   Komunist   1980,  str 
69-73 (izšlo 1981). 
Slovenski mladinski tisk v NOB (1941—1945), SKOJ 
1919-1945, Ljubljana, Komunist 1980, str. 75-77 (izšlo 
1981). 
Anton Ožbolt, Utrinki iz podzemlja. Ljubljana, Borec 
1979,   Prispevki    za    zgodovino    delavskega    gibanja 
XX/I980, štev, 1-2, str, 198 (izšlo 1981). 
Viri za zgodovino komunistične stranke na Slovenskem v 
letih  1919-1921. Ljubljana, Partizanska knjiga  1980, 
Arhivi III/1980, štev. 1-2, str. 70-71 (izšlo 1981). 

France DOLINAR 

Podoba ljubljanske škofije v rimskih poročilih škofa Jo- 
žefa Rabatte, Bogoslovni vestnik 40/1980/368-387. 
Pastoralni problemi v prvih pismih mariborskega škofa 
Antona Martina Slomška, BV 40/1980/388-394. 
Poročilo o drugem mednarodnem kongresu o kartuzi- 
jancih v Aggsbachu od II. do 14.9,1980 BV 
40/1980/409-411. 
Škof Friderik Baraga, misionar Indijancev, • V 
40/1980/470-476. 
Prizadevanje ljubljanskega škofa Tomaža Hrena za zedi- 
njenje s pravoslavnimi uskoki, • V 41/1981/56—60. 
Makso   Peloza,   Le   visite   pastorali   nella   provincia 
ecclesiastica   di   Rijeka  (Archiva  Ecclesiae,   1979-80 
473-480), BV/1981/276. 
Rudi Gru I i eh, Der Beitrag der böhmischen Länder zur 
Weltmission des 17. und 18. Jhrs., BV 
41/1981/274-276. 
Cerkev in svoboda v moderni dobi v luči zgodovinskega 
razvoja, BV 4I/I98I/310-329. 
Cerkev v političnih strukturah rimskega cesarstva v četr- 
te m stoletju, BV41/1981/344-353. 
Zapisi Škofa Jene za Tavčarja o stanju v ljubljanski škofiji, 
Acta Ecclesiastica Sloveniae, Miscellanea, zvezek 3, Ljub- 
ljana 1981,47-79. 
Wilhelm Baum, Deutsche und Slowenen in Krain. Eine 
historische Betrachtung, Klagenfurt 1981, Družina, Št. 
46, 29. novembra 1981, str. 6. 

Marjan DRNOVŠEK 

Marjan Drnovšek, Ema Umek: Evidenca po prevzemu 
gradiva v arhiv. Arhivi III, 1-2/1980, str. 26. 
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Metka GOMBAČ 

Bližnja in daljna preteklost na vsem slovenskem prostoru, 
Primorski dnevnik, Trst, XXXVI, št. 80, 6. april 1980, 
str. 8-10. 
Tržaško in goriško okrožje 1945-1947; Primorska sre- 
čanja, Nova Gorica, IV, št. 20, junij 1890, str. 104-108. 
100 let dramskega delovanja na Prošeku in Kontovelu 
1878—1978, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgo- 
dovino, Ljubljana, XXVIII, št. I, 1980, str. 66-67. 
Sv. Jakob— Zgodovinski razgledi po življenju Slovencev v 
tržaškem delavskem okraju; Kronika, časopis za slo- 
vensko krajevno zgodovino, Ljubljana, XXV11I, it. 2, 
1980, str. 144-145. 
Skozi Zgodovinski arhiv v Ptuju   1955-1980; Arhivi, 
1980, Ljubljana, III, št. 1-2, str. 68- 
Gradivo okrožnega narodnoosvobodilnega odbora Trst in 
okrajnih narodnoosvobodilnih odborov tržaškega okrožja 
1945-1947; Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 
Ljubljana, XX, 1980, str. 143-163.    . 
IX. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Radencih 
od 26. do 28, septembra 1979; Prispevki za Zgodovino 
delavskega gibanja, Ljubljana XX., 1980, str. 166-168. 
Razstava publikacij o zgodovini mesta Ljubljana; Kro- 
nika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 
1980, XXVIII, št. 3, str. 229-230. 
Kronologija naprednega delavskega gibanja na Slovenskem 
1968-1980, Delavska enotnost, Ljubljana 1981 (kolek- 
tivno delo-obdelala Slovence v Italiji 1945-1980). 
Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979; Na- 
rodna  knjiga, Institut za savremenu isto riju, Beograd 
1980 (kolektivno  delo  -  obdelala Slovence v Italiji 
1945-1979). 
Bazovica 6.IX.1980; Kronika, časopis za slovensko kra- 
jevno zgodovino, Ljubljana, 1981, XXIX, Št. 1, str, 74). 
Revolucionarna pot Franca Štoke-Rada; Kronika, časopis 
/a slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana, 1981, XXIX, 
str. 77. 

Nada JURKOVlC 

Ustanovitev sekcije za arhivarje izven poklicnih zavodov, 
Sladkogorčan, april-maj  1980, št. 4/5, leto XI. 
Tehnična vprašanja arhivov v Jugoslaviji, Publikacija de- 
vetega kongresa arhivskih delavcev Jugoslavije (Deveti kon- 
gres arhivskih radnika Jugoslavije — referati i saopštenja) 
Struga 27-29.IX. 1980, stran 247. 
Uvod . .., Arhivi '81 — Strokovna in tehnična vprašanja 
arhivov, Maribor 1981, stran 1 do 5. 
Organiziranje arhivske službe vOZD, isto, stran 91 —97. 
Jubilejno zborovanje arhivskih delavcev S RS, Delo — 
23. oktobra 1981, (Št. 254), str. 8. 

Vladimir KOLOSA 

Arhivi (Glasnik na arhivskoto društvo na Slovenija i na 
arhivite na Slovenija); poročilo. Makedonski arhivist, leto 
IX-X.0 980-1981), str. 118-121. 
Arhivi, glasilo arhivskega društva in arhivov Slovenije, 
Letnik III, številka 1-2, Ljubljana 1980 (poročilo), Kro- 
nika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik 29, 
št. 1,leto 1981,str.77-79. 

Milčck KOMELJ 

Božidar Jaka • in Dolenjska. Novo mesto 1981, 216 str., 
203 ilustracije. 
Jakčevi portreti kulturnih in javnih delavcev. Razmišlja- 
nje po razstavi v mariborski Umetnostni galeriji. Naši 
razgledi 1981, št. 1, str. 14-15. 
Pečarje vi „Moji sodobniki" v ljubljanski Mestni galeriji. 
Naši razgledi 1981, Št. 4, str. 4 (Ponatis na zloženki za 
PcCaijcvo razstavo v Galeriji Krško septembra 1981). 
Žive umetnine. Retrospektivna razstava Ivana Čarga v 
Goriškem muzeju v Krombcrku. Naši razgledi 1981, št. 
12, str. 360. 
Razstava Ekspresionizem in hrvaško slikarstvo v zagreb- 
škem Umetniškem paviljonu. Sinteza 1981, št. 53, 54, 
str. 110-114. 

Razvoj trsničarske dejavnosti vJurŠincihod 1906—1941; 
75 let organiziranega trsn i carstva v Juršincih, Poslovna 
skupnst za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, 1981, 
str. 9-14. 

Peter KLASI NC 

Ob petindvajseti obletnici Arhivskega društva Slovenije, 
Arhivi II, Štev. 1-2, Ljubljana 1979 (izšlo 1980), str. 
5-6. 
Prvo posvetovanje o opremi arhivskih skladišč in arhiv- 
skega gradiva     isto str. Hb. 
Sekcija za arhivarje zunaj arhivskih zavodov, isto str. 
88-89. 
Ob drugem posvetovanju, Arhivi '80, 11. Posvetovanje o 
strokovnih in tehn. vprašanjih, Maribor 1980, str. 1-4. 
Tehnična oprema arhivskega in regis t rat urnega gradiva, 
isto-str. 95-102. 
Arhivsko gradivo dediščina naroda, Večer, 21.10.1980, 
št. 246, str. 6. 
Dan arhivskih delavcev je minil zelo delovno, Delo, 
22.10.1980, št. 248, str. 6. 

Janez KOPAČ 

Razvoj partije in osvobodilne fronte v okrožju Kranj 
1941-1945, Kranjski zbornik 1980, str. 47-74, Krani 
1981. 
Kranj 1975-1980 (kronološki pregled), Kranjski zbornik 
1980, str. 391-413, Kranj 1981. 

Janez KOS 

Janez Kos, Ema U mek: Rod Marije JaverŠck, matere Jo- 
sipa 13roza-Tita, Arhivi III, Ljubljana 1980, str. 5-7. 

Antoša LESKOVEC 

Ogrski upravni sistem od srede   18. stoletja do 1918, 
Arhivi II, Ljubljana 1979, št. 1-2, str. 17-21. 
Časopis za zgodovino in narodopisje  I  (1904) - 35 
(1940) Nova vrsta 1=36(1965) - 15(1979), ČZN 1979, 
str. 15-27. 
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Gospodarski razvoj Dravske doline in prenos težišča in- 
dustrije za Maribor, CZN 1979, str. 341-349. 
Projekt verižnega mostu čez Dravo v Mariboru v letih 
1835-1844, CZN 1980, I,str. 140-146. 

Ivan LOVRENČIC 

Ormoške mestne pravice, Tednik, L. XXX, št. 20, sir. 7. 
Problem nemštva v Ruju po prvi svetovni vojni, Skozi 
viharje v lepšo bodočnost, ČGP Večer, Maribor 1981. 

detetu u periodu 1944-1945 godine. Deca rat revolucija. 
Jugoslavenski skup „Poruke NOB u brizi za djecu - 
Titovoj generaciji slobode". Zbornik radova sa jugoslo 
venskog skupa „Poruke NOB u brizi za djecu - Titovoj 
generaciji slobode" (Zagreb 1980, Beograd 1981, str 
684-702). i 
France Klopčič, Desetletja preizkušenj, Spomini, Držav 
na založba Slovenije, 1980, 767 str., Arhivi II]/]-2 
Ljubljana 1980, str. 75. 
Slovenski narodnoosvobodilni svet (1944—1946), orga 
nizacija, pristojnosti in arhivsko gradivo. Arhivi III/]—2 
Ljubljana 1980, str. 8-12. 

Rozalija LUKMAN 

Rozalija Luk man, Marija Oblak-Carni: Dokumenti ljud- 
ske revolucije v Sloveniji, knjiga 6 (mesec april 1943), 
Ljubljana 1981. 

Nada MAJCEN 

Poškodbe papirja - pisne osnove gradiva, ki predstavlja 
kulturno dediščino, Arhivi '81, III. posvetovanje o stro- 
kovnih in tehničnih vprašanjih arhivov, Maribor 1981, 
str. 168-172. 

Marija MASTEN-HERNJA 

Evidence v arhivih delovnih organizacij; ARHIVrei, 
Strokovna in tehnična vprašanja arhivov, Maribor 1981 
str. 190-194. 

Brane OBLAK 

Razvoj trsničarske dejavnosti vJuršincihod 1941—1981, 
75 let organiziranega trsničarstva v Juršincih, Poslovna 
skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, 1981, 
str. 14-19. 
Arhivist, leto XXVIII/1978, št. 1-2; Arhivi III-, Ljub- 
ljana 1980, str. 64, Ocene, poročila o publikacijah. 
Arhivski pregled 1, Beograd 1979; Arhivi III, Ljubljana 
1980, str. 64, Ocene, poročila o publikacijah. 

Marija OBLAK-CARNI 

K programiranju dela v arhivih. Diskusija, Arhivist XXX, 
1,1980str. 125-126. . „   ,       .   ,. 
Dzialalnošč naukowa archwów pôlskich, Varšava-Lođž 
1978, Arhivi lil. Ljubljana 1980, str. 69-70. 

Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-191/, 
poročili vojaške in vladne komisije. Pripravil dr. Janko 
Pleterski, Ljubljana 1980, Arhivi III, Ljubljana 1980, str. 
?2-73. 
Rozalija Lukman, Marija Oblak-Carni: Dokumenti ljud- 
ske revolucije v Sloveniji, knjiga 6 (marec-april 1943), 
Ljubljana 1981, str. 392. 

Jože PRINClC 

Odnos revolucionarne vlasti slovenačkog naroda prema 

Albert PUCER 

Iz zgodovine  Krkavč, Primorske novice št. 49 z dne 
19.6.1981 in 51 z dne 26.6.1981. 
Vojna v Istri v času beneške nadoblasti, Primorske novice 
št. 65 z dne 14.8.1981 in št. 67 z dne 21.8.1981. 

Peter RIBNIKAR 

Arhiv Slovenije, Enciklopedija Jugoslavije, 1. zv., A-Bis 
str. 256. 
Varorizacija ustvarjalcev arhivskega gradiva, teze. Arhivi 
III/1-2, Ljubljana 1980, str. 18-19. 
IX.  mednarodni  kongres  arhivov v  Londonu,  Arhivi 
111/] -2, Ljubljana 1980, str. 55-59. 
lzvcštaj sa 9-iot Mejunaroden kongres na arhivite vo 
London. Makedonski arhivist. Skopje 1981, leto 1X-X 
str. 143-147. 
Diskusija (na referat Olge Ciler v zvezi z odbiranjem 
arhivskega gradiva iz registraturnega gradiva v SR Slo- 
veniji). Arhivist, XXX, leto 1980, str. 126-128. 

Jurij ROSA 

Studija o pevskem izročilu Primorske, Primorska sre- 
čanja, 1 IV, št. 20/1980, str. 114. 

Saša SERŠE 

Razstava „600 let ustavne in upravne zgodovine mesta 
Ptuja" v Ljubljani, Arhivi III/1-2, Ljubljana 1980, str. 
54. 

Majda SMOLE 

Gradivo za zgodovino Slovencev v tirolskem deželnem ar- 
hivu v lnnsbrucku. Arhivi 111/1-2, Ljubljana 1980, str 
77-78. 

Kristina ŠAMPERL-PURG 

Ocena publikacije Arhivi '79; Arhivi '80, Strokovna in 
tehnična vprašanja arhivov, Maribor 1980, str. 129-134. 
Mitteilungen des steiermärkischen Lan des-Archivs, Folge 
29, Graz; Arhivi III., Ljubljana 1980, str. 67, Ocene, po- 
ročila o publikacijah. 
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Pregled vinogradništva in začetki trsn i carstva v Sloven- 
skih goricah s posebnim ozirom na Juršince, 75 let orga- 
niziranega trsnicarstva v Juršincih, Poslovna skupnost za 
vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, 1981, str. 1—9. 
Problematika nemčurstva in ponemčevanja na prelomu 
stoletja, Skozi viharje v lepšo prihodnost, Ptuj 1981, str. 
11-28. 
20. oktober — dan arhivov; Tednik, 30. oktober, št. 43, 
str. 9, 1980. 
Ptujski historiograf Simon Povoden; Tednik, 19. marec, 
št. 11, str. 10, 1981. 
75 let organiziranega trsničarstva v Jur|incih;Tednik, 27. 
avgust, it. 33, str. 7,1981. 
Dediščina — kaj je to? ; Tednik, 15. oktober, št. 40, str. 
6,1981. 

France ŠTUKL 

Majda Smole, Graščina Škofja Loka in Turn ob Ljub- 
ljanici, publikacije Arhiva SRS, zv. 1 in 3, Arhivi 
111/1-2, Ljubljana 1980, str. 73. 
Drobci iz spomeniškega varstva v Škofji Loki (Tri neiz- 
vedene adaptacije in cestna varianta), Loški razgledi 
27/1980, str. 34-52. 
Arhivski paberki o Borisu Ziherlu in njegovih prednikih, 
Loški razgledi 27/1980, str. 211-214. 
Novosti v arhivski  zakonodaji, Bilten Indok centra v 
občini Škofja Loka št. 3/1981, str. 13-14. 

Vlasta TUL 

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, XX 
(1975/76), XXI (1977), Arhivi 11/1-2, Ljubljana 1979, 
str. 96-98. 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 22/1978, 
Goriïki letnik 7/1980, str. 304. 

ErnaUMEK 

Gradivo za zgodovino Slovencev v Splošnem upravnem 
arhivu na Dunaju. Arhivi III/1—2, Ljubljana 1980, str. 
13-17. 
Arhivsko gradivo za območje Istre, Reke, Hrvatskega Pri- 
morja in otokov v Arhivu SR Slovenije, Vjesnik histo- 
rijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, zv.XXlll, str. 237-240. 

Arhivi in etnologija. V Poglavjih iz metodike etnološkega 
raziskovanja—11. Knjižnica Glasnika SED 4, str. 114-122. 
Janez Kos, Ema Umek: Rod Marije Javeršek, matere Josipa 
Broza-Tita, Arhivi III/1-2, Lj ubijana 1980, str. 5-7. 
Marjan Drnovšek, Ema Umek: Evidenca po prevzemu gra- 
diva v arhiv. Arhivi 111/1-2, Ljubljana 1980, str. 26. 

Marjan ZUPANČIČ 

Zaključki sekcije za valorizacijo ustvarjalcev na seminarju 
v Ptuju, Arhivi III/1-2, Ljubljana 1980, str. 20. 

Jože ZONTAR 

Perspektive arhiva kot udeleženca v varstvu kulturne de- 
diščine, Arhivi III, št. 1-2, Ljubljana 1980, str. 41-45. 
Položaj podložnikov gospodstva Brdo pri Kranju v drugi 
polovici 18. stoletja, Kranjski zbornik 1980, str. 
144-162. 
Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva v zakonu 
o naravni in kulturni dediščini — s posebnim ozirom na 
organizacije združenega dela, Arhivi'81, Strokovna in teh- 
nična vprašanja arhivov, Maribor 1981, str. 6—22. 

Vladimir 2UMER 

Odbiranje arhivskega gradiva iz poslovne dokumentacije v 
delovnih organizacijah s področja gospodarstva, Ar- 
hivi '81, Strokovna in tehnična vprašanja arhivov, Maribor 
1981, str. 130-143. 
Odbiranje arhivskega gradiva v gospodarskih orga- 
nizacijah. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani — Višja 
upravna šola, Ljubljana 1980,15 str. 
Evidenca službe varstva arhivskega gradiva pred pre- 
vzemom v arhiv, Arhivi D), 1—2, Ljubljana 1980, str. 
21-23. 
Oprema arhivov v delovnih organizacijah, Arhivi '81, II. 
posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih, Ma- 
ribor 1980, str. 107-114. 
Arhivsko gradivo z območja občine Vrhnika, Naš 
časopis, Glasilo SZDL občine Vrhnika, leto IX, št. 79, 
september 1981. 
Arhivski prostori za območje občine Kamnik, Arhivi III, 
1-2, Ljubljana 1980, str. 51-52. 
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osebne vesti 

Dr. TONE ZORN 

Vasilij Melik 

Nič več se ne bomo srečevali na sejali odbora arhivskega 
društva, na zborovanjih arhivarjev in drugod, nič več ne 
bomo poslušali njegovih referatov, ne prebirali njegovih 
novih razprav in člankov. Tone Zorn je umrl. V začetku 
maja je še potoval po Franciji, ob Loiri in po Brc tanji, 14. 
julija ni bil več med živimi. Bolezen, ki smo proti njej 
brez moči, ga je brez usmiljenja odtrgala od družine, od 
dela in načrtov. Umrl je na začetku svojega 48. leta, v 
starosti, ki ni še nobena starost. 
Rodil se je 28. junija 1934 v Ljubljani. Na ljubljanski 
filozofski fakulteti je končal 18. februarja 1959 študij 
zgodovine, prav tam je 23. marca 1968 branil disertacijo 
z naslovom Politična orientacija koroških Slovencev in 
boj za mejo v letih t945-I950. Bila je to naša prva 
disertacija iz najnovejše zgodovine, iz časa po drugi 
svetovni vojni. V času, ko je postal doktor zgodovinskih 
znanosti, je delal Tone Zorn že osmo leto (od 1. 
septembra 1960) v Inštitutu za narodnostna vprašanja, 
kjer je ostal nato vse do konca. Leta 1961 je izšel (v 
Zadarski reviji) njegov prvi članek; odtlej so si dvajset let 
neprestano sledile njegove nove in nove daljše in krajše 
razprave in ocene. Vcstnik koroških partizanov, ki mu je 
bil tudi urednik, Razprave in gradivo Inštituta za narod- 
nostna vprašanja, Zgodovinski časopis. Kronika, pa tudi 
Naši razgledi. Borce, Prispevki za zgodovino delavskega 
gibanja, Časopis za zgodovino in narodopisje, celovški 
Slovenski vestnik in Koroški koledar, Goriška srečanja in 
Goriški letnik in še različne druge revije, Časniki in 
zborniki so prinašali njegove prispevke. V obsežnem 
zborniku Koroški plebiscit (1970), ki mu je bil tudi 
sourednik, je prispeval tri razprave, v knjigi Slovenci v 
zamejstvu (1974), ki jo je izdal skupaj s Tonetom 
Ferenccm in Milico Kacin-Woliinz, je dal pregled doga- 
janja na Koroškem vse od prve svetovne vojne pa do boja 
za meje po drugi vojni. 
Oče in mati sta mu bila doma iz Primorja, oba sta bila 
nie d tistimi številnimi primorskimi Slovenci, ki so si 
morali iskali zatočišče pred fašističnim raznorodovaiijeni 
tostran tedanje italijansko-jugoslovanskc meje. Ali smemo 
v tem in v drugih mladostnih doživetjih videti vzrok za 

njegovo navezanost na vprašanja Slovencev v zamejstvu? 
To je bila glavna, dasi ne edina tematika njegovega dela. 
V diplomski  nalogi,  ki je  zanjo  dobil  Študentovsko 
Prešernovo nagrado, se je ukvarjal s Slovenci pod Italijo, v 
disertaciji in večini svojega poznejšega dela s koroškimi 
Slovenci. Kakor je bilo ob njih težišče njegovega dela, pa 
vendar ni bil nikdar ozek zgodovinar, saj je gledal na 
Koroško kot del širšega dogajanja in je sledil vsemu, kar 
je imelo z njo kakorkoli oddaljeno zvezo. Sledil je bogati 
pretekli in sedanji literaturi o manjšinskih vprašanjih, o 
Nemcih v najrazličnejših evropskih državah, o nemških 
nacionalističnih in nacističnih pogledih na narodnost, 
geopolitiko itd. itd. O vseh takih delih je pisal ocene in 
poročila - če pa si ga prosil za svet ali se z njim zapletel v 
pogovor, ti je kar iz rokava stresel vse mogoče naslove 
knjig, razprav in časopisov. Njegova razgledanost je bila 
izredna,  prav tako izredna je bila njegova delavnost. 
Kakor je napisal veliko obsežnih razprav in preglednih 
sintetičnih študij, se mi zdi, da je imel najrajši kratke 
razprave, ki so osvetlile določen problem z nekega novega 
vidika, z nekim novim virom, ki ga je našel med svojim 
neutrudnim študijem po arhivih in knjižnicah, z novimi 
informacijami  in  novimi podrobnostmi, z novim pri- 
spevkom naši vednosti. Bil je znanstvenik, ves zavzet za 
svoje  znanstveno  delo,  obenem  pa je  bil tudi sredi 
življenja, saj se je v njegovem delu zgodovina neprestano 
prelivala v sedanjost, sedanjost pa seje spet spreminjala v 
zgodovino.   Tako  je   bil   ozko  povezan  z  zgodovino 
koroških Slovencev, pa nič manj s sedanjimi koroškimi 
Slovenci,njihovimi problemi in njihovim dogajanjem. 
Dr. Tone Zorn je imel mnogo stika tudi z arhivskim 
delom in z arhivsko problematiko. Tako ni čudno, da je 
bil   dolga leta podpredsednik Arhivskega društva Slo- 
venije. Bil je tudi v uredništvu Virov, ki jih je društvo 
začelo izdajati.  Rad je hodil na zborovanja arhivskih 
delavcev Slovenije in je na mnogih imel referate. Tako je 
na sedmem govoril o sedanjih problemih koroških Slo- 
vencev,   na  osmem   o  lokalnih  glasilih   kot   viru  za 
slovensko krajevno zgodovino 1945-70, na devetem o 
upravni razdelitvi avstrijske Koroške, Na letošnjem de- 
setem zborovanju ga ni bilo več. Vsi, ki smo ga poznali, 
ga bomo ohranili v svojem spominu, njegova pisana dela 
pa bodo trajno pričala o njem. 
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ZAKONSKI PREDPISI ZA PODROČJE ARHIVSKE DEJAVNOSTI 

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije izdaja Predsedstvo Socialistične re- 
publike Slovenije 

UKAZ 

o razglasitvi zakona o naravni in kulturni dediščini 

Razglaša se zakon o naravni in kulturni dediščini, ki gaje 
sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji Zbora združenega dela dne 29. decembra 1980, na 
seji Zbora občin dne 29. decembra 1980, na seji Družbe- 
nopolitičnega zbora dne 29- decembra 1980 in na seji 
skupščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 26. de- 
cembra 1980. 
Št. 0100-132/80 
Ljubljana, dne 29. decembra 1980. 

Predsednik 
Viktor Avbelj l.r. 

ZAKON 

o naravni in kulturni dediščini 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja sistem družbene skrbi za naravno in 
kulturno dediščino, določa pravice in dolžnosti fizičnih 
in pravnih oseb v zvezi z naravno in kulturno dediščino in 
zagotavljanje posebnega družbenega interesa pri oprav- 
ljanju dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine, 

2. člen 

Naravna in kulturna dediščina so po tem zakonu nepre- 
mičnine, premičnine in njihove skupine, območja in 
posamezni deli narave, ki imajo za SR Slovenijo ali za 
njeno ožje območje kulturno, znanstveno, zgodovinsko 
ali estetsko vrednost. 
Ob pogoju iz prejšnjega odstavka so naravna dediščina 
predvsem geološke tvorbe, nahajališča mineralov in fo- 
silov, geo morfološke oblike, površinski in podzemeljski 
kraški pojavi, soteske in tesni, ledeniki in oblike leden i- 
škega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, močvirja in 
barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, redki in 
značilni ekosistemi, življenjski prostori rastlinskih in ži- 
valskih vrst, relikt ne, endemične, redke in značilne rast- 
linske in živalske vrste, drevesa, krajinska območja, raz- 
gled išča in izletišča, gorski vrhovi, objekti vrtne arhitek- 
ture in oblikovane narave. 
Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena so kulturna 
dediščina predvsem predmeti ali skupine predmetov zgo- 
dovinskega, arheološkega, umetnostnega, etnološkega, 
antropološkega in naravoslovnega pomena, ki dokumenti- 
rajo  zgodovinska dogajanja na Slovenskem; stavbe  in 

drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami naše 
Politične in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, arheo- 
loška najdišča, arheološke najdbe, umetniška dela in 
oblikovani izdelki, etnološki predmeti, stara orodja, na- 
prave in stroji, stavbe, skupine ali deli stavb umetnostne, 
zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; naselbinska ob- 
močja ter stara vaška in mestna jedra. 

3. člen 

Naravna in kulturna dediščina je zavarovana po tem 
zakonu. Deli naravne in kulturne dediščine, ki imajo 
posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko 
vrednost, so kot kulturni in zgodovinski spomeniki ter 
naravne znamenitosti pod .posebnim družbenim varstvom 
v skladu s tem zakonom. 

4. člen 

S svojo kulturno, znanstveno, zgodovinsko oziroma estet- 
sko vrednostjo je naravna in kulturna dediščina name- 
njena vsem delovnim ljudem in občanom. 
Varstvo naravne in kulturne dediščine je skrb vsakega 
občana in celotne družbene skupnosti. 
Vsakdo ima pravico pod enakimi pogoji spoznavati in 
uživati vrednote naravne in kulturne dediščine. 

5. člen 

Organizacijske, materialne in kadrovske pogoje za zavaro- 
vanje naravne in kulturne dediščine pred uničenjem, 
poškodovanjem ali odtujitvijo v izrednih razmerah, nepo- 
sredni vojni nevarnosti in vojni ter ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah zagotavlja vsa družbena skupnost, še 
posebej strokovne organizacije in samoupravne interesne 
skupnosti za kulturo. 

6. člen 

Varstvo naravne in kulturne dediščine obsega dejavnosti, 
zapovedi, prepovedi in omejitve, ukrepe in druga prizade- 
vanja, katerih namen je: 
— ohranjati naravno ravnovesje, biogenetsko skladnost in 

značilno podobo pokrajine, neokrnjenost in izvirnost 
kulturnih sestavin dediščine; 

— ustvarjati ugodne okoliščine za njen obstoj, redno 
vzdrževanje in dostopnost; 

— preprečevati posege, s katerimi bi se utegnila spreme- 
niti njena lastnost, vsebina, oblika, narava ali nepo- 
sredno okolje; 

— zagotavljati uresničevanje pravice delovnih ljudi in 
občanov do uživanja njenih vrednot. 

7. člen 

Delovni ljudje in občani uresničujejo svoje pravice in 
dolžnosti v zvezi z varstvom naravne in kulturne dedišči- 
ne zlasti tako, 
— da sodelujejo pri akcijah varovanja dediščine in dajejo 

pobude za posamezne ukrepe varstva; 
— da v družbenih organizacijah in društvih razvijajo 

dejavnosti, s katerimi opozarjajo na vrednote de- 
diščine, oživljajo njeno izročilo in prevzemajo posa- 
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mezne naloge ali naloge v zvezi s posameznimi deli 
naravne in kulturne dediščine; 

- da v organizacijah združenega dela vključujejo dejav- 
nosti v zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine 
med oblike svojega kulturnega in gospodarskega živ- 
ljenja; 

- da v krajevnih skupnostih spodbujajo in povezujejo 
dejavnosti dru Ste v, šol in drugih samoupravnih orga- 
nizacij, ki so namenjene varstvu naravne in kulturne 
dediščine na območju krajevne skupnosti ter pove- 
zujejo interese imetnikov posameznih delov dediščine 
z interesi drugih v krajevni skupnosti in s širšim 
družbenim interesom; 

- da v kulturnih skupnostih usmerjajo razvoj dejavnosti 
varstva naravne in kulturne dediščine in da v njih in v 
drugih samoupravnih interesnih skupnostih (razisko- 
valnih, stanovanjskih, za vodno gospodarstvo, za ko- 
munalne in druge dejavnosti materialne proizvodnje) 
zagotavljajo sredstva za te dejavnosti ter za pridobi- 
vanje, ohranjanje in dostopnost dediščine; 

- da v družbenopolitičnih organizacijah v skladu z ustav- 
nim položajem in samoupravno določenim nalogami 
teh organizacij obravnavajo vprašanja varstva naravne 
in kulturne dediščine in oblikujejo stališča glede reše- 
vanja teh vprašanj; 

- da v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejav- 
nosti varstva naravne in kulturne dediščine, soodlo- 
čajo o zadevah, ki so določene s tem zakonom. 

8. člen 

Dr užbe no pol i t i čnc skupnost i : 
- v sistemu družbenega planiranja določajo in uveljav- 

ljajo politiko varovanja naravne in kulturne dediščine 
in opredeljujejo svoje pravice in obveznosti, posebej v 
zvezi z varovanjem kulturnih in zgodovinskih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti v skladu z aktom o 
razglasitvi; 

- zagotavljajo strokovno, upravno in drugo dejavnost, 
potrebno za varstvo naravne in kulturne dediščine v 
družbenopolitični skupnosti; 

- izdajajo akte in opravljajo druge ukrepe, kijih določa 
ta   zakon   za  varovanje  delov naravne in kulturne 

dediščine; , . 
- spodbujajo samoupravno sporazumevanje in sodelujejo 

pri družbenem dogovarjanju o vprašanjih varstva na- 
ravne in kulturne dediščine. 

9. člen 

Nosilci družbenega planiranja določajo in usmerjajo varst- 
vo naravne in kulturne dediščine v planskih aktih. 

Pri tem  upoštevajo strokovno osnovo, ki  mia zlasti 

naslednje sestavine: 
- pregled območij, objektov, naselij ali njih delov, stvari 

ter rastlinskih in živalskih vrst, ki se po tem zakonu 
štejejo za naravno in kulturno dediščino; 

- prikaz in oceno stanja naravne in kulturne dediščine 
ter pogojev in možnosti njenega razvoja; 

- prikaz tistih delov naravne in kulturne dediščine, ki so 
zavarovane kot kulturni spomeniki ali naravne zname- 
nitosti ali naj se kot take zavarujejo; 

- strokovno oceno kulturne, znanstvene, zgodovinske in 
estetske vrednosti naravne in kulturne dediščine z 
navedbo elementov, vsebine in značilnosti, ki se naj 

zlasti varujejo; 

— predlogov rešitev, ukrepov; varstvenih režimov in raz- 
vojnih usmeritev za varstvo naravne in kulturne de- 
diščine z oceno učinkov in potrebnih sredstev; 

— oceno ogroženosti naravne in kulturne dediščine v 
primeru naravnih nesreč in drugih izrednih razmerah. 

10. člen 

Občani in civilne pravne osebe, ki imajo lastninsko 
pravico na posameznih delih naravne in kulturne dedišči- 
ne (v nadaljnjem besedilu: imetnik naravne in kulturne 
dediščine), morajo z njimi ravnati kot dobri gospodarji in 
jih ohranjati, ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji. 

11. člen 

Družbena pravna oseba, ki upravlja z delom naravne in 
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: imetnik pra- 
vice upravljanja), ga mora zaradi njegovega posebnega 
družbenega pomena ohranjati, ne glede na njegovo upo- 
rabno vrednost, in mora opustiti njegovo rabo, če bi se z 
njo utegnila zmanjšati njegova kulturna, znanstvena, zgo- 
dovinska ali estetska vrednost. 

12. člen 

Občan ali pravna oseba lahko izvozi del naravne in kul- 
turne dediščine, ki ni razglašen za kulturni ali zgodo- 
vinski spomenik ali naravno znamenitost, le z dovo- 
ljenjem občinskega upravnega organa, pristojnega za kul- 
turo. Ta organ odloči o zadevi na podlagi mnenja stro- 
kovne organizacije. 

13. člen 

Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kulturne 
dediščine opravljajo organizacije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, muzeji in arhivi (v tem zakonu: 
strokovne organizacije), v skladu z določbami tega za- 
kona. 
Posamezne strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne 
in kulturne dediščine opravljajo v mejah določb tega 
zakona tudi knjižnice, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, raziskovalne organizacije in druge delovne 
organizacije, če v skladu s svojo dejavnostjo upravljajo z 
deli naravne in kulturne dediščine in če s tem soglašajo 
strokovne organizacije, ter pristojne upravne organizacije. 

14. čien 

Občani, samoupravne organizacije in skupnosti imajo pri 
dejavnostih v zvezi z varstvom naravne in kulturne de- 
diščine pravico poiskati pomoč strokovnih organizacij. 
To pomoč morajo poiskati, kadar bi njihova dejavnost 
brez strokovne pomoči lahko škodovala naravni in kul- 
turni dediščini. 

II. KULTURNI IN ZGODOVINSKI SPOMENIKI 
TER NARAVNE ZNAMENITOSTI 

15. člen 

Dele naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno kul- 
turno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, raz- 
glase pristojni organi za kulturne in zgodovinske spo- 
menike ali naravne znamenitosti. 
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16. člen 

Kulturni in zgodovinski spomeniki so lahko posamezni 
premični in nepremični predmeti, naselja ali njihovi deli, 
območja in zbirke. Po svojih značilnih lastnostih so: 
arheološki spomeniki, zgodovinski spomeniki, umet- 
nostni in arhitektonski spomeniki, urbanistični spome- 
niki, etnološki spomeniki in tehniški spomeniki. 
Arheološki spomeniki so lahko zemljišča, ki vsebujejo 
posebno pomembne sledove človeškega delovanja v zgo- 
dnjih zgodovinskih obdobjih, in posebno pomembni 
predmeti iz teh obdobij. 
Zgodovinski spomeniki so lahko območja, naselja, ali 
njihovi deli, predmeti ali zbirke predmetov, ki so poseb- 
nega pomena za zgodovino delavskega gibanja, narodno- 
osvobodilne vojne in socialistične graditve ali ki sicer 
značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, 
zgodovino vojn, socialno zgodovino, zgodovino prometa 
in trgovine, sodstva, pros ve te in kulture, verstva, znanosti 
in tehnike ter gospodarske zgodovine na naših tleh. 
Zgodovinski spomenik je tudi arhivsko gradivo. 
Umetnostni in arhitekturni spomeniki so lahko posa- 
mezne oblikovane stavbe in skupine stavb, oblikovani 
prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne 
sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomemb- 
ni detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški 
in oblikovani izdelki in predmeti umetne obrti, ki štejejo 
za najvišje dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture 
na naših tleh. 
Urbanistični spomeniki so lahko mestna ali vaška naselja 
ali deli naselij, ki so najznačilnejši ali najvišji dosežki v 
oblikovanju prostora. 
Etnološki spomeniki so lahko območja, stavbe, skupine 
stavb in premični predmeti vsakdanje rabe in oblikovani 
izdelki, ki izpričujejo način življenja in ustvarjalnosti 
slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti 
in drugih ljudstev na območju SR Slovenije. 
Tehniški spomeniki so lahko stavbe in skupine stavb, 
orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o 
razvoju proizvajalnih sredstev in tehnične kulture v Slove- 
niji. 

i 7. člen 

Naravne znamenitosti so lahko po svoji namembnosti ter 
pomenu narodni parki, regijski parki, krajinski parki, 
naravni rezervati, naravni spomeniki, spomeniki obliko- 
vane narave ter ogrožene rastlinske in živalske vrste. 
Narodni parki so lahko večja, naravno zaokrožena, pre- 
težno prvobitna območja z ekosistemi in naravnimi zna- 
menitostmi velikega ali izjemnega pomena za SR Slove- 
nijo. Namenjeni so predvsem ohranitvi in proučevanju 
naravnih ekosistemov in rekreaeiji. 
Regijski parki so lahko zaokrožena območja prvobitne in 
kultivirane narave, ki povezujejo v celoto značilno pokra- 
jino in naravne znamenitosti. Namenjeni so predvsem 
ohranitvi naravnih ekosistemov in rekreaciji. 
Krajinski parki so lahko območja kultivirane narave, ki 
združujejo značilno krajino s sestavinami naravne in 
kulturne dediščine in so namenjena predvsem rekreaeiji 
in ohranitvi značilne pokrajine, kakor tudi območja v 
ekstremnejših klimatskih in geo morfoloških razmerah ter 
v visokogorski in alpski vegetacijski stopnji. Namenjeni so 
vzdrževanju in krepitvi naravnega ravnotežja in ohranja- 
nju spomina na pomembne dogodke in osebnosti. 
Naravni rezervati so lahko manjša območja značilnih, 
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enkratnih, redkih ali ogroženih ekosistemov. Namenjeni 
so ohranitvi ekološke raznolikosti in biogenetske sklad- 
nosti posameznih območij SR Slovenije, vzdrževanju 
naravnega ravnotežja, ohranitvi redkih in ogroženih rast- 
linskih in živalskih vrst ter raziskovalnemu delu. 
Naravni spomeniki so lahko posamezne naravne znameni- 
tosti ali zelo majhna območja s posebnimi in estetskimi 
zanimivostmi oblik, vsebine, lege in razsežnosti, ali pred- 
stavljajo vzorčni primer nekega naravnega pojava. Name- 
njeni so ohranitvi redkih ali značilnih naravnih pojavov. 
Spomeniki oblikovane narave so lahko posamezne na- 
ravne znamenitosti, ki so navadno povezani s kulturnimi 
spomeniki. To so manjša območja ali objekti vrtnega in 
parkovnega oblikovanja z botanično, estetsko in kulturno 
namembnostjo. 
Ogrožene rastlinske in živalske vrste so lahko tiste, 
katerih obstoj je ogrožen zaradi redkosti, sprememb v 
okolju, naravnega zmanjševanja njihovih populacij ali 
zaradi vpliva človeka. To so vrste, ki jih ne moremo 
dovolj uspešno varovati v naravnih rezervatih. 

aj Razglasitev za kulturni ali zgodovinski spomenik 
ali naravno znamenitost 

18. člen 

Nepremične dele naravne in kulturne dediščine in njihove 
priliki i ne, ki imajo posebno kulturno, znanstveno-zgo- 
dovinsko ali estetsko vrednost, razglasi s svojim aktom za 
naravno znamenitost (v nadaljnjem besedilu: spomenik 
ali znamenitost) občinska skupščina po tem, ko dobi 
mnenje ali predlog organizacije za varstvo naravne in kul- 
turne dediščine. 

19. člen 

Akt iz. prejšnjega člena obsega natančno oznako spome- 
nika ali znamenitosti, navedbo imetnika naravne in kul- 
turne dediščine oziroma imetnika pravice upravljanja, 
lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, ter režime varstva, 
posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve 
glede spomenika ali znamenitosti in glede njegove nepo- 
sredne okolice. 
Kadar je to potrebno zaradi narave spomenika ali zname- 
nitosti, določa akt iz prejšnjega odstavka tudi pravice in 
obveznosti družbenopolitične skupnosti ter druge nosilec 
in način uresničevanja posebnih obveznosti v skladu s 
tem zakonom. 

20. člen 

Družbenopolitična skupnost, katere organ s svojim ak- 
tom razglasi ali začasno razglasi spomenik ali znameni- 
tost, zagotovi sredstva za; 
— enkratno nadomestilo organizaeiji združenega dela ali 

drugi družbeni pravni osebi, civilni pravni osebi ali 
občanu, če se mu zaradi omejitev in prepovedi bist- 
veno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje do- 
hodka oziroma za življenje in delo in tega ni mogoče 
nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru določe- 
nega režima varstva oziroma razvojnih usmeritev glede 
spomenika ali znamenitosti; 

— nadomestilo za škodo oziroma povračilo za ukrepe iz 
35. člena tega zakona. 

Za določanje višine enkratnega nadomestila po prvi alinei 
prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo ustrezne do- 



ločbe zakona o razglasitvi in o prisilnem prenosu nepr- 
emičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80). 

21. člen 

Skupščina SR Slovenije sprejme akt iz 18. člena tega 
zakona po tem, ko dobi mnenje ali predlog Zavoda SR 
Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, če gre 
za narodni ali regionalni park, za ogrožene rastlinske in 
živalske vrste ali za drug spomenik oziroma za zname- 
nitost velikega ali izjemnega pomena za SR Slovenijo. 

22. člen 

Z aktom, s katerim razglasi del naravne in kulturne 
dediščine za spomenik ali znamenitost, lahko skupščina 
družbenopolitične skupnosti prenese spomenik ali zna- 
menitost v upravljanje usposobljenemu društvu ali druž- 
beni pravni osebi v sporazumu z njo, ali ustanovi organi- 
zacijo združenega dela za varstvo tega spomenika ali 
znamenitosti in določi v skladu s tem zakonom njene 
naloge ter vsebino in način njenega sodelovanja z obsto- 
ječo strokovno organizacijo ali strokovnimi organiza- 
cijami, 

23. člen 

Organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine 
vodi register nepremičnih spomenikov in znamenitosti na 
temelju aktov iz 18. do 22. člena tega zakona za območje 
občine, za katero je ustanovljena. 
Register nepremičnih spomenikov in znamenitosti je 
javna listina in obsega zlasti: 
- opis spomenika ali znamenitosti, njegovega dejanskega 

in pravnega stanja; 
- popis nastanka spomenika ali znamenitosti in po- 

membnejših dejanskih in pravnih sprememb z njim ali 
v zvezi z njim; 

- listine, ki so v zvezi s spomenikom ali znamenitostjo; 
- seznam pomembnejše literature, ki obravnava spome- 

nik ali znamenitost; 
- strokovno dokumentacijo spomenika ali znamenitosti, 

ki omogoča njegovo prepoznavanje in obnovo; 
- podatke o vlaganjih v spomenik ali znamenitost; 
- dokumentacijo o konservatorskih delih ali drugih po- 

segih na spomeniku ali znamenitosti. 

24. člen 

Razglasitev nepremičnine za spomenik ali znamenitost se 
vpiše v zemljiško knjigo. 
Nepremični  spomeniki  ali  znamenitosti  so  označeni. 
Oznaka vsebuje tudi navedbo lastnosti, zaradi katerih je 
predmet razglašen za spomenik ali znamenitost. 
Republiški  upravni  organ,  pristojen  za  kulturo, izda 
predpis o obliki in rabi oznak iz prejšnjega odstavka. 

25. člen 

Premični deli naravne in kulturne dediščine, s katerimi 
upravljajo muzeji, so kot posamezni predmeti ah kot 
zbirke spomeniki ali znamenitosti. 

26. člen 
Premični del naravne in kulturne dediščine, ki ima po- 
sebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko in esters^ 
vrednost, pa ni v upravljanju muzeja, razglasi za spomeni* 
ali znamenitost za kulturo pristojni upravni organ tiste 

drine, v kateri je tak predmet ali zbirka ob izdaji akta. 
Razglasitev predlaga muzej oziroma organizacija iz dru- 
gega odstavka 13. člena, ki s predmetom upravlja. 
Za vsebino akta iz prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rablja določba 19. člena tega zakona. 

27. člen 

Premični spomeniki ali znamenitosti iz 25. in 26. člena 
tega zakona morajo biti registrirani. Register predmetov 
iz 25. člena vodi muzej, register predmetov iz 26. člena 
pa muzej, ki ga določi občinska skupščina. 
Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne de- 
diščine vodi zbirni register vseh spomenikov ali znameni- 
tosti, razen arhivskega gradiva. 
Evidenco arhivskega gradiva vodi arhiv, zbirno evidenco 
arhivskega gradiva pa Arhiv SR Slovenije. Register pre- 
mičnih spomenikov in znamenitosti ter evidenca arhiv- 
skega gradiva sta javni listini. 
Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, izda pred- 
pis o sestavi in vodenju registra spomenikov ali zname- 
nitosti in evidence arhivskega gradiva. 

28. člen 

Za dele naravne in kulturne dediščine, za katere je upravi- 
čeno domnevati, da imajo lastnosti, zaradi katerih bodo 
razglašeni za spomenik ali znamenitost, lahko vsakdo 
predlaga začasno razglasitev, če je to v družbenem inte- 
resu. 
Pogoj iz prejšnjega odstavka je izpolnjen posebno takrat, 
kadar je nevarno, da bi bil del naravne in kulturne de- 
diščine uničen, poškodovan ali izgubljen. 

29. člen 
t 

Akt o začasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost 
izda občinski upravni organ, pristojen za kulturo, po po- 
svetovanju s strokovno organizacijo. 

30. člen 

Ko izda akt iz prejšnjega člena, začne pristojni organ 
postopek za redno razglasitev dela naravne in kulturne 
dediščine za spomenik ali znamenitost. 
Akt iz prejšnjega člena velja za čas, ki je določen v aktu 
samem, vendar najdlje 12 mesecev. 
Za dele naravne in kulturne dediščine, ki so začasno 
razglašeni za spomenik ali znamenitost, se smiselno upo- 
rabljajo določbe tega zakona o spomenikih in znameni- 
tostih. 

b) Dolžnosti, odgovornosti in pravice imetnikov 
spomenikov ali znamenitosti 

31. člen 

Občan in civilna pravna oseba, ki ima spomenik ali 
znamenitost v posesti (v nadaljnjem besedilu: imetnik 
spomenika ali znamenitosti), mora: 
— vzdrževati oziroma ohranjati njegovo substanco, nje- 

govo podobo in njegov položaj v okolici; 
— varovati spomenik ali znamenitost pred nevarnostjo 

delovanja  naravnih sil ali človeškega ravnanja; 
— dopuščati in omogočati strokovnim organizacijam ali 

osebam, ki jih one pooblastijo, proučevanje, popisova- 
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nje, snemanje spomenika ali znamenitosti v znanstvene 
in kulturne namene; 

- omogočati občanom dostop do spomenika ali zname- 
nitosti, če to ni nevarno za spomenik aH znamenitost, 
oziroma ne povzroči imetniku škode ali nesorazmer- 
nih neprijetnosti; 

- strokovni organizaciji začasno izročiti spomenik ali 
znamenitost, če ,jc to potrebno zaradi organizacije 
razstave ali drugih tehtnih razlogov, vendar največ za 
Sest mesecev v petih letih; 

- sproti, najpozneje pa v 15 dneh, obveščati strokovno 
organizacijo, pri kateri je spomenik ali znamenitost 
registrirana ali evidentirana, o vseh spremembah stvar- 
nih in pravnih dejstev, pomembnih za register; 

- skrbeti za oznako nepremičnega spomenika ali zname- 
nitosti. 

32. člen 

Imetnik spomenika ali znamenitosti ne sme uporabljati 
spomenika ali znamenitosti za namene ali na način, ki 
nasprotuje njegovi naravi ali pomenu. 

33. člen 
Imetnik spomenika ali znamenitosti ima pravico do brez- 
plačnih pojasnil strokovne organizacije v zvezi z last- 
nostmi in pomenom spomenika ali znamenitosti, do 
nasvetov in navodil glede njegovega vzdrževanja in do 
napotkov, kako naj opravlja svoje dolžnosti iz 31. člena 
tega zakona. 

34. člen 

Če stroški vzdrževanja spomenika ali znamenitosti, na 
katerem ima kdo lastninsko pravico, presegajo gospodar- 
sko korist in običajne stroške vzdrževanja spomenika ali 
znamenitosti, lahko strokovna organizacija vloži v nje- 
govo vzdrževanje družbena sredstva, ali zagotovi vlaganje 
družbenih sredstev. 0 takem vlaganju napravita imetnik 
in strokovna organizacija dokazno listino, če gre za 
nepremičnino, pa mora strokovna organizacija poskrbeti, 
da se vlaganja zavarujejo s hipoteko. 
Če imetnik odsvoji spomenik ali znamenitost iz prejšnje- 
ga odstavka, mora strokovni organizaciji ali drugi druž- 
beni pravni osebi, ki je v njegovo vzdrževanje vložila 
družbena sredstva, vrniti znesek, za katerega se je vred- 
nost spomenika ali znamenitosti povečala. 

35. člen 

Strokovna organizacija povrne imetniku spomenika ali 
znamenitosti škodo, ki mu je brc/, njegove krivde nastala 
zaradi opravljanja dolžnosti od tretje do pete alinee 30. 
člena tega zakona, če imetnik ne more izterjati odškod- 
nine od tistega, ki je škodo povzročil. Prav tako mu na 
njegovo zahtevo povrne škodo, ki mu je nastala zaradi 
omejitve rabe po 37. členu tega zakona. Strokovna 
organizacija se z imetnikom spomenika ali znamenitosti 
sporazume o povračilu za ukrepe, s katerimi bo omo- 
goča! dostopnost spomenika ali znamenitosti občanom. 

36. člen 

Imetnik sme opravljati posege na spomeniku ali zname- 
nitosti le v sporazumu s strokovno organizacijo, v skladu 
z njenimi navodili in z. izvajalci, s katerimi se ta organiza- 
cija strinja. 

37. člen 

Če imetnik spomenika ali znamenitosti ne opravi pravo- 
časno potrebnih del na spomeniku ali znamenitosti, ga 
strokovna organizacija opomni in mu da rok, v katerem 
mora dela opraviti. Če imetnik tudi v tem roku del ne 
opravi, pa stroški vzdrževanja ne presegajo gospodarskih 
koristi in običajnih stroškov vzdrževanja spomenika ali 
znamenitosti, lahko zagotovi izvedbo teh del na predlog 
strokovne organizacije in na stroške imetnika občinski 
upravni organ, pristojen za kulturo. 

38. člen 

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, lahko na 
predlog strokovne organizacije imetniku prepove rabo 
spomenika ali znamenitosti na določen način ali v posa- 
mezne namene, če bi bila taka raba nevarna za obstoj in 
neokrnjenost spomenika ali znamenitosti. Iz enakega 
razloga lahko imetniku tudi prepove prenašanje spome- 
nika ali znamenitosti. 

39. člen 

Če imetnik spomenika ali znamenitosti in strokovna 
organizacija o posameznih vprašanjih glede dolžnosti in 
pravic imetnika in glede pristojnosti strokovne organiza- 
cije iz 31., 36. in 37. člena tega zakona ne dosežeta 
soglasja, lahko vsak od njiju zahteva od občinskega 
upravnega organa, pristojnega za kulturo, da o stvari 
odloči v upravnem postopku. * 
Če imetnik spomenika ali znamenitosti in strokovna 
organizacija ne dosežeta soglasja glede povračila iz dru- 
gega odstavka 34. člena ali glede odškodnine oziroma 
povračila iz 35. člena tega zakona, se lahko vsak od njiju 
obrne na sodišče, da v nepravdnem postopku odmeri 
povračilo oziroma odškodnino. 

40. člen 

Imetnik, ki namerava spomenik ali znamenitost prodati, ga 
mora najprej ponuditi naprodaj občini, na območju katere 
je spomenik aH znamenitost, če gre za nepremičnino; 
muzeju, Če gre za premičnino oziroma, arhivu, če gre za 
arhivsko gradivo, in navesti označbo in ceno spomenika 
ali znamenitosti ter druge prodajne pogoje. Občina lahko 
predkupno pravico prepusti ustrezni strokovni organiza- 
ciji ali drugi družbeni pravni osebi po posvetovanju s stro- 
kovno organizacijo. 
Predkupna pravica preneha po šestih mesecih, odkar je 
imetnik najavil na niera vano prodajo, če v tem času no- 
beden od predkupnih upravičencev iz prejšnjega odstavka 
ne sprejme prodajne ponudbe. 
Imetnik arhivskega gradiva, ki namerava le-tega odsvojiti, 
ga mora najprej ponuditi arhivu. Če arhiv ponudbe ne 
sprejme v 90 dneh, lahko imetnik z nji in prosto razpo- 
laga. 

41. člen 

Imetnik lahko spomenik oziroma znamenitost trajno ali 
začasno izvozi samo izjemoma, če dobi dovoljenje re- 
publiškega upravnega organa, pristojnega za kulturo. 
Upravni organ iz prejšnjega odstavka lahko dovoli po 
posvetovanju s strokovno organizacijo trajen izvoz, če so 
zanj zelo tehtni razlogi in če z njim ne bi bilo znatno 
zmanjšano število spomenikov ali znamenitosti določene 
vrste. 
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Upravni organ iz prvega odstavka tega člena lahko dovoli 
začasen izvoz spomenika ali znamenitosti, pri tem pa 
določi rok za vrnitev in pogoje za zavarovanje spomenika 
ali znamenitosti. 
Če izvira spomenik ali znamenitost iz druge republike ali 
avtonomne pokrajine, si mora pristojni upravni organ, 
preden izda dovoljenje za izvoz, priskrbeti soglasje pri- 
stojnega organa te republike ali avtonomne pokrajine. 

42. člen 

Določbe 31. do 33., 36. do 38. in 41. člena tega zakona 
veljajo smiselno tudi za družbene pravne osebe, ki imajo 
na spomeniku ali znamenitosti pravico upravljanja (v 
nadaljnjem besedilu: imetnik pravice upravljanja). 

43. člen 

Nepremični spomenik ali znamenitost, na kateri ima kdo 
lastninsko pravico, se sme razlastiti, spomenik ali zname- 
nitost v družbeni lastnini pa prenesti iz sredstev ene v 
sredstva druge družbene pravne osebe razen v primerih iz 
2. in 3. člena zakona o razglasitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: 
zakon o razlastitvi, Uradni list SRS, št. 5/80), kadar je to 
v splošnem interesu potrebno, 
- da se omogoči primerna dostopnost spomenika ali 

znamenitosti občanom; 
- da se omogoči ali bistveno olajša preučevanje spome- 

nika ali znamenitosti; 
- da se omogoči ali bistveno olajša varovanje in vzdrže- 

vanje spomenika ali znamenitosti; 
- da se spomenik ali znamenitost usposobi in uporablja 

za kulturne dejavnosti (prikaz arheoloških najdb, mu- 
zejske in druge razstave, kulturne prireditve), kot 
spominski objekti ali za druge kulturne namene; 

- da se spomenik ali znamenitost vključi v obnovo in 
novo namembnost zaokrožene urbane in pokrajinske 
•• lote, določene z družbenim planom družbenopoli- 
tične skupnosti. 

44. člen 

Razlastitev ali prenos iz prejšnjega člena predlaga organ 
pristojne družbenopolitične skupnosti, v primerih iz zad- 
njih dveh alinej prejšnjega člena pa lahko tudi strokovna 
organizacija, druga organizacija združenega dela, ki bo 
spomenik ali znamenitost uporabljala za svojo dejavnost, 
ali samoupravna interesna skupnost, ki načrtuje obnovo 
ali namembnost urbane ali pokrajinske celote. 

45. člen 

Splošni interes za razlastitev ali prisilni prenos ugotovi v 
primerih iz 43. člena tega zakona skupščina občine na 
seji z odločbo. 

46. člen 

Kadar gre za prisilni prenos pravice upravljanja spome- 
nika ali znamenitosti v družbeni lastnini, ki zaradi svoje 
narave ne rabi za pridobivanje dohodka in za zadovolje- 
vanje poslovnih interesov, temveč zgolj za kulturne na- 
mene, je družbeno pravna oseba, ki se ji spomenik a i 
znamenitost odvzame, opravičena le do povračila sred- 
stev, ki jih je vanj vložila. 

47. člen 

Če ni v 43. do 46. členu tega zakona drugače določeno, 
veljajo za razlastitev ali prisilen prenos pravice upravljanja 
spomenika ali znamenitosti določbe zakona o razlastitvi. 

48. člen 

Strokovna organizacija lahko predlaga, da skupščina ob- 
čine prenese pravico upravljanja na premičnem spome- 
niku ali znamenitosti od imetnika pravice upravljanja na 
strokovno organizacijo, če bi bilo s tem pomembno 
dopolnjeno njeno muzejsko, galerijsko ali arhivsko gra- 
divo, če bi bila s tem zagotovljena dostopnost spomenika 
ali znamenitosti javnosti, ali bistveno izboljšane razmere 
za proučevanje spomenika ali znamenitosti, olajšano nje- 
govo varovanje in vzdrževanje, ali če imetnik pravice 
upravljanja trajno zanemarja skrb za spomenik ali zname- 
nitost. 
Strokovna organizacija lahko tudi predlaga, da občinska 
skupščina prenese pravico upravljanja na premičnem 
spomeniku ali znamenitosti od imetnika pravice uprav- 
ljanja na drugo družbeno pravno osebo, če je ta priprav- 
ljena in sposobna primerno skrbeti za spomenik ali 
znamenitost. 
Če se imetnik pravice upravljanja spomenika ali zname- 
nitosti in strokovna organizacija ne moreta sporazumeti o 
odškodnini, odloči o njej sodišče v nepravdnem po- 
stopku. 

49. člen 

Družbenopolitične skupnosti lahko prepustijo premične 
spomenike ali znamenitosti, na katerih imajo pravico 
upravljanja, v upravljanje strokovni organizaciji, nepre- 
mičnine pa strokovni organizaciji oziroma drugi družbeni 
pravni osebi, potem ko dobijo mnenje organizacije za 
varstvo. 

50. člen 

Za nepremični spomenik ali znamenitost, ki je začasno 
brez imetnika, skrbi organizacija za varstvo, ki opravlja 
naloge varstva v občini, na katere območju leži spomenik 
ali znamenitost. 
Za premični spomenik ali znamenitost, ki je začasno brez 
imetnika, skrbi strokovna organizacija, ki jo določi za 
kulturo pristojni upravni organ občine, na območju 
katere je spomenik ali znamenitost ob izdaji odločbe. 

c) Druge določbe o varstvu spomenikov 
ali znamenitosti 

51. člen 

Spomenika ali znamenitosti, ki je v družbeni lastnini, ni 
mogoče odtujiti iz družbene lastnine, razen v primerih iz 
41. člena tega zakona; na njem tudi ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem. 

52. člen 

Nihče ne sme uporabljati imena, oblike in drugih pre- 
poznavnih značilnosti spomenika ali znamenitosti za 
reklamo, propagando, kot elemente firme ali blagovne 
znamke in podobno, če bi to nasprotovalo naravi ali 
pomenu spomenika ali znamenitosti. 
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53. člen 

Del naravne in kulturne dediščine, ki ga kdorkoli najde v 
vodi ali v zemlji, je družbena lastnina. 
Kdor odkrije del naravne ali kulturne dediščine, o ka- 
terem je utemeljeno domnevati, da ima lastnosti, zaradi 
katerih bo razglašen za spomenik ali znamenitost, mora 
poskrbeti, da ostane nepoškodovan na mestu in v polo- 
žaju, kot ga je odkril, nato pa o najdbi takoj obvestiti 
strokovno organizacijo. 
Nihče ne sme s svojim delovanjem ali ukrepanjem otežiti 
raziskovanja najdbe iz prejšnjega odstavka ali najdišča, ne 
da bi za to dobil soglasje strokovne organizacije. 
Če strokovna organizacija v 15 dneh po obvestilu o 
najdbi ne da upravičencu soglasja za delo na najdišču, 
lahko upravičenec zahteva, da mu določi rok trajanju 
prepovedi za kulturo pristojni upravni organ občine, na 
območju katere je najdišče. 
Pri odločanju o zadevi iz prejšnjega odstavka upošteva 
upravni organ poleg strokovne in tehnične zahtevnosti 
raziskovalnih varstvenih del tudi višino sredstev, ki jih ta 
dela terjajo, razen če preskrbi ta sredstva zainteresirana 
stranka. 

54. člen 

Kadar obsega stavbno zemljišče arheološko najdišče, 
vsebuje priprava stavbnega zemljišča tudi zavarovalno 
arheološko raziskavo tega zemljišča. 
Dokler ni opravljena zavarovalna arheološka raziskava, 
izvajalec ne sme opravljati drugih del na zemljišču, razen 
tistih, ki jih dovoli strokovna organizacija. 

55. člen 

Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča obsega zlasti 
zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumenta- 
cije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrez- 
no vzdrževanje arheoloških najdb. Na podlagi take raz- 
iskave zemljišča se dokončno določi njegova namemb- 
nost. 

56. člen 

Arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje sme oprav- 
ljati sami) za to usposobljena strokovna organizacija ali 
od nje pooblaščena raziskovalna organizacija ali razisko- 
valec v skaldu z določbami tega zakona. 
Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje je po- 
trebna odločba republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za kulturo. S to odločbo določi zlasti meje ob- 
močja, pogoje in način raziskovanja, prepovedi in ome- 
jitve imetniku najdišča in drugim osebam za čas trajanja 
raziskovanja. 

č} Posebne določbe o varstvu arhivskegi gradiva , 

57. člen 

Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, samo- 
upravne interesne skupnosti in druge skupnosti, orga- 
nizacije združenega dela, družbenopolitične in druge or- 
ganizacije ter društva morajo skrbeti za ohranjanje, mate- 
rialno varnost in urejenost izvirnega in reproduciranoga 
dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo ali nastane pri 
njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko 
gradivo. 

Imetniku ne preneha dolžnost iz prejšnjega odstavka, če 
ponudi gradivo iz prejšnjega odstavka arhivu. 

58. člen 

Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, 
risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano ali 
kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ki ima 
trajen pomen za znanost ali za kulturo, in sicer ne glede 
na to kdaj, kje in pri kom je nastalo. 

59. člen 

Arhivsko gradivo nastane tako, da ga imetnik po navo- 
dilih arhiva odbere iz dokumentarnega gradiva. 
Če hrani občan ali civilna pravna oseba, ki ni društvo, 
dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti iz prejšnjega 
člena tega zakona, razglasi na predlog arhiva to gradivo za 
arhivsko gradivo občinski upravni organ, pristojen za 
kulturo. 

60. člen 

Arhivsko gradivo bivših državnih ali avtonomnih organov 
in organizacij je družbena lastnina. 

61. člena 

Če imetnik arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz 57. 
člena tega zakona preneha obstajati in nima pravnega 
naslednika, prevzame arhivsko gradivo v upravljanje arhiv. 

62. člen 

Imetnik arhivskega gradiva ni dolžan omogočiti občanom 
dostopa do njega (četrta aunen 31. člena tega zakona). 

63. člen 

Civilne pravne osebe, ki niso društva in ki imajo arhivski) 
gradivo, starejše od 50 let, morajo dovoliti arhivu ali 
drugim organizacijam ali posameznikom, ki jih pooblasti 
arhiv, da uporabljajo to gradivo za raziskovalne, študijske 
in razstavne namene. 

64. člen 

Občani, ki imajo arhivsko gradivo, starejše od 50 let, 
morajo dovoliti arhivu, da ga reproducira za znanstveno 
ali strokovno obdelavo. 

65. člen 

Družbena pravna oseba, ki je imetnik arhivskega gradiva, 
mora sodelovati z arhivom pri ugotavljanju, odbiranju in 
izročanju arhivskega gradiva ter pri vodenju evidenc o 
njem in mora za izvajanje obveznosti po določbah tega 
zakona zagotoviti primerna sredstva in strokovno uspo- 
sobljene delavce. Za primere, ko se imetnik in arhiv ne 
moreta sporazumeti o obsegu imetnikove dolžnosti velja 
določba prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

66. člen 

Arhivsko gradivo, ki je v družbeni lastnini, je treba 
izročiti, če se imetnik in arhiv ne dogovorita drugače, 
arhivu: 
— po petih letih od nastanka, če gre za gradivo družbe- 

nopolitičnih organizacij; 
— po desetih letih od nastanka, če gre za gradivo delov- 

nih in drugih organizacij s področja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti; 
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- po petnajstih letih od nastanka, če gre za gradivo 
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih in drugih skupnosti; 

- po tridesetih letih od nastanka, če gre za gradivo 
sodišč, javnih tožilstev in javnih pravobranilstev. 

Društva izročajo arhivsko gradivo po 30 letih od nastanka 
gradiva, če se z arhivom ne dogovorijo drugače. 

67. člen 

Od filmskega gradiva, ki je v družbeni lastnini, je treba 
izročiti: 
- dve brezhibni kopiji v šestih mesecih po i zgotovi t vi 

filma, 
- originalno negativ sliko in ton negativ ter delovne 

kopije in posredne zvočne zapise v treh letih po 
i zgotovi t vi filma. 

68. člen 

Arhivsko gradivo je treba izročiti arhivu v originalu, 
urejeno, popisano in v zaokroženih in kompletnih ce- 
lotah. 

69. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, izda na- 
vodila o odbiranju in o izročanju arhivskega gradiva, o na- 
činu vzdrževanja in varovanja tega gradiva pred poškod- 
bami, uničenjem in izgubo, o načinu in pogojih za upo- 
rabo arhivskega gradiva, o njegovi strokovni obdelavi, iz- 
delavi inventarjev in drugih pripomočkov za uporabo ter 
o strokovni usposobljenosti delavcev, ki delajo z arhiv- 
skim in dokumentarnim gradivom. 

III. STROKOVNE ORGANIZACIJE 

70. člen 

Strokovne organizacije po tem zakonu so organizacije, ki 
opravljajo strokovne naloge varstva naravne in kulturne 
dediščini kot glavno dejavnost. 

Strokovne organizacije se organizirajo: 
- kot temeljne organizacije združenega dela v sestavi 

strokovnih delovnih organizacij ali drugih delovnih 

organizacij; 
- kot delovne organizacije. 
Dejavnost strokovnih organizacij je kulturna dejavnost in 
je posebnega družbenega pomena. Naloge varstva naravne 
in kulturne dediščine, določene s tem zakonom, 
opravljata tudi Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine in Arhiv SR Slovenije kot republiški 
upravni organizaciji. 

71. člen 

Strokovne organizacije opravljajo v zvezi z varstvom na- 
ravne in kulturne dediščine zlasti naslednje naloge: 
- ugotavljajo, popisujejo in raziskujejo naravno in kul- 

turno dediščino; , 
- dokumentirajo in vrednotijo naravno in kulturno de- 

diščino; .   . 
- ugotavljajo in predlagajo, katere dele naravne in kul- 

turne dediščine je treba razglasiti za spomenik ah 
znamenitost, in izdelujejo analitično osnovo, potrebno 

za razglasitev; 

- predlagajo, strokovno pripravljajo in utemeljujejo iz- 
dajo upravnih aktov na področju varovanja spome- 
nikov ali znamenitosti; 

- vzdržujejo, obnavljajo in zavarujejo spomenike ali 
znamenitosti; 

- skrbijo za pravilno vzdrževanje, ustrezno rabo in ohra- 
njanje spomenikov ali znamenitosti in sodelujejo z 
imetniki spomenikov ali znamenitosti ali z organi, ki 
jih upravljajo; 

- predlagajo ukrepe za varstvo v primerih naravnih 
nesreč ali drugih izrednih razmerah; 

- proučujejo vprašanja varstva kulturne in naravne de- 
diščine, še posebej spomenikov ali znamenitosti; 

- redno ali načrtno sodelujejo z vzgojnoizobraževalnimi 
organizacijami pri njihovem delu; 

- dajejo občanom in pravnim osebam pojasnila, nasvete 
in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju in varo- 
vanju naravne in kulturne dediščine; 

- razvijajo pri delovnih ljudeh in občanih zavest o 
pomenu naravne in kulturne dediščine in njenega 
varstva. 

72. člen 

Strokovne organizacije sodelujejo med seboj, usklajujejo 
svoje dejavnosti, se dogovarjajo o skupnih nalogah, izme- 
njujejo ali si med seboj izposojajo spomenike ali zname- 
nitosti, s katerimi upravljajo, upoštevajoč pri tem širši 
družbeni interes in interes celotne družbene skupnosti. 
Če se strokovni organizaciji ne moreta sporazumeti o 
pridobitvi, prepustitvi, zamenjavi ali izposoji spomenika 
ali znamenitosti, ali o tem, kateri od njiju pripadajo na- 
loge varstva posameznega spomenika ali zna inen ¡tosti, 
lahko na predlog vsake od njiju odloči o tem republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo, v skladu z določbami 
tega zakona. 

73. Člen 

Strokovne organizacije sodelujejo tudi z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi na področju 
kulture, telesne kulture, vzgoje in izobraževanja, zna- 
nosti, urbanizma in komunalnih dejavnosti, urbanistič- 
nega in prostorskega planiranja, turizma, informiranja in 
na drugih področjih družbenega dela pri načrtovanju in 
izvajanju nalog, ki imajo pomen za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. 

74. člen 

Delavci strokovne organizacije pridobivajo dohodek iz 
celotnega prihodka, ki ga ustvarjajo: 
- s svobodno menjavo dela, 
- s prodajo svojih storitev, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku na podlagi 

združevanja dela in sredstev, 
- s prispevki neposrednih uporabnikov (vstopnina, izpo- 

soj nina, povračilo za predpise dokumentov itd.). 
- z darili in na kakšni drugi podlagi, določenimi z 

zakonom ali samoupravnim sporazumom oziroma po- 
godbo v skladu z zakonom. 

75. člen 

Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo v svojem prora- 
čunu sredstva: 
- za vodenje registra spomenikov in znamenitosti ter evi. 

den •• arhivskega gradiva; 
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— za izdajanje predpisov in potrdil na podlagi dokumen- 
tov iz arhivskega gradiva; 

— za druge upravne naloge, ki jih v skladu s tem zako- 
nom opravljajo strokovne organizacije kot javno po- 
oblastilo. 

76. člen 

Strokovno organizacijo upravljajo delavci te organizacije. 
V zadevah, določenih s tem zakonom, pa enakopravno 
soodločajo delegati ustanoviteljev, uporabnikov, ki imajo 
dolgoročni interes za dejavnost te strokovne organizacije, 
ter organov družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: delegati 
družbene skupnosti). 
V upravljanju strokovne organizacije soodločajo tudi de- 
legati uporabnikov, ki so udeleženi v neposredni svobodni 
menjavi dela s to strokovno organizacijo (v nadaljnjem 
besedilu: delegati uporabnikov), kadar gre za uresniče- 
vanje medsebojnih družbenoekonomskih odnosov. 

77. člen 

Organ upravljanja strokovne organizacije je svet. Sestav- 
ljajo ga delegati delavcev strokovne organizacije in dele- 
gati družbene skupnosti. 
Ustanovitelj z aktom o ustanovitvi strokovne organizacije 
določi Število delegatskih mest v svetu in kateri uporab- 
niki ter organi družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij delegirajo v svet svoje delegate. 

78. člen 

Delegati družbene skupnosti v svetu strokovne organiza- 
cije soodločajo zlasti: 

— pri določanju predloga statuta; 
— pri sprejemanju drugih samoupravnih splošnih aktov; 

razen tistih, ki urejajo delitev tistega dela dohodka, ki 
je namenjen za osebno in skupno porabo, in medse- 
bojna delovna razmerja; 

— pri določanju razvojnih programov in odločanju o 
razširitvi prostorskih in tehničnih zmogljivosti stro- 
kovne organizacije; 

— pri določanju smernic za plan strokovne organizacije; 
— pri določanju predloga elementov za sklepanje samo- 

upravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter temeljev plana družbeno- 
političnih skupnosti; 

— pri sprejemanju letnega delovnega načrta in zaključ- 
nega poročila; 

— pri določanju temeljnih pogojev za pridobivanje do- 
hodka; 

— pri sprejemanju finančnega načrta in določanju perio- 
dičnega in zaključnega računa; 

— pri določanju cen storitev; 
— pri določanju pogojev za dostopnost spomenikov in 

znamenitosti občanom in pri določanju njihovega ne- 
posrednega prispevka; 

— pri določanju meril za odškodnine in nadomestila 
imetnikom spomenikov ali znamenitosti; 

— pri oblikovanju načel in meril kadrovske politike ter 
pri njenem izvajanju; 

— pri imenovanju in razrešitvi ter pri volitvah in od- 
poklicu poslovodnih in izvršilnih organov ter delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; 

— pri odločanju o statusnih spremembah. 

V zadevah iz prejšnjega odstavka je odločitev sprejeta, če 
so jo z ločenim glasovanjem sprejeli v enakem besedilu 
delegati delavcev in delegati družbene skupnosti. Ce ni 
doseženo soglasje, se prične usklajovalni postopek, ki ga 
določa statut. 

79. člen 

Delo strokovne organizacije je javno. 
Strokovna organizacija obvešča javnost o svojem delu 
tako, da objavlja letne delovne programe, poročila o 
opravljenih programih in poročila o pomembnih varst- 
venih ukrepih in akcijah, v katerih sodeluje. 
S statutom strokovne organizacije se podrobneje določi 
način obveščanja javnosti. 

80. člen 

Statut strokovne organizacije se sprejme v soglasju z usta- 
noviteljem, potrdi pa ga izvršni svet skupščine občine, na 
območju katere ima strokovna organizacija svoj sedež. 

81. člen 

Zakonitost dela strokovne organizacije nadzoruje občin- 
ski upravni organ, pristojen za kulturo. 

a) Organizacije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine 

82- člen 

Organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine (v 
nadaljnjem besedilu: organizacije za varstvo) poleg dejav- 
nosti iz 71. člena tega zakona oziroma v okviru te dejav- 
nosti: 
— evidentirajo, proučujejo in dokumentirajo nepre- 

mičnine, spomenike in znamenitosti, pripravljajo štu- 
dije in elaborate ?.a njihovo varovanje, konserviranje, 
obnavljanje, revitalizacijo, za ohranjanje ter vzdrže- 
vanje njihovih zavarovanih lastnosti; 

— sodelujejo v postopku družbenega planiranja v kra- 
jevnih skupnostih in občinah s stališča varovanja, raz- 
vijanja in uporabljanja naravne in kulturne dediščine 
in dajejo potrebno analitično oceno za planske odlo- 
čitve glede nepremičnih spomenikov ali znamenitosti; 

— sodelujejo z imetniki nepremičnih spomenikov ali zna- 
menitosti oziroma imetniki pravice upravljanja in z 
drugimi, ki imajo interese v zvezi s posameznim spo- 
menikom ali znamenitostjo, jih vzpodbujajo k samo- 
upravnemu sporazumevanju o njihovih interesih in k 
združevanju sredstev za zadovoljevanje teh interesov in 
sodelujejo v tem sporazumevanju kot strokovni sveto- 
valci ali kot udeleženci; 

— vodijo register nepremičnih spomenikov ali znamc- 
, n¡tosti; 

— vodjo oziroma nadzorujejo izvajanje vzdrževalnih in 
varstvenih del na nepremičnih spomenikih ali zname- 
nitostih, 

— spremljajo rcstavratoiske in druge tehnične dejavnosti 
in njihov razvoj. 

Z nepremičnim spomenikom ali znamenitostjo iz tega 
člena so mišljene tudi premičnine, ki mu po svojem na- 
menu pripadajo, v primeru arheološkega najdišča pa pre- 
mičnine, ki so v njem zakopane. 
Organizacije za varstvo lahko tudi same razvijajo restavra- 
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torske in druge tehnične dejavnosti ter načrtujejo posa- 
mezna vzdrževalna dela na nepremičnih spomenikih in 
znamenitostih. 

83. člen 

Organizacijo za varstvo ustanovi občina za naloge varstva 
naravne in kulturne dediščine na svojem območju. 
Več občin lahko skupaj ustanovi organizacijo za varstvo. 
Medsebojne pravice in obveznosti urede ustanoviteljice s 
samoupravnim sporazumom. 

84. člen 

Organizacija za varstvo lahko začne z delom, ko republi- 
ški upravni organ, pristojen za kulturo, ugotovi: 
- da ima organizacija potrebne prostore in tehnično 

opremo za opravljanje dejavnosti na območju, za 
katero je ustanovljena; 

- da ima strokovne kadre za vsa tista ožja strokovna 
področja dejavnosti, ki jih bo organizacija opravljala. 

Podrobnejša določila o pogojih ¡z prejšnjega odstavka 
izda republiški upravni organ, pristojen za kulturo. 

85. člen 

Za restavratorska dela ali za posamezna druga ožja pod- 
ročja dejavnosti iz 71. in 82. člena tega zakona ali za 
dejavnost varstva posameznega spomenika ali znameni- 
tosti lahko družbenopolitična skupnost ustanovi posebno 
organizacijo za varstvo. Določbe 82. do 84, člena tega 
zakona veljajo smiselno tudi za tako organizacijo. 

86. člen 
Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne de- 
diščine opravlja kot republiška upravna organizacija tudi 
tele naloge; 
- vodi zbirni register spomenikov in znamenitosti; 
- vodi IN DOK center za varstvo naravne in kulturne 

dediščine; 
- organizira in vodi usklajevanje metod in postopkov za 

delo pri varstvu naravne in kulturne dediščine; 
- razvija in usmerja raziskovalno delo v zvezi z varstvom 

naravne in kulturne dediščine; 
- popularizira naravno in kulturno dediščino ter njeno 

varstvo. 

b) Muzeji 

87. člen 
Muzeji poleg dejavnosti iz 71. člena tega zakona oziroma 
v okviru te dejavnosti: 
- evidentirajo in dokumentirajo premične spomenike in 

znamenitosti, proučujejo in pripravljajo Študije in 
elaborate za njihovo varstvo; 

- zbirajo,  urejajo in hranijo premične spomenike in 
znamenitosti; , ±   ,, 

- pripravljajo razstave in druge oblike predstavljanja 
naravne in kulturne dediščine, zlasti še tistega gradiva, 
s katerim upravljajo, in spomenikov ali znamenitosti, 
ki so registrirani pri njih; 

- pripravljajo razstave, publikacije in druge oblike pred- 
stavljanja naravne in kulturne dediščine v SR Sloveniji 
in SFR Jugoslaviji in v tujini; 

- posredujejo ali pripravljajo razstave in druge oblike 

predstavljanja naravne in kulturne dediščine drugih 
narodov in narodnosti SFR Jugoslavije in tujine; 

- sodelujejo s samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo 
same pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike 
predstavljanja naravne in kulturne dediščine, in jim 
strokovno pomagajo; 

- pripravljajo strokovne in znanstvene razgovore, sre- 
čanja, seminarje in podobno; 

- vodijo register premičnih spomenikov in znamenitosti. 
Muzeji lahko razvijajo tudi konservatorske, restavratorske 
in druge tehnične dejavnosti ter opravljajo varstvena dela 
na posameznih spomenikih ali znamenitostih. 
S premičnimi spomeniki ¡z tega člena ni mišljeno arhiv- 

• sko gradivo. 

88. člen 

Muzej  se  lahko ustanovi za varstvo posamezne vrste 
naravne in kulturne dediščine (posebni muzej). 
Muzej je po tem zakonu tudi galerija, ki hrani premično 
kulturno dediščino. 

89. člen 

Muzej lahko ustanovijo organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične orga- 
nizacije ter druge družbene pravne osebe. 
Preden ustanovitelj sprejme elaborat o družbeni in eko- 
nomski upravičenosti ustanovitve muzeja, si mora pri- 
skrbeti od Kulturne skupnosti Slovenije soglasje o upravi- 
čenosti ustanovitve muzeja, razen če je ustanovitelj SR 
Slovenija. 
Skupaj z elaboratom o družbeni in ekonomski upravi- 
čenosti ustanovitve muzeja mora ustanovitelj predložiti 
tudi dokaze o tem, da so zagotovljeni temeljni pogoji za 
delo muzeja. 
Vsaka občina mora zagotoviti opravljanje nalog varstva 
premične naravne in kulturne dediščine na svojem ob- 
močju. 

90. člen 

Muzej lahko začne z delom, ko republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo, ugotovi: 
- da je zbrano dovolj muzejskega gradiva oziroma da je 

na območju, za katerega je muzej ustanovljen, dovolj 
premične naravne in kulturne dediščine; 

- da ima primerne prostore za razstavljanje in hranjenje 
muzejskega gradiva ter za druge naloge muzeja; 

- da ima ustrezne strokovne kadre. 
Podrobnejša določila o pogojih iz prejšnjega odstavka 
izda republiški upravni organ, pristojen za kulturo. 

91. člen 

Muzej opravlja strokovne naloge varstva premične na- 
ravne in kulturne dediščine na območju, za katero je 
ustanovljen, razen v primerih iz drugega odstavka 13. 
člena tega zakona. 
Posebni muzej opravlja v soglasju in sodelovanju z muze- 
jem ¡z prejšnjega odstavka naloge varstva tistega dela 
naravne in kulturne dediščine, za katerega je ustanovljen. 
Muzej, ki je ustanovljen za območje SR Slovenije, 
opravlja v soglasju in sodelovanju z muzejem iz prejšnjih 
dveh odstavkov tega člena naloge varstva tistih premičnih 
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spomenikov in znamenitosti, id so velikega ali izjemnega 
pomena za SR Slovenijo. 
Muzej iz prejšnjega odstavka evidentira in proučuje tudi 
spomenike  in  znamenitosti, ki  so  izven ozemlja SR 
Slovenije, pa so pomembni za SR Slovenijo. 
Ustanovitelj  s svojim aktom določi  naloge  muzeja  v 
smislu tega člena. 

92. člen 

Muzej pridobiva muzejsko gradivo v skladu s svojimi 
nalogami v smislu prejšnjega člena. 
Muzejsko gradivo pridobiva muzej predvsem: 
— z zbiranjem, odkrivanjem, izkopavanjem in z drugimi 

oblikami dejavnosti ali sodelovanja v dejavnostih dru- 
gih; 

— z odkupom; 
— s prevzemom v upravljanje v skladu z 40., 43. in 

drugim odstavkom 48. člena, 49. in 50. členom tega 
zakona; 

— z volili ter darili) 
— z zamenjavo z drugimi strokovnimi organizacijami. 

93. člen 

Muzeji strokovno sodelujejo z občani in pravnimi ose- 
bami, ki imajo zbirko predmetov naravne in kulturne 
dediščine (muzejska zbirka), pri urejanju in predstav- 
ljanju zbirke. 
V sporazumu z muzejem lahko občan ali pravna oseba iz 
prejšnjega odstavka razglaša muzejsko zbirko v javnosti, 
jo odpira za javnost in pobira za njen ogled vstopnino ali 
prispevke. 

• J Arhivi 

94. člen 

Arhivi poleg dejavnosti iz 71. člena tega zakona, oziroma 
v okviru teh dejavnosti: 
— ugotavljajo, zbirajo, strokovno obdelujejo arhivsko 

gradivo, izdelujejo inventarje, vodnike in druge pripo- 
močke za uporabo arhivskega gradiva in jih objavljajo; 

— popisujejo arhivsko gradivo, ki je ¡zven območja SR 
Slovenije in v tujini in zadeva njihovo območje ter z 
reprodukcijami tega gradiva dopolnjujejo svoja gra- 
diva; 

— vodijo evidenco arhivskega gradiva; 
— konsetvirajo in restavrirajo arhivsko gradivo in ga 

mi krotil majo; 
— dajejo arhivsko gradivo v uporabo; 
— izdajajo prepise dokumentov ¡n potrdila na podlagi do- 

kumentov; 
— opravljajo znanstveno raziskovalne naloge na področju 

arhivistike; 
— objavljajo arhivsko gradivo in opravljajo druge znan- 

stveno raziskovalne naloge, zlasti na področju zgo- 
dovine; 

— pripravljajo razstave in druge oblike predstavljanja ar- 
hivskega gradiva, posebno tistega, s katerim upravljajo; 

— izdajajo publikacije. 

95. člen 

Arhiv ustanovi občina za naloge varstva arhivskega gra- 
diva na njenem območju. 
Več občin lahko skupaj ustanovi arhiv. Medsebojne pra- 

vice in obveznosti urede ustanoviteljice s sa mou pravni m 
sporazumom. 
Arhiv, ki je ustanovljen za območje ene ali več občin, 
opravlja naloge varstva za arhivsko gradivo, ki je nastalo 
oziroma nastaja pri organih, organizacijah in skupnostih, 
ki so imeli oziroma imajo sedež na območju arhiva, razen 
za gradivo, za katerega opravlja naloge varstva ArhivSR 
Slovenije. 
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, na predlog 
arhiva določi tiste družbene pravne osebe in društva, ka- 
terih arhivsko gradivo bo v skladu s tem zakonom pre- 
vzemal arhiv. 

96. člen 

Arhiv lahko začne z delom, ko republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo, ugotovi: 
— da ima arhiv potrebne skladiščne in delovne prostore 

in tehnično opremo za opravljanje dejavnosti na ob- 
močju, za katero je ustanovljen; 

- da ima strokovne kadre za vsa področja dejavnosti. 
Podrobnejša določila o pogojih iz prejšnjega odstavka 
izda republiški upravni organ, pristojen za kulturo. 

97. člen 

Arhivsko gradivo, na katerem imajo lastninsko pravico 
občani in civilne pravne osebe, ki niso društva, pridobi- 
vajo arhivi z volili in darili, z nakupom in z drugimi prav- 
nimi posli ali z izročitvijo na temelju tretjega odstavka 
39. člena tega zakona. 

98. člen 

Arhiv SR Slovenije opravlja naloge varstva arhivskega gra- 
diva: 
— republiških organov in skupnosti; 
— državnih in avtonomnih organov, ki so imeli sedež na 

območju SR Slovenije in so po vsakokratni državno- 
pravni ureditvi veljali za organe na stopnji dežele ozi- 
roma za organe na podobni ali višji stopnji; 

— organov družbenopolitičnih in drugih organizacij, ki 
so po svojih pravilih delovali za območje Slovenije ali 
nekdanjih dežel; 

— delovnih in drugih organizacij in skupnosti, ki oprav- 
ljajo aH so opravljale pomembnejše naloge v razvoju 
kulture; 

— osrednjih organov društev ali zvez društev, ki so po 
pravilih ali dejansko opravljali oziroma opravljajo po- 
membnejše naloge v razvoju kulture. 

Arhiv SR Slovenije opravlja tudi varstvo za vse filmsko 
gradivo, ki je nastalo oziroma nastaja na območju SR 
Slovenije, in za arhivsko gradivo RTV Ljubljana. 
Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, določi na 
predlog Arhiva SRS tiste družbene pravne osebe in 
društva, katerih arhivsko gradivo bo v skladu s tem za- 
kolom prevzemal Arhiv SRS. 

99. člen 

Arhiv SR  Slovenije  poleg  zadev po prejšnjem členu 
opravlja za območje SR Slovenije še tele zadeve: 
— vodi zbirno evidenco arhivskega gradiva; 
— vodi evidenco arhivskega gradiva, ki je izven območja 

SR Slovenije in v tujini ter zadeva SR Slovenijo; 
— vodi INDO K center za arhivistiko; 
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- organizira in vodi usklajevanje metod in pošlopkov za 
delo v arhivih; 

- razvija in usmerja raziskovalno delo v zvezi z arhi- 
vistiko, 

100. člen 

Republiški upravni- organ za ljudsko obrambo, republiški 
štab teritorialne obrambe, republiški upravni organ za 
notranje zadeve ter Centralni komite Zveze komunistov 
Slovenije lahko samostojno opravljajo naloge varstva za 
arhivsko gradivo, ki je nastalo na njihovem delovnem 
področju na vsem območju SR Slovenije. 
Če organi iz prejšnjega odstavka izročijo arhivsko gradivo 
arhivom ali pa ga prepustijo v preučevanje kakšni drugi 
zainteresirani organizaciji, lahko določijo, pod katerimi 
pogoji se sme gradivo uporabljati. 

101. člen 

Zavodi, ki preučujejo zgodovino delavskega gibanja in 
ljudske rcvolueijc, opravljajo naloge varstva za arhivsko 
gradivo, ki ga sami hranijo. 

102. člen 

Arhiv lahko s pogodbo prepusti posameznim organom in 
organizacijam določene vrste arhivskega gradiva in jim 
zaupa opravljanje posameznih nalog v zvezi z njim ter 
hkrati določi tudi pogoje za uporabljanje tega gradiva. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

103. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek družbena pravna oseba, ki je imetnik 
praviee upravljanja na delu naravne in kulturne dediščine, 
če: 
1. ne skrbi za njeno ohranjanje ne glede na njegovo 

uporabno vrednost ali ne opusti njegovo rabo, pa se 
zaradi tega zmanjša njegova kulturna, znanstvena, 
zgodovinska ali estetska vrednost (11. člen); 

2. izvozi del naravne in kulturne dediščine brez dovo- 
ljenja občinskega upravnega organa ( 12. člen). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katerega od 
prekrškov iz prejšnjega odstavka. 

104. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek občan, z denarno kaznijo od 2.000 
do 20.000 dinarjev pa eivilna pravna oseba, ki je imetnik 
dela naravne in kulturne dediščine, če: 
1. ne ravna z njim kot dober gospodar in ga ne ohranja, 

pa zaradi tega na njem nastane škoda (10. člen); 
2. izvozi del naravne in kulturne dediščine brez dovo- 

ljenja občinskega upravnega organa (12. člen). 

105. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se 
kaznuje za prekrške pravna oseba ali posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
če: •, 
1. uporablja  ime, oblike in druge prepoznavne značil- 

nosti spomenika ali znamenitosti za reklamo, propa- 
gando, kot elemente firme ali blagovne znamke v 
nasprotju z naravo ali pomenom spomenika ali zname- 
nitosti (52. člen); 

2. odkrije del naravne in kulturne dediščine, o katerem je 
mogoče utemeljeno domnevati, da je spomenik ali 
znamenitost, pa ne poskrbi, da ostane nepoškodovan 
na mestu ali v položaju, kot gaje odkril, in ne obvesti 
takoj strokovne organizaeije (drugi odstavek 53. 
člena); 

3. s svojim delovanjem ali ukrepanjem oteži raziskovanje 
najdbe ali najdišča iz drugega odstavka 53, člena, pa ni 
dobil soglasja strokovne organizacije (tretji odstavek 
53. člena); 

4. opravlja brez dovoljenja strokovne organizacije na 
stavbnem zemljišču kakšna dela, dokler ni na njem 
opravljena zavarovalna arheološka raziskava (drugi od- 
stavek 54. člena); 

5. opravlja arheološka izkopavanja oziroma raziskovanje 
v nasprotju z določbami tega zakona in brez dovo- 
ljenja republiškega upravnega organa, pristojnega za 
kulturo (56. člen); 

6. brez privoljenja muzeja razglaša muzejsko zbirko v 
javnosti, jo odpira za javnost, pobira za njen ogled 
vstopnino ali prispevke (drugi odstavek 93. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10,000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori katerega od prekrškov iz prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se 
kaznuje tudi posameznik, ki stori katerega od prekrškov 
iz prvega odstavka tega člena. 

106. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek civilna pravna oseba, ki je imetnik 
spomenika "ali znamenitosti ali družbena pravna oseba, ki 
je imetnik pravice upravljanja na spomeniku ali znameni- 
tosti, če: 

1. ne vzdržuje njegove substance, podobe in položaja v 
okoliei (prva alinea 31. člena); 

2. ga ne varuje pred nevarnostjo delovanja naravnih sil 
ali človeškega ravnanja (druga alinea 31. člena); 

3. ne dopušča ali ne omogoča strokovnim organi- 
zacijam ali osebam, ki jih one pooblastijo, preuče- 
vanja, popisovanja, ali snemanja znamenitosti ali 
spomenika v znanstvene ali kulturne namene (tretja 
alinea 31. člena); 

4. ne omogoča občanom dostopa do spomenika ali 
znamenitosti, pa to ni nevarno za spomenik ali 
znamenitost oziroma ne povzroči imetniku škode ali 
nesorazmernih neprijetnosti (četrta alinea 31. člena); 

5. ne izroči strokovni organizaciji začasno spomenika 
ali znamenitosti zaradi organizacije razstave ali dru- 
gih tehtnih razlogov (peta alinea 31. člena); 

6. ne obvesti v roku 14 dni strokovne organizacije, pri 
kateri je spomenik ali znamenitost registriran ali 
popisan, o vseh spremembah stvarnih ali pravnih 
dejstev, pomembnih za register, popis ali evidenco 
(Šesta alinea 31. člena); 

7. ne skrbi za oznako spomenika ali znamenitosti (sedma 
alinea 31. člena); 

8. uporablja spomenik ali znamenitost za namene ali na 
način, ki nasprotuje njegovi naravi ali pomenu (32. 
člen); 
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9. opravi na spomeniku ali znamenitosti poseg, ki ni v 
skladu z navodili strokovne organizacije ali z izvajalci, 
s katerimi se strokovna organizacija ne strinja (36. 
člen); 

10. kljub opominu ne opravi potrebnih del na spome- 
niku ali znamenitosti v roku, ki mu ga je določila 
strokovna organizacija (37. člen); 

11. rabi spomenik ali znamenitost na način ali v namene, 
ki mu jih je občinski upravni organ prepovedal, pa je 
taka raba nevarna za obstoj in neokrnjenost sporne- 
nika ali znamenitosti (38. člen); 

12. krši predkupno pravico občine ali strokovne organi- 
zacije ali če odsvoji arhivsko gradivo, ne da bi ga 
poprej ponudil arhivu (40. člen), 

13. ne dela z dokumentarnim gradivom strokovno uspo- 
sobljen delavec (65. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10 000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
katerega od prekrškov iz prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katerega od 
prekrškov iz 1. do 12. točke prvega odstavka tega člena. 

107. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, druga 
družbena pravna oseba ali društvo, če: 
1. ne skrbi za materialno varnost in za urejenost doku- 

mentarnega gradiva v skladu z navodili tega zakona, 
dokler ni iz njega odbrano arhivsko gradivo (57. 
člen); 

2. ne sodeluje z arhivom pri ugotavljanju, odbiranju in 
izročanju arhivskega gradiva ter pri vodenju evidenc 
o njem ter ne zagotovi primernih sredstev in stro- 
kovne delovne moči za evidentiranje, zbiranje in 
strokovno obdelovanje arhivskega gradiva (65. člen); 

3. če ne izroči arhivskega gradiva arhivu v predpisanih 
rokih (66. in 67. člen); 

4. če ne izroči arhivskega gradiva arhivu v originalu, 
urejeno, popisano in v zaokro-enih in kompletnih ce- 
lotah (68. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba družbene pravne osebe, ki 
je storila katerega od prekrškov iz prejšnjega odstavka. 

108. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek civilna pravna oseba, ki ni društvo in 
ki ima arhivsko gradivo starejše od 50 let, če ne dovoli 
arhivu ali drugim organizacijam ali posameznikom, kijih 
pooblasti arhiv, da uporabljajo to gradivo za raziskovalne, 
študijske in razstavne namene (63. člen). 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje občan, ki ima arhivsko gradivo, starejše od 50 
let, če ne dovoli arhivu, da ga reproducira za znanstveno 
ali strokovno obdelavo (64. člen). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

109. člen 

Akti o razglasitvi spomenikov in znamenitosti, izdani na 
podlagi zakona o varstvu narave (Uradni list SRS, št. 
7/70) in zakona o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni 
list LRS, št. 26/61 in SRS, št. 11/65) ostanejo v veljavi 
in se morajo uskladiti z določbami tega zakona v dveh 
letih po njegovi uveljavitvi. 

110. člen 

Občine ustanovijo organizacije za varstvo oziroma prila- 
godijo ustanovitvene akte obstoječih zavodov za spome- 
niško varstvo v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 
Obstoječi zavodi za spomeniško varstvo nadaljujejo svoje 
delo kot organizacije za varstvo in uskladijo svojo organi- 
zacijo in delovanje ter samoupravne splošne akte z določ- 
bami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 
Muzeji in arhivi uskladijo svojo organizacijo in delovanje 
ter samoupravne splošne akte z določbami tega zakona v 
enem letu po njegovi uveljavitvi. 

111. člen 
Republiški  upravni  organ,  pristojen  za  kulturo, izda 
izvršilne predpise iz tega zakona v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 
Dokler ne bodo izdani predpisi iz prejšnjega odstavka, 
veljajo izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakonov iz 
112.  člena  tega  zakona,  če  niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

112. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 
zakon o varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7/70), zakon 
o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list LRS, št. 
26/61 in SRS, št. 11/65), zakon o muzejih (Uradni list 
LRS, št. 32/59 in SRS, št. 11/65) in zakon o arhivskem 
gradivu in arhivih (Uradni list SRS, št. 34/73). 

113. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 
Št. 63-30/80 
Ljubljana, dne 26. decembra 1980. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije 
Predsednik 

Milan Kučan l.r. 
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KAZENSKI ZAKON SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

(Uradni Ust SRS, št. 12/77) 

Določbe, ki se nanašajo na 
kulturno dediščino 

Petnajsto poglavje 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER DRUŽBENO IN 
ZASEBNO PREMOŽENJE 

Velika tatvina 

166. člen 

(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka 165. člena se kaz- 
nuje z zaporom od enega do desetih let: 
1. če je storil tatvino tako, daje z vlomom, vdorom ali z 
drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto 
stavbo, sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore; 
2. če je storilo tatvino več oseb, ki so se združile zato, da 
bi kradle; 
3. če je storil tatvino na posebno predrzen način; 
4. če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za 
napad ali obrambo; 
5. če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni 
naravni nesreči; 
6. če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali ne- 
srečo drugega; 
(2) Enako se kaznuje storilce tatvine če je ukradena stvar 
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če 
vrednost ukradene stvari presega trideset tisoč dinarjev in 
je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno stvar take vred- 
nosti. 
(3) Če je ukradena stvar velikega ali izjemnega kul- 
turnega ali zgodovinskega pomena ali če vrednost ukra- 
dene stvari presega sto tisoč dinarjev in je Šlo storilcu za 
to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 
(4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega od- 
stavka tega člena, 
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z za- 
porom dvajsetih let. 

Zatajitev 

169. člen 

(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki 
mu je zaupana, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ah do 
katere je po naključju prišel, protipravno prilasti, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(3) Ce vrednost zatajene stvari ne presega petsto dinarjev 

.in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednost., 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(4) Ce stori dejanje iz prvega odstavka tega člena 
skrbnik, 
se kaznuje z zaporom do petih let. 
(5) Cc je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodo- 
vinskega pomena ali če vrednost zatejenc stvari presega 
trideset tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si pnlasti 

takšno stvar ali stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 
(6) Cc je zatajena stvar velikega ali izjemnega kulturnega 
ali zgodovinskega pomena ali če vrednost zatajene stvari 
presega sto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si 
prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom od dveh do desetih let. 
(7) Pregon zaradi dejanja iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka tega člena, če gre za zatajitev zasebnega pre- 
moženja, se začne na zasebno tožbo. 

Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so 
posebnega kulturnega ali zgodovinskega 

pomena in naravnih znamenitosti 

178. člen 

(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki ima 
poseben kulturni ali zgodovinski pomen ali naravno zna- 
menitost, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let 
(2) Če je poškodovana stvar velikega ali izjemnega kul- 
turnega ali zgodovinskega pomena ali če škoda presega 
trideset tisoč dinarjev, 
se storilce kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Nedovoljen izvoz stvari, ki šo 
posebnega kulturnega ali zgodovinskega 

pomena in naravnih znamenitosti 

179. člen 

(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese v 
tujino stvar, kije posebnega kulturnega ali zgodovinskega 
pomena ali naravno znamenitost, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Poskus j e kazniv. 
(3) Če je stvar iz prvega odstavka tega člena velikega ali 
izjemnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, 
se storilce kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih 
let. 

KAZENSKI ZAKON SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
(Uradni list SFRJ, št. 44/76) 

Določbe, ki se nanašajo na 
kulturno dediščino 

Šestnajsto poglavje 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN 
MEDNARODNO PRAVO 

Uničevanje kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov 

151. člen 
Kdor proti pravilom mednarodnega prava med vojno ali 
oboroženim spopadom uničuje kulturne ali zgodovinske 
spomenike ali stavbe ali zavode, namenjene znanosti, 
umetnosti, vzgoji ali človekoljubnim ciljem, se kaznuje z 
zaporom najmanj enega leta. 
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Na podlagi 272. člena zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih (Uradni list S RS, št. 24/79) In 69, 
člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list 
SRS. št. 1/81) izdaja Republiški komite za kulturo in 
znanost 

preneseni na nosilce računalniške informacije po preteku 
30 dni potem ko je poslal arhivu pismeno izjavo iz 
prejšnjega člena. 
Imetnik mora trajno hraniti dokumentacijo o uničenju 
dokumentarnega gradiva, iz katere mora biti razvidno, 
katero dokumentarno gradivo in kdaj je bilo uničeno. 

PRAVILNIK 
o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu 

1. člen 

Ta pravilnik določa način in postopek, po katerem 
morajo družbene pravne osebe in društva (v nadaljnjem 
besedilu: imetnik) iz svojega dokumentarnega gradiva 
od bira ti arhivsko gradivo in ga izročati arhivu. 

2. člen 

Arhivsko gradivo se odbira iz dokumentarnega gradiva na 
podlagi pismenega navodila, ki ga da arhiv vsakemu 
imetniku posebej. Pismeno navodilo sprejme tričlanska 
komisija, ki jo določi arhiv. 
Pismeno navodilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati 
seznam dokumentarnega gradiva oziroma kriterije za 
določanje dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhiv- 
skega gradiva. Seznam tega dokumentarnega gradiva je 
treba izdelati na podlagi klasifikacijske, organizacijske ali 
drugačne sestave gradiva. 

3. člen 

Imetnik mora omogočiti arhivu vpogled v svoje doku- 
mentarno gradivo in mora s svojimi strokovnimi delavci 
sodelovati pri ugotavljanju dokumentarnega gradiva, ki 
ima lastnosti arhivskega gradiva. 

4. člen 

Imetnik mora odbrati arhivsko gradivo iz dokumentar- 
nega gradiva v skladu s pismenim navodilom, ki ga da 
arhiv (2. člen tega pravilnika) in upoštevati tudi druge 
strokovne napotke, ki jih da arhiv ob odbiranju. 
Vse arhivsko gradivo je treba odbrati iz dokumentarnega 
gradiva, ki je nastalo v istem letu istočasno in to naj- 
kasneje do poteka zakonskega roka, določenega za izro- 
čitev arhivskega gradiva arhivu. 

5. člen 

Preden prične z odbiranjem arhivskega gradiva, mora 
imetnik o tem pismeno obvestiti arhiv. V obvestilu mora 
navesti letnike dokumentarnega gradiva, iz katerih bo 
odbral arhivsko gradivo. 
Po opravljenem odbiranju mora imetnik poslati arhivu 
pismeno izjavo, da je iz dokumentarnega gradiva, nave- 
denega v obvestilu iz prejšnjega odstavka, odbral vse 
arhivsko gradivo v skladu s pismenim navodilom, ki ga je 
dal arhiv (2. člen tega pravilnika) in da je upošteval tudi 
strokovne napotke, ki jih je dal arhiv ob odbiranju. 

6. člen 

Imetnik lahko glede na določila 57. člena zakona o 
naravni in kulturni dediščini uniči nepotrebno doku- 
mentarno gradivo in dokumentarno gradivo, če je bilo 
posneto na mikrofilm ali če so bili podatki iz gradiva 
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7. člen 

Imetnik mora izročiti arhivsko gradivo arhivu v izvirniku, 
urejeno, tehnično opremljeno, popisano in v zaokroženih 
in kompletnih celotah, ki so pove Kine po svojem izvoru 
ter za to zagotoviti primerna sredstva. 
Izvirnik je vsak primarni zapis dokumenta (tudi spreme- 
njenega ali dopolnjenega dokumenta). 
Kot urejeno se šteje arhivsko gradivo, pri katerem so 
posamezni deli v sklopu celotnega gradiva na mestu, ki 
jim je določeno na podlagi klasifikacijske, organizacijske 
ali kake druge sestave ter na podlagi sistema razvrščanja. 
Kot tehnično opremljeno se šteje arhivsko gradivo, če je 
zloženo v opremi, ki omogoča manipulacijo z gradivom 
in zagotavlja varnost gradiva pred mehanskimi poškod- 
bami pri hrambi in manipulaciji. 
Kot popisano se šteje arhivsko gradivo, za katerega je 
izdelan popis, ki vsebuje navedbo delov gradiva in let, v 
katerih so ti deli nastali. 
Za zaokroženo se šteje celota arhivskega gradiva, nastala 
praviloma v obdobju zaporednih petih let. 
Za kompletno se Šteje celota arhivskega gradiva, če 
obsega vse dele gradiva iz obdobja, v katerem je nastala 
ter vključuje tudi pripadajoče spisovne evidence in 
objave, nastale pri informacijski dejavnosti družbene 
pravne osebe oziroma društva, od katerega izvira arhivsko 
gradivo. 

8. člen 

O izročitvi arhivskega gradiva arhivu se sestavi zapisnik, 
ki mora obsegati zlasti: 
— ' datum in kraj izročitve, 
— naziv oziroma priimek in ime ter naslov izročitelja, 
— ime fonda oziroma oznako arhivskega gradiva, kadar 

gre za posamezne dokumente, 
— nazive oziroma imena organizacije, organizacijske 

enote oziroma osebe, od katere izvira arhivsko gra- 
divo, 

— začetno in končno leto obdobja, v katerem je na- 
stalo arhivsko gradivo, 

— količino arhivskega gradiva, ki se izroča (v tekočih 
metrih oziroma v številu dokumentov, kadar gre za 
posamezne dokumente), 

— ugotovitve o ohranjenosti arhivskega gradiva in po- 
jasnila, ki jih je dal izroči tel j glede tega. 

Zapisnik podpišeta odgovorna delavca izroči telja in ar- 
hiva. 

9. člen 

Arhiv mora varovati tajnost zaupnih podatkov, ki so 
vsebovani v arhivskem gradivu, ki mu je bilo izročeno. 
Dokumente, ki vsebujejo zaupne podatke, mora izroči tel j 
arhivskega gradiva označiti z oznako „zaupno" in dolo- 
čiti čas trajanja zaupnosti. 

10. člen 

Ta pravilnik se uporablja za družbene pravne osebe in 
društva, ki izročajo svoje arhivsko gradivo arhivu v skladu 



z zakonom in za dokumentarno oziroma arhivsko gra- 
divo, ki izvira iz časa po 9.5.1945. 
Dokumentarno gradivo, ki izvira iz Časa do 9-5.1945 
oziroma 
-    do  nacionalizacije  5.12.1946 oziroma 28.4.1948, 

kadar gre za gradivo gospodarskih podjetij, 
do 18.7.1946, kadar gre za gradivo zadrug, 
morajo vse družbene pravne osebe in društva izročiti 
arhivu v celoti v skladu z zakonom. 

Na območju, priključenem po mirovni pogodbi z Italijo k 
ozemlju FLR Jugoslavije ter na območju, na katerega se 
je na podlagi mednarodnega sporazuma z odločbo Zvez- 
nega izvrSnega sveta z dne 7.10.1954 razširila civilna 
uprava FLR Jugoslavije, se podaljšajo roki* iz tega člena 
do dneva, ko so pričeli na tem območju veljati zakoni 
FLR Jugoslavije. 

11. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
navodilo o odbiranju arhivskega gradiva iz registrai urnega 
gradiva (Uradni list SRS, št. 9/70). 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 
Št. 63-13/78 
Ljubljana, dne 19. oktobra 1981. 

Predsednik Republiškega komitaja 
za kulturo in znanost 

dr. Iztok Winkler I. 

Na podlagi 272. člena zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79) in 27. 
člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list 
SRS, št. 1/81) izdaja Republiški komite za kulturo in 
znanost 

PRAVILNIK 
o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto in obliko evidence ter zbirne 
evidence o arhivskem gradivu. 

2. člen 

Enota evidence ter zbirne evidence o arhivskem gradivu je 
arhivski fond (v nadaljnjem besedilu: fond) oziroma ar- 
hivska zbirka (v nadaljnjem besedilu: zbirka), lahko pa 
tudi Časovno omejeni del fonda, če je arhiv fond po takih 
delih prevzel in če ga po takih delih hrani (akccsijski 
fond). Začasno so lahko enota evidence tudi posamezni 
dokumenti. 

3. člen 

Fond je celota arhivskega gradiva, izvirajočega iz delo- 
vanja posamezne pravne osebe ali osebe, ki je po svojem 
pravnem statusu štela za samostojni pravm subjekt, in 
pravnih prednikov, katerih delovanje neprekinjeno nada- 
ljuje in pri tem ni prišlo do spremembe njihovega značaja 
(v nadaljnjem besedilu: organizacija). Izjemoma je lahko 
fond tudi arhivsko gradivo posamezne organizacijske 

enote, ki ima posebne lastnosti. , .   ,  „„ „,„ 
Pri delovnih organizacijah je fond celota arhivskega gra- 

diva vse delovne organizacije ne glede na to, ali ima v 
svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela ali ne. 
Izjemoma je lahko fond tudi arhivsko gradivo posamezne 
temeljne organizacije združenega dela, ki ima posebne 
lastnosti. 
Fond je tudi celota arhivskega gradiva, ki izvira iz 
delovanja posamezne fizične osebe in njenih prednikov (v 
nadaljnjem besedilu: oseba). 
Arhiv lahko smiselno združuje v celote arhivskega gradiva 
fragmente fondov ali pa posamezne dokumente, katerim 
ni mogoče določiti pripadnosti fondu. 
Fond se praviloma imenuje po zadnjem nazivu organi- 
zacije oziroma organizacijske enote, od katere izvira. Če v 
imenu organizacije oziroma organizacijske enote ni vsebo- 
van kraj njunega sedeža, se ta v imenu fonda doda. V 
imenu fonda se ne sme uporabljati kratic. 
Fond, ki izvira iz delovanja osebe, nosi njeno ime. 

4. člen 

Zbirka je celota arhivskega gradiva, sestavljena iz posa- 
meznih dokumentov na podlagi določenega kriterija (te- 
matike, vrste gradiva itd.), pri čemer so bili ti dokumenti 
zbrani iz različnih izvirnih celot. Ustvarjanje zbirk v 
arhivu je dopustno le.v izjemnih primerih. 
Zbirke, ki so jih ustvarili občani, se imenujejo po zbira- 
teljih. 
Za zbirke se smiselno uporabljajo določila tega pravil- 
nika, ki se nanašajo na fond. 

5. člen 

Arhiv vodi za območje, za katerega je ustanovljen, na- 
slednje vrste evidence: 
— evidenco arhivskega gradiva, ki ga bft prevzemal, 
— prevzemno knjigo arhivskega gradiva, 
— register fondov v arhivu, 
— register fondov izven arhiva. 
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6. člen 

Evidenca arhivskega gradiva, ki ga bo prevzemal arhiv, 
obsega arhivsko gradivo družbenih pravnih oseb in dru- 
štev, ki jih je v ska Id u z zakonom določil republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo, oziroma občinski 
upravni organ, pristojen za kulturo. Evidenca se vodi po 
družbenih pravnih osebah oziroma društvih, od katerih 
izvira arhivsko gradivo. 

7. člen 

Dokumentacija, ki dopolnjuje evidenco arhivskega gra- 
diva, ki ga bo prevzemal arhiv, obsega za posamezno 
družbeno pravno osebo oziroma društvo zlasti: 
— podatke o ustanovitvi, statusnih spremembah, prene- 

hanju, notranji organiziranosti in dejavnosti družbene 
pravne osebe oziroma društva, od katerega izvira 
dokumentarno gradivo, 

— navodilo arhiva, na podlagi katerega mora imetnik 
odbirati arhivsko gradivo iz dokumentarnega gradiva, 

— dokumentacijo v zvezi z odbiranjem arhivskega gra- 
diva, vključno s popisi odbranega gradiva, 

— dokumentacijo v zvezi z ugotavljanjem, kako hrani 
imetnik dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhiv- 
skega gradiva ter dokumentacijo v zvezi z ukrepi, 
predlaganimi zaradi ugotovljenega uničenja takega gra- 
diva ali nepravilnosti pri izvajanju varstva. 

8. člen 

Prevzemna knjiga arhivskega gradiva ima za temelj fond 
ali posamezne dokumente in se vodi po časovnem zapo- 
redju prevzemov arhivskega gradiva v arhiv. Za vse pre- 
vzeto arhivsko gradivo vodi arhiv enotno prevzemno 
knjigo. 
V prevzemno knjigo je treba vpisati arhivsko gradivo 
najkasneje v 15. dneh potem, koje bilo preneseno v arhiv. 
V prevzemni knjigi se besedilo ne sme brisati, popravljati 
ali spreminjati ne glede na to, če je prišlo pri strokovni 
obdelavi arhivskega gradiva do sprememb pri fondu ali pa 
so bili ugotovljeni drugačni podatki o fondu, kot pa ob 
prevzemu v arhiv. V prevzemno knjigo se ne sme vpisati 
fondov, ki so bili ob strokovni obdelavi naknadno ugo- 
tovljeni . 

9. člen 

Register fondov v arhivu obsega arhivsko gradivo, ki ga je 
prevzel arhiv. 
Register fondov se vodi s karticami po sestavi fondov. 
Vsaka kartica obsega en fond. 
V register fondov je treba vpisati arhivsko gradivo naj- 
kasneje v 15 dneh potem, ko je bilo preneseno v arhiv. 
Če je prišlo pri strokovni obdelavi arhivskega gradiva do 
sprememb pri fondu ali pa so bili ugotovljeni drugačni 
podatki kot ob prevzemu v arhiv, je treba na podlagi 
dokumentacije o takih ugotovitvah vnesti v register fon- 
dov nove podatke. 

10. člen 

Dokumentacija, ki dopolnjuje register fondov v arhivu, 
obsega za posamezni fond zlasti; 
— dokumentacijo o prevzemu arhivskega gradiva v arhiv 

vključno s popisom prevzetega gradiva, 
— podatke o ustanovitvi, statusnih spremembah, prenc- 
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hanju, notranji organiziranosti in dejavnosti organi- 
zacije oziroma organizacijske enote, oziroma o živ- 
ljenju in delovanju osebe, od katere izvira arhivsko 
gradivo, 

— dokumentacijo o strokovni obdelavi arhivskega gra- 
diva, 

— dokumentacijo o konservatorskih oziroma restavrator- 
skih delih na arhivskem gradivu, 

— dokumentacijo o mi krofi Imanju arhivskega gradiva 
zaradi varnosti, 

— inventarje in druge pripomočke za uporabo arhivskega 
gradiva. 

11. člen 

Register fondov izven arhiva obsega arhivsko gradivo, ki 
ga imajo organi in organizacije na podlagi 102. člena 
zakona o naravni in kulturni dediščini ter civilne pravne 
osebe, ki niso društva in občani ter je bilo njihovo 
dokumentarno gradivo na podlagi drugega odstavka 59. 
člena istega zakona razglašeno za arhivsko gradivo. 
Register fondov se vodi s karticami po sestavi fondov, 
ločeno po imetnikih. Vsaka kartica obsega en fond. 

12. člen 

Dokumentacija, ki dopolnjuje register fondov izven ar- 
hiva, obsega za posamezni.fond, zlasti: 
— podatke o ustanovitvi, statusnih spremembah, prene- 

hanju, notranji organiziranosti in dejavnosti organi- 
zacije oziroma organizacijske enote, oziroma o živ- 
ljenju in delovanju osebe, od katere izvira arhivsko gra- 
divo, 

— dokumentacijo o strokovni obdelavi arhivskega gra- 
diva, 

— dokumentacijo o konservatorskih oziroma restavrator- 
skih delih na arhivskem gradivu, 

— dokumentacijo o mikroni ma nju arhivskega gradiva 
zaradi varnosti, 

— inventarje in druge pripomočke za uporabo arhivskega 
gradiva, 

— dokumentacijo v zvezi z ugotavljanjem, kako hrani 
imetnik arhivsko gradivo ter dokumentacijo v zvezi z 
ukrepi, predlaganimi zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
pri izvajanju varstva. 

13. člen 

Imetniki, katerih arhivsko gradivo se vpisuje v register 
fondov izven arhiva, morajo dostavljati arhivu podatke, ki 
jih potrebuje za vodenje registra, 

i 

14. člen 

Arhiv vodi evidenco mikrofilmov, na katerih je zaradi 
varnosti posneto arhivsko gradivo; evidenca ima za temelj 
zvitek mikrofilmov in se vodi v obliki knjige. 
Mikrofilmi, na katerih je zaradi varnosti posneto arhivsko 
gradivo, se ne vpisujejo v prevzemno knjigo arhivskega 
gradiva in v register fondov v arhivu oziroma register 
fondov izven arhiva. 

15. člen 

Zbirno evidenco arhivskega gradiva vodi Arhiv SR Slo- 
venije na podlagi dvojnikov kartic, s katerimi se vodijo 
registri fondov v arhivu in registri fondov izven arhiva. 
Do konca januarja vsakega leta morajo arhivi dostaviti 



Arhivu SR Slovenije (po stanju 31. decembra preteklega 
leta) dvojnike vseh kartic iz prejšnjega odstavka, ki so bile 
v teku leta na novo nastavljene ali pa so bili v njih vneseni 
novi podatki. 

16. člen 

Dokumentacija o arhivskem gradivu, ki je izven območja 
SR Slovenije ter zadeva SR Slovenijo in Slovence in jo 
vodi Arhiv SR Slovenije, obsega: 
- popise, inventarje, vodnike in druge pripomočke za 

uporabo arhivskega gradiva, ki so jih izdelali arhivi, ki 
imajo tako arhivsko gradivo, 

- popise arhivskega gradiva, ki so nastali kot rezultat 
evidentiranja takega arhivskega gradiva, 

- popis posnetkov ali kopij (ne glede na način izdelave) 
takega arhivskega gradiva, ki so bile pridobljene zaradi 
dopolnjevanja gradiva v arhivih ali zaradi drugih druž- 
benih potreb. 

Arhivi in druge družbene pravne osebe, ki so evidentirale 
arhivsko gradivo, ki je izven območja SR Slovenije ter 
zadeva SR Slovenijo in Slovence ali pridobe posnetke ali 
kopije takega arhivskega gradiva, morajo v roku enega 
meseca po končanem evidentiranju oziroma v roku enega 
meseca po pridobitvi posnetkov ali kopij dostaviti Arhivu 
SR Slovenije popis po drugi oziroma tretji alinei prejš- 
njega odstavka. Popis mora imeti za temelj fond, iz 
katerega je evidentirano arhivsko gradivo. 

17. Člen 

Podatki o arhivskem gradivu, ki je izven območja SR 
Slovenije ter zadeva SR Slovenijo in Slovence, so splošno 
dostopni. Arhiv SR Slovenije mora vsako leto objaviti 
seznam dokumentacije iz prvega odstavka 16. člena tega 
pravilnika, ki jo je prejel v preteklem letu. 

18. člen 

Arhivi morajo uskladiti evidenco o arhivskem gradivu iz 
5. člena tega pravilnika: 
— iz prve in druge alinee, v roku enega leta, 
- iz tretje in četrte alinee, v roku dveh let, 
od objave tega pravilnika v Uradnem listu S RS. 

19. člen 

V roku dveh let od objave tega pravilnika v Uradnem listu 
SRS morajo dostaviti Arhivu SR Slovenije: 
— arhivi dvojnike kartic, s katerimi vodijo register fon- 

dov v arhivu in register fondov izven arhiva, 
- arhivi in druge družbene pravne osebe, ki so doslej 

evidentirale arhivsko gradivo, ki je izven območja SR 
Slovenije ter zadeva SR Slovenijo in Slovence ali so 
pridobile posnetke ali kopije takega arhivskega gra- 
diva, popis po drugi oziroma tretji alinei prvega od- 
stavka 16. člena tega pravilnika. 

20. člen 

Vsakih deset let mora opraviti arhiv pregled vsega arhiv- 
skega gradiva, s katerim upravlja in ugotoviti ali se 
dejansko stanje ujema z evidenco. O pregledu, ki se 
opravlja komisijsko, je treba sestaviti zapisnik. 

21. člen 

Evidence, ki so določene v tem pravilniku, je treba 
hraniti trajno. 
Obrazci za posamezne vrste evidence o arhivskem gradivu 
z navodili za izpolnjevanje, ki so objavljeni v nadalje- 
vanju tega pravilnika, so njegov sestavni del. 

22. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 
Št. 63-13/78 
Ljubljana, dne 19. oktobra 1981. 

Predsednik 
Republiškega komiteja za kulturo 

in znanost 
dr. Iztok Winkler I. r. 

Priloga - Obrazci z navodili za izpolnjevanje 

Evidenca arhivskega gradiva, ki ga bo prevzemal arhiv (6. člen pravilnika) 

Zapo- 
redna 

Družbena pravna oseba oziroma društvo 1er pravni 
prodniki, »il ka1er ili i/viru dokumentarno gradivi > Odbiranja 

arhivskega 
(¡rad iva 

IzroCitvc 
arhivskega 
gradiva arhivu 

Organ, kije izdal akt na 
podlagi 95, oz. 98. ¿lena 

Ste- 
vilka 
         /jdnJMUuii        pu-jšnji  •••*' 

matična Sle vilka     („dleta)           (od-do leta) 
/akona, št. in datum akta 

i :                        .1                      4 5 6 7 

Imclnik Opombe 

8 9 

V stolpcu 2 se uporablja matična številka družbene 
pravne osebe oziroma društva. 
V stolpec 5 se vpisujejo datumi, ko so bila posamezna od- 
biranja zaključena ter končna leta obdobij v katerih je 
nastalo a rhi vsko grad i vo, ki j • bilo odb ran o. 
V stolpec 6 se vpisujejo datumi izročitev ter končna leta 

obdobij, v katerih je nastalo arhivsko gradivo, ki je bilo 
izročeno arhivu v celoti. Kot datum izročitve se upošteva 
datum prenosa arhivskega gradiva v arhiv. 
V stolpcu 8 je treba navesti naziv in naslov imetnika 
dokumentarnega gradiva. 
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Prevzemna knjiga arhivskega gradiva (8. člen pravilnika) 

Zapo- Datum Začetno in končno ¡eto 
redna prevzema Ime fonda        obdobja, v katerem je 
Številka v arhiv nastalo arhivsko gradivo 

Izročitclj        Količina Ostali vpisi fonda_ 
v prevzemni knjigi Opombe 

Zaporedne Številke se vodijo neprekinjeno ne glede na 
leto vpisa. 
Kot datum prevzema se upošteva datum prenosa arhiv- 
skega gradiva v arhiv. 
Kadar arhiv ne prevzema  fonda oziroma dela fonda, 
ampak  posamezne  dokumente,  se  vpiše  v stolpec 3 
oznaka prevzetega arhivskega gradiva. 
V stolpcu 5 je treba navesti naziv oziroma ime in priimek 

ter naslov izroči t cija arhivskega gradiva ter njegovo ma- 
tično številko. 
Količina prevzetega arhivskega gradiva se navaja v te- 
kočih metrih, kadar pa so bili prevzeti posamezni doku- 
menti, pa njihovo število. 
V stolpcu 7 se vpisujejo številke, pod katerimi so vpisani 
v prevzemni knjigi prejšnji in poznejši prevzemi delov 
istega fonda v arhiv. 

Register fondov v arhivu (9. člen pravilnika) 

Zapo- 
red na 
šte- 
vil k,i 

Šifra klasi- 
likacijc 
l'onda 

Številka v 
prevzemni 
knjigi 

Organizacija, organizacijska 
enota oziroma oseba, od ka- 

I me fonda tere izvira arhivsko gradivo 
ter čas njihovega obstoja 

Začetno in končno 
leto obdobja, v ka- 
terem je nastalo 
arhivsko gradivo 

Količina 

Popisi, inventarji in drugi 
pripomočki za uporabo Opombe 

V stolpcu 3 se vpisujejo zaporedne številke, pod katero 
oziroma katerim je vpisan v prevzemni knjigi fond oziro- 
ma posamezni dokument. 
V stolpcu 5 se vpisujejo vsi nazivi oziroma imena organi- 
zacije, organizacijske enote oziroma osebe, od katere 
izvira arhivsko gradivo ter začetno in eventualno končno 
leto njihovega obstoja. 

Če obdobje, v katerem je nastalo arhivsko gradivo, presega 
čas obstoja organizacije, organizacijske enote oziroma 
osebe, od katere izvira arhivsko gradivo, se to označi z 
navedbo obeh let (stolpec 6). 
V stolpcu 7 se vpisuje količina arhivskega gradiva v 
številu tehničnih enot in v tekočih metrih. 

Register fondov izven arhiva (11. člen pravilnika) 

Zapo- Organizacija, organizacijska 
redna Šifra klasi-                |me fon(ja enota oziroma oseba, od ka- 
ste- fikacijc fonda             ''k terc izvira arhivsko gradivo 
vilka ter čas njihovega obstoja 

Začetno in končno leto 
obdobja, v katerem je 
nastalo arhivsko gradivo 

Količina 

I 

Popisi, inventarji in 
drugi pripomočki za 
uporabo 

Številka in datum pogodbe 
z arhivom (102. člen zakona); 
organ, ki je razglasil doku- 
mentarno gradivo kot arhivsko 
gradivo, it. in datum akta 

Imetnik        Opombe 

10 
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Kadar gre za posamezne dokumente se vpiše v stolpec 3 
oznaka arhivskega gradiva. 
V stolpcu 4 se vpisujejo vsi nazivi oziroma imena organi- 
zacije, organizacijske enote oziroma osebe, od katere 
izvira arhivsko gradivo ter začetno in eventualno končno 
leto njihovega obstoja. 
Če  obdobje,  v akte re m je  nastalo  arhivsko gradivo, 

presega čas obstoja organizacije, organizacijske enote 
oziroma osebe, od katere izvira arhivsko gradivo, se to 
označi z navedbo obeh let (stolpec 5). 
V stolpcu 6 se vpisuje količina arhivskega gradiva v 
številu tehničnih enot in v tekočih metrih. 
V stolpcu 9 je treba navesti naziv oziroma ime in priimek 
ter naslov imetnika arhivskega gradiva. 

Zapo- 
redna 
Šte- 
vilka 

Evidenca mikrofilmov, na katerih je zaradi varnosti posneto arhivsko gradivo 
(14. člen pravilnika) 

Oznaka zvitka 
mikrofilmov 

I me fonda, iz katerega 
je posneto arhivsko 
gradivo 

Oznaka posneti)) 
delov fonda 

Število 
posnetkov 

Tehnični 
podatki Opombe 

V stolpcu 6 je treba vnesti podatke o letu in mesecu sne- 
manja, o vrstah mikrofilmskih zvitkov (srebrohalogenid- 
ni, diazo, vesicular) ter o morebitnili lepljenjih mikro- 
filmskih zvitkov. 

V stolpcu 7 je treba vnesti podatke o naknadnih izpira- 
njih mikrofilmskih zvitkov. 

Na podlagi 272. člena zakonu o sistemu državne uprave 
in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79) in 69. 
člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list 
SRS, št. 1/81) izdaja Republiški komite za kulturo in 
znanost 

PRAVILNIK 

o pogojih za uporabo arhivskega gradiva 

1. člen 

Arhivsko gradivo, ki je v arhivu in ki ga izročitelj ni 
označil kot zaupno, je ob enakih pogojih splošno do- 
stopno za uporabo. Uporaba obsega pregled, prepiso- 
vanje, kopiranje, snemanje, objavljanje in razstavljanje 
arhivskega gradiva, predvajanje kopij zvočnih in slikovnih 
zapisov ter overitev in izdajanje potrdil. 
Zaupnost arhivskega gradiva preneha najkasneje po 30 
letih od njegovega nastanka, razen v primerih, ko je to 
izročitelj gradiva posebej označil, vendar ta rok ne sme 
biti daljši kot 50 let od nastanka gradiva. 
Uporaba arhivskega gradiva ne sme biti v škodo gradivu. 

2. člen 

Zaupno arhivsko gradivo je dostopno za uporabo tudi 
pred potekom rokov iz prejšnjega člena, če je potrebno 
za znanstvene raziskave, in sicer na podlagi dovoljenja 
sveta arhiva oziroma direktorja, kadar gre za Arhiv SR 

Slovenije. Pri arhivskem gradivu, ki izvira od organov, 
pristojnih za notranje zadeve, mednarodne odnose, ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito ter organov Zveze 
komunistov, je dovoljenje iz tega člena vezano na njihovo 
predhodno soglasje. 

3. člen 

Tuji državljani so glede dostopnosti arhivskega gradiva 
izenačeni z jugoslovanskimi, če ni z drugim predpisom 
drugače določeno. 

4. člen 

Kdor želi uporabljati arhivsko gradivo za raziskovalne, 
študijske ali splošno informativne namene, mora pismeno 
prijaviti uporabo arhivu. Prijava mora vsebovati podatke 
o uporabniku in temo, za katero želi uporabnik arhivsko 
gradivo. Prijava velja za tekoče koledarsko leto. Upo- 
rabnik mora sproti sporočati arhivu morebitne spre- 
membe podatkov, ki jih je navedel v prijavi. 
Uporabnik mora dokazati svojo identiteto z ustreznim 
dokumentom. 

5. člen 

Če arhiv ne more uporabniku dati v uporabo arhivskega 
gradiva takoj, mu mora sporočiti rok, v katerem bo 
dobil gradivo v uporabo. Ta rok je lahko samo izjemoma 
daljši od treh dni, če je arhivsko gradivo neurejeno ali če 
je potrebno predhodno opraviti konservatorska oziroma 
restavratorska dela. 
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6. člen 

Arhivsko gradivo se sme pregledovati in prepisovati le v 
za to določenem prostoru arhiva. Ta prostor mora biti 
najmanj 30 ur v petih dneh na teden dostopen uporab- 
nikom, najmanj tri ure v tednu pa tudi v popoldanskem 
času. Čas, ko je prostor za uporabo dostopen uporab- 
nikom, določi svet arhiva oziroma direktor, kadar gre za 
Arhiv SR Slovenije. 
Pregled in prepisovanje arhivskega gradiva nadzoruje dé- 
layée arhiva. 
Uporabnik lahko dobi v uporabo hkrati samo tolikšno 
količino arhivskega gradiva, da je možno nadzorovati 
njegovo uporabo. 
Uporabnik mora pri uporabi ravnati z arhivskim gradivom 
tako, da se ohrani urejenost gradiva in da se gradivo ne 
poškoduje ter pri tem upoštevati navodila delavca v 
arhivu. Delavec arhiva lahko uporabniku prepove upo- 
rabo arhivskega gradiva, če uporabnik kljub opozorilu 
uporablja gradivo v nasprotju z njegovimi navodili na 
način, ki ogroža gradivo. O prepovedi uporabe napravita 
delavec arhiva in uporabnik zapisnik. 
Če pride do poškodbe arhivskega gradiva po krivdi 
uporabnika, mu arhiv zaračuna stroške konservacije ozi- 
roma restavracije. 

7. člen 

Arhivsko gradivo se daje v uporabo praviloma v izvirniku, 
razen slikovnih in zvočnih zapisov, ici se dajejo v uporabo 
v študijskih kopijah. Če je arhivsko gradivo v slabem 
stanju in obstoji nevarnost, da bi se ob uporabi poškodo- 
valo, lahko dobi uporabnik namesto izvirnikov kopije 
oziroma posnetke arhivskega gradiva. 

izdajo potrdil, prepisov, izpiskov in kopij, se začne na 
podlagi pismene zahteve (vloge) posameznika ali pravne 
osebe (v nadaljnjem besedilu: stranka), zahteva pa se 
lahko da tudi ustno na zapisnik v arhivu. 
Arhiv mora zahtevo stranke rešiti najpozneje v 15. dneh. 

11. člen 

Arhiv lahko izdaja overjene prepise, kopije ali izpiske iz 
dokumentov, ki jih hrani. 
Z overitvijo prepisa, izpiska oziroma kopije se potrdi 
njena istovetnost z izvirnim dokumentom; z overitvijo po 
tem pravilniku se ne potrjuje resničnost vsebine v doku- 
mentu. 
Prepis ali izpisek, ki naj se overi, je treba skrbno pri- 
merjati  z izvirnim  dokumentom, s  katerim se mora 
ujemati tudi v pravopisu, ločilih in okrajšavah. Pečat se 
označi  s kratico   „M.  P.", podpisi, ki so  čitljivi, se 
prepišejo in se doda kratica „I. •.", če so nečitljivi, pa se 
to navede z oznako „Podpis nečitljiv". 
Besedilo prepisa ali izpiska, ki naj se overi, ne sme biti 
brisano, prečrtano ali popravljeno. 
Kadar se overi prepis samo enega dela dokumenta ali pa 
izpisek iz kakega  dokumenta, mora biti  prepis tako 
napravljen, da je iz njega razvidno, kateri deli dokumenta 
so v prepisu izpuščeni kot nepotrebni. 
Potrdilo o overitvi prepisa, izpiska oziroma kopije se 
glasi: Potrjuje se, da se ta prepis, izpisek oziroma kopija 
ujema z izvirnikom, ki je v  
 (naziv arhiva), v fondu  
pod oznako Taksa za overitev v 
znesku din je plačana in uničena. Sledijo 
datum, podpis pooblaščenega delavca in pečat arhiva. 

8. člen 

Arhiv mora dati uporabniku na njegovo zahtevo naslednje 
informacije: 

- v katerih fondih in v katerih delih fondov je pričako- 
vati, da bodo podatki oziroma arhivsko gradivo, ki ga 
potrebuje ter kolikšen je obseg tega gradiva, 

- kako so fondi strokovno obdelani, 
- o popisih, inventarjih in drugih pripomočkih za 

uporabo arhivskega gradiva, 
- kateri fondi oziroma kateri deli fonda v skladu s tem 

pravilnikom niso dostopni za uporabo in koliko časa, 

Arhiv ne  išče za uporabnike  podatkov iz arhivskega 
gradiva, razen za upravne in poslovne namene. 

9. člen 

Arhivsko gradivo izposoja arhiv za razstave na podlagi 
pismene pogodbe, s katero arhiv in prireditelj razstave 
določita pogoje razstavljanja, rok vrnitve in način varo- 
vanja gradiva. 
Prireditelj razstave je dolžan pri razstavljenem arhivskem 
gradivu ali v razstavnem katalogu navesti naziv arhiva, iz 
katerega je gradivo ter ime ali signaturo fonda in oznako, 
pod katero je gradivo razvrščeno v fondu. 

10. člen 

Postopek za pregled, prepisovanje in kopiranje doku- 
mentov za upravne in poslovne namene, za overitev ter za 
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12. člen 

Arhiv izdaja potrdila o podatkih, razvidnih iz evidenc, ki 
so v arhivu in ki so jih uradno vodili: 
— državni organi, 
- samoupravne organizacije in skupnosti v zvezi z 

zadevami, ki so jih opravljali na podlagi javnega 
pooblastila. 

Potrdila ¡z prejšnjega odstavka morajo biti v skladu s 
podatki uradne evidence. Taka potrdila veljajo za javne 
listine. 

13. člen 

O podatkih, ki so razvidni ¡z drugih dokumentov, ki so v 
arhivu in ki niso uradna evidenca, se izdajajo prepisi, 
izpiski oziroma kopije dokumentov. Le-ti se izdajajo tudi 
v primerih, ko seje vodila uradna evidenca, paje besedilo 
dokumenta slabo čitljivo, posebno glede imen, priimkov, 
datumov in drugih dejstev. 

14. člen 

Stroške v zvezi z izdelavo kopij, posnetkov, prepisov in 
uporabo filmskega gradiva krije uporabnik. 
Tarifo za stroške iz prejšnjega odstavka določi svet arhiva 
oziroma republiški upravni organ pristojen za upravo, 
kadar gre za Arhiv SR Slovenije. Tarifa mora biti objav- 
ljena na vidnem mestu v arhivu. 



IS. člen 16. člen 
O uporabi in uporabnikih arhivskega gradiva vodi arhiv Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
evidenco, ki se trajno hrani. listu SRS. 
O vlogah strank vodi arhiv vpisnik, iz katerega morajo biti št. 63-13/78 
razvidni datum prejema vloge, ime in naslov stranke, Ljubljana, dne 19. oktobra 1981. 
zadeva ter datum reí it ve. „   •    . ... „      .....  „,      ... Predsednik Republiškega komiteja 

za kulturo in znanost 
dr. Iztok Winkler l.r. 
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Pokrovitelj X- jubilejnega zborovanja arhivskih delavcev, 
ki je bilo oktobra 1981 v Ankaranu, je bila Skupščina 
občine Koper, ustanoviteljica Pokrajinskega arhiva Ko- 
per. So pokrovitelj i in sozaložniki strokovne revije AR- 
HIVI IV pa so bili poleg Raziskovalne skupnosti občine 
Izole in Koper ter Kulturnih skupnosti občin Koper, 
Izola, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica in Piran tudi 
naslednje organizacije združenega dela južne Primorske. 

- TOZD Luški dom ter 
- DSSS. 
Skupna količina notranjega odbranega arhivskega gradiva 
- 333 tm. 
Ves prihodnji razvoj luškega kompleksa sloni na energet- 
sko industrijski coni. Del luškega območja pa je tudi 
prosta carinska cona. 

LUKA KOPER 

Luka Koper je najmlajša luka na severnem Jadranu. 
Ustanovljena je bila 1957. leta kot „VODNA SKUP- 
NOST". Začela je pregrajevati Škocjanski zaliv in poglab- 
ljati morje, za čim boljše opravljanje svoje dejavnosti. Zc 
naslednje leto je v Luki Koper pristala prva čezoceanska 
ladja, 10.000 tonska GORICA, last Splošne plovbe Piran. 
Leta 1967 se je luka povezala •. železniškim omrežjem 
Jugoslavije in Evrope. Sedanji promet dosega že preko 2 
mio ton blaga. Luško območje obsega 1500 ha, od tega je 
do sedaj izkoriščenih 450 ha. Ima dobre prometne 
povezave z zaledjem, elektrificirano progo in sodobne 
ceste, zato se je Luka Koi>er hitro razvila v svobodno in 
mednarodno priznano luko, ki je danes povezana z 
rednimi ladijskimi linijami z vsemi pomembnejšimi lu- 
ka mi na vseh kontinentih (32 ladijskih linij). Mesečno 
pristane v luk i do 70 ladij. Luka je sodobno opremljena 
za manipulacijo šibkih tovorov ter razne vrste generalnega 
blaga. V letu 1979 je bil odprt nov sodoben terminal za 
kontejnerje in RO-RO promet (blago na kamionih, priko- 
licah). 
Luški akvatorij ima dva bazena s 1564 metri obale, od 
tega 9 skladiščnih privezov, 2 kontejnerja (globina morja 
znaša 10-18 metrov). Vluki imajo 3 pristajalne mostove 
za RO-RO promet ter 2 tankerska (naenkrat lahko, 
privežejo 15 srednje velikih ladij). V luki je 703.791 m2 

odprtih skladišč in 140.804 m1 zaprtih skladišč, od tega 
specializiranih objektov, kot so: hladilnica, kondicioni- 
rano skladišče, rezervoarji na nafto, kemikalije, olja, vino, 
lateks, skladišča oz. sušilnice za žagan les. Zgrajene so 
nadstrešnice, ki omogočajo delo ob slabem vremenu. 
Imajo številno mehanizacijo, izdelano v METALNI Mari- 
bor. 
Ker je „živa" delovna sila zelo draga, se luka prilagaja 
sodobnemu načinu integralnega prometa s sodobnimi 
specializiranimi terminali. 
Koper se je uveljavil tudi kot pomembna tranzitna luka, 
zlasti za ČSSR, Madžarsko, Avstrijo, južno Nemčijo ter 
druge srednjeevropske države. Imajo redne ferry linije s 
severno Afriko ter Bližnjim in Srednjim Vzhodom. 
Delovni kolektiv šteje cca 1565 delavcev. DO Luka Koper 
ima 6 TOZD-ov: 
— TOZD Generalni tovori 
— TOZD Kontejncrski terminal 
— TOZD Tovori lesa 
— TOZD Šibki tovori 
— TOZD Vzdrževanje 
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1PLAS KOPER 
Nastanek lplasa sega v obdobje, ko je bilo to ozemlje 
Slovenskega Primorja pod vojaško upravo cone • STO. 
Iplas se je razvil iz obrtnih delavnic za izdelavo metel, 
ščetk, čopi če v, ki so v Kopru delovale že pred vojno. 
Kronologija nadaljnjega razvoja pove naslednje: 
1949 — Nacionalizacija privatne delavnice v Kopru: „To- 

varna metel, ščetk in čopi če v" (Ex.Marzari). 
1956 - Tovarna se preimenuje v Partizanko. Med prvimi v 

Jugoslaviji pričnejo predelovati plastične mase. 
1959 - Združitev koprske Partizanke in Piarne Podgrad 

v Iplas, industrijo plastičnih mas in umetnih 
smol. Združitev traja do leta 1965. 

1960— Iplas, prvi v Jugoslaviji, prične s proizvodnjo 
polivinilacetatnih disperzij in lepil. 

1965 — Z delom prične obrat za izdelavo avtomobilskih 
sedežev in poliuretanske pene. 

1966— Steče proizvodnja transportnih zabojev iz plasti- 
ke (prva v Jugoslaviji). 

1969— Zagon obrata za izdelavo ftalnih estrov (meh- 
čal). 

1973— Skupaj s Hoechstom iz Frankfurta in Jugo- 
hemijo iz Beograda je zgrajena tovarna homopo- 
limerov in ko poli me rov, TOZD Po lisi n teza. 

1976 - Dograjen nov, moderen obrat za izdelavo poliu- 
retanskih sedežev za avtomobile — po postopku 
firme Bayer. 

— Iplasu se pridruži Polimer (Izola): izdelki iz 
armiranih poliestrov. 

1977— Dograditev 1. faze tovarne anhídrida ftalnc kisli- 
ne z zmogljivostjo 14.400 ton letno. 

1978 — Nakup motela Rubin ob Iphsovih obratih na 
Bivju.  Po rekonstrukciji bo v njem centralna 
kuhinja ter splošna in zobozdravstvena ambu- 
lanta. 

- Dograditev novih prostorov TOZD I POR. 
1979 — 30 letnica lplasa. Delovna organizacija dobi vrsto 

državnih, republiških in občinskih odlikovanj, 
glavni direktor Alojz Rozman pa Kraigherjevo 
nagrado. 

— Pridružitev M itola, tovarne lepil iz Sežane. 
- Dograditev novih prostorov TOZD Polimer in 

Plastovent v Izoli, nova tehnologija v Polimeru. 
- Ustanovitev delniške družbe lplasa in Vtroresine 

(UDINE): „Vcplas" v Špetru, Slovenska Bene- 
čija, Italija. Iplas je v kapitalu družbe udeležen s 
50%. 

1980— Zagon tovarne za predelavo plastike v Bengha- 
ziju (Libija), na osnovi Iplasovc tehnologije. 

1981 — Zagon II. faze tovarne anhídrida ftalnc kisline z 
zmoglj i vos tjo 17.600 ton. 



IPLAS sestavljajo: 
1. IPLAS—PROKEM. Delovni organizaciji v ustanavlja- 

nju je zaupana priprava in realizacija Iplasovih pro pi- 
Icnskih projektov. 

2. Pri predelavi plastike so organizirani štirje tozdi: 
- I POR DEKANI - transportna embalaža, tehnični 
artikli-polizdelki, magnetofonske kasete, lastna orod- 
jarna 
- POLIMER IZOLA - cisterne za skladiščenje v 
kemični in prehrambeni industriji, komore za gospo- 
darska vozila— iz armiranega poliestra 

- PLASTOVENT IZOLA - investicijska oprema za 
zaostrene ekološke pogoje in agresivne medije v 
kemični in drugih industrijah — črpalke, armature, 
prezračevalni sistemi,... 
- POLIURETANI DEKANI - avtomobilski sedeži iz 
poliuretanske pene 

3. Na področju bazne in predelovalne kemije so organi- 
zirani štirje tozdi: 
- MITOL SEŽANA - z obratom v Dekanih - 
polivinilacetatna termotaljiva, poliuretanska in druga 
lepila, aerosoli  
- POLIS1NTEZA DEKANI - sintetične disperije- 
honiopolimeri in kopolimeri 
- MEHČALA DEKANI - anhidrid ftalnc kisline in 
an hid rid malcinske kisline — z letom 1982 

4. Skupne naloge pripravljajo: 
- TOZD COMERCE KOPER - notranja in zunanja 
trgovina, zastopanje tujih firm 
- DELOVNA SKUPNOST SLUŽBE - Koper - ra- 
čunovodstvo, finance, ekonomska, kadrovska, pravna, 
organizacijska in splošna služba ter poslovodstvo 
- DELOVNA SKUPNOST RAZVOJ - DEKANI - 
makro razvoj, razvoj proizvodov in tehnologij, trino 
tehnična služba in energetika. 

Arhivsko gradivo o zgodovini Iplasa in njegovih pred- 
hodnikov je zbrano na 40 metrih polic odbranega gradiva 
delovne organizacije. 

pa pi rje v za izd e lavo dekorativni h plastični h laminato v, med- 
tem ko je bila leta 1971 že zgrajena nova tovarna za 
površinsko oplemenitenje plošč vlaknenk. 
V leto 1972 sodi združitev LKI Lesonit in lesne industrije 
Topol. Tako so ustanovili 2 TOZD-a in DSSS. Tako je bil 
proizvodni program obogaten z izdelavo pohištva, furnirja 
in žaganega lesa. 
Že leta 1973 pa se je delovna organizacija združila v 
SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina. 
Že v leto  1976 sega začetek izgradnje tovarne plošč 
vlaknenk po novem tehnološkem postopku, ki je leta 
1978dala že prvi proizvod. 
Lesonit, lesno-kemična industrija, paje že od leta 1978 
delovna organizacija, sestavljena iz 7 TOZD-ov in DSSS. 
Sestavljajo jo: TOZD Furnirnica, ki izdeluje plemenite in 
slepe furnirje, TOZD Žaga, ki izdeluje žagan les iz do- 
mačih in eksotičnih drevesnih vrst in embalažo, TOZD 
Vlaknenc plošče za izdelovanje plošč vlaknenk, TOZD 
Oplemenitene plošče, kjer izdelujejo lakirane in tiskane 
plošče vlaknenkc, TOZD Kasirane plošče, ki izdeluje de- 
korativne plastične laminate in oplemenjuje plošče vlak- 
nenkc z dekorativnimi folijami, TOZD Pohištvo, kjer iz- 
delujejo spalnice, ležišča, omare in druge pohištvene ar- 
tikle, TOZD Tehnične dejavnosti za proizvodnjo termo- 
energije, projektiranje, vzdrževanje in izdelovanje 
opreme. V razvojnem inštitutu vidijo jamstvo tehničnega 
napredka. Delovna skupnost Skupnih služb pa opravlja 
strokovna dela za temeljno organizacijo. 
Delovni kolektiv Lesonita je proizvodnjo in kvaliteto 
plošč vlaknenk razvil do stopnje, enakovredne evropskim 
in svetovnim dosežkom na tem področju.^ 
Svojo pestro zgodovino, zbrano v arhivskem fondu prav- 
nih predhodnikov, postopoma ureja po TOZD-ih in 
pravnih predhodnikih. Po strokovni oceni delovna organi- 
zacija hrani preko 400 trn arhivskega gradiva. 

TOVARNA ORGANSKIH KISLIN ILIRSKA BISTRICA 

LESONIT ILIRSKA BISTRICA 

Ugoden naraven in prometni položaj in obilje vodne moči 
so pogojevali velik razvoj žagarstva, lesne industrije in 
prevozništva prav na območju, kjer se je začel razvijati 
Lesonit. 
Začetek male industrijske revolucije je leta 1905 označila 
prva parna žaga, nastanek industrijskih obratov pa je 
hkrati pomenil tudi konec obdobja tradicionalnega ža- 
garstva in pretežno ročne obrti. 
Lesno-kemična industrija LESONIT je v tem delu slo- 
venske dežele ena največjih delovnih organizacij; s 1000 
delavci zaposluje skoraj petino prebivalcev tega kraja, v 
skupni dohodek komune prispeva skoraj tretjino svojega. 
Že 16.4.1946 je bila proizvedena prva plošča vlakneiika 
lesonit na Balkanu. To je tudi začetek LKI Lesonit. Leta 
1960 se začenja proizvodnja dekorativnih plastičnih lami- 
natov. Hkrati so osnovali tudi ekonomske enote s svojimi 
organi upravljanja. 
V leto   1966 sega  začetek  proizvodnje ¡npregniranih 

Kolektiv delovne organizacije Tovarna organskih kislin 
Ilirska Bistrica praznuje svoj jubilej — 25-letnico obrato- 
vanja. 
Začetek proizvodnje organskih kislin seže v 1956. leto, 
ko je bil dograjen obrat za proizvodnjo vinske kisline. 
S proizvodnjo mlečne kisline na osnovi mlečne sirotke iz 
kazeinarnc so začeli 1957. leta. Prvo tono citronske 
kisline so naredili decembra 1959. leta, v 1961. letu pa že 
45 ton, kar je zadostovalo za pokrivanje celotne jugoslo- 
vanske porabe. 
V letu 1958 so se obrati kemijske proizvodnje organizirali 
v Tovarno organskih kislin. Do registracije samostojnega 
obrata z ločenim obračunom z imenom Tovarna organ- 
skih kislin Ilirska Bistrica je prišlo 1960. leta. 
Vsi proizvodni programi do leta 1975 so bili uvedeni po 
lastnih tehnoloških postopkih. 
Registrirano je bilo 8 patentov in 10 tehnoloških iz- 
boljšav za postopke. V obdobju 1976-1980 so bili 
prijavljeni še 4 patenti ter 9 tehnoloških izboljšav. Z 
lastnimi strokovnimi kadri so bile uvedene Številne tehno- 
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loške izboljšave in dopolnjene kapacitete osnovnih proiz- 
vodov. 
Z investicijskimi vlaganji, ki so inaiala okrog 

] 00.000.000 din, so bili doseženi naslednji rezultati: 
— kapaciteta ci tron s ke in vinske kisline je povečana za 

100 % skupne letne proizvodnje; 
— kapaciteta mlečne pa za 166%; 
— razvit je bil industrijski postopek za proizvodnjo 

natrijevega citrata in pektolitičnih encimov; 
— zgrajen je bil obrat za predelavo odpadnih vod v 

komponento za živinsko krmo z visoko beljakovinsko 
vrednostjo in s tem so ustvarjeni pogoji za razmeroma 
„čisto proizvodnjo" in za nadaljnji razvoj tovrstnih 
tehnologij in kapacitet. 

Dosežen je zadovoljiv delež proizvodnje končnih proiz- 
vodov, in sicer okrog 3.000 ton v letu 1980 z zadovolji- 
vim dohodkovnim rezultatom in lepim deležem proiz- 
vodnje za izvoz. 
Z zamudo in šele v tekočem letu bo dokončana še 
investicija iz preteklega planskega obdobja, obrat za 
proizvodnjo 250 ton encimov na leto, ki so s 50% 
deležem namenjeni izvozu, istočasno pa pomenijo na- 
daljnje izkoriščanje odpadnih produktov pri proizvodnji 
eitronske kisline. Povećala se bo kapaciteta fermentacij- 
skega obrata eitronske kisline za 1/3, ki bo nadomestila 
uvoz pol proizvodov, in pričelo izkoriščati odpadno 
toplotno energijo, kar pomeni racionalizacijo porabe 
mazuta za 30 %. Poskrbljeno bo tudi za varstvo bivalnega 
okolja pred hrupom in izpuhi iz tovarne. Investicija bo 
izvršena z združenimi sredstvi. 
Glavni strateški eilji razvoja v naslednjem petletnem 
obdobju so naslednji: 
— razviti kapaciteto proizvodnje eitronske kisline do 

8.500 ton letno v industrijski coni in tako postaviti 
osnove za razvoj kapacitet bazne proizvodnje srednje 
velikosti, kar pomeni obvladovanje potreb in oskrbe 
domačega trga in trajno vključevanje v mednarodno 
delitev dela s,pomembnimi količinami proizvodov za 
izvoz; 

— razviti tehnologije za proizvodnjo drugih baznih proiz- 
vodov, ki pomenijo zaokrožitev palete organskih soli, 
kislin in estro v, deficitarnih na jugoslovanskem trgu in 
iskanih na zunanjem trgu, predvsem na bazi domačega 
inventivnega znanja lastnih kadrov in v sodelovanju z 
raziskovalnimi inštitueijami; 

— občutneje bo treba razviti povezovanje in skupna 
vlaganja v surovinsko osnovo; 

— reprodukcijska veriga bo sklenjena s povezovanjem s 
porabniki proizvodov TOK in s skupnimi vlaganji v 
načrtovane kapacitete. 

HP „DROGA" PREHRAMBENA INDUSTRIJA POR- 
TOROŽ 

Delovna organizacija HP „Droga" s sedežem v Portorožu 
je nastala z združitvijo delovnih organizacij Delama ris, 
Droge in Koloniale. Združeno podjetje je po svojem 
nastanku mlado, saj je nastalo in začelo poslovati pod 
skupnim imenom HP „Droga" I. januarja 1978. Vsaka 

izmed organizacij, ki so se združile v delovno organi- 
zacijo, ima za seboj že tradieijo v svoji dejavnosti. 
DO „Droga" je nastala z združitvijo 700 let starih 
piranskih solin in Začimbe. Do te združitve je prišlo v letu 
1954, leta 1964 pa se je priključila še delovna orga- 
nizacija Gosad. Začimba je bila že pred tem združena s 
Sudestom, ki ima svoj sedež v Gradišču pri Kozini. 
Delovna organizacija Delama ris v Izoli pa ima za seboj 
skoraj stoletno tradieijo predelave ribe. Leta 1882 je bilo 
v Izoli ustanovljeno ribiško podjetje, ki je v svoji življenj- 
ski dobi zamenjalo več lastnikov. Ustanavljala so se še 
druga podjetja, ki so se leta 1959 skupaj združila v 
kombinat konzervne industrije pod imenom Delamaris 
Izola. 
V letu 1973 so se Delamaris Izola, Droga Portorož, 
Kolinska Ljubljana, Pivovarna Laško in Talis Maribor 
združile v Združeno podjetje prehrambene industrije HP 
(hrana-pijača). 
HP „Droga" Portorož nudi danes na tržišču izbran 
asortiman različnih pripravljenih jedi, napitkov, kave, 
dodatkov jedem, ribjih konzerv in sveže ribe. 
HP „Droga" je sestavljena iz 10 TOZD-ov, ki so ustanovili 
Delovno skupnost Skupnih služb za opravljanje delovnih 
nalog skupnega pomena. 
TOZD „Argo" s sedežem v Izoli proizvaja znane Gringo 
napitke, primerne za vse priložnosti, mesne proizvode, juhe 
in kavo. 
TOZD „Delamaris" je številčno najmočnejši, ima pisano 
paleto ribjih proizvodov, prodajo in nabavo sveže ribe. Pri 
vsakem artiklu se skrivajo zapleteni tehnološki postopki, 
ki zahtevajo organizirano pripravo in kontrolo dela. 
TOZD „Gosad" ima svoj sedež v Središču ob Dravi; 
njegov proizvodni program je prilagojen sedežu TOZD-a, 
ker se- tu predeluje in konzervira sadje in zelenjava terso 
še posebno pomembni artikli iz gob in sladkorja. 
TOZD „Kmetijska proizvodnja" ima v svojem programu 
pridelavo kmetijskih proizvodov. 
Izdelke široke potrošnje prodaja TOZD „Živila", saj je 
zato tudi registriran kot eden izmed TOZD-ov. 
Vsak TOZD ima svoje področje dela, zanimivo in pestro, 
tako ima TOZD Riba v svoji lasti ribiške ladje, ki lovijo 
ribe za prodajo in za predelavo. Dolgo časa so se ukvarjali 
s problemom ulova ribe, saj so bili zimski meseci mrtvi 
meseci, poletni meseci pa so predstavljali konico pri 
ulovu, saj so ribiške ladje ulovile v enem dnevu več, kot je 
lahko sprejela proizvodnja in tržišče. To se bo rešilo z 
novo hladilnico, ki je v končni fazi izgradnje. Uveljavlja 
se nov način ulova z globinsko mrežo, imenujejo jo 
lebdeča koča. 
Proizvodnja TOZD-a Solin je bila in je še vedno odvisna 
od vremenskih razmer, vendar se sedaj pripravlja graditev 
nove tovarne soli, v kateri bodo neodvisno od vremena z 
novo tehnologijo pridobili letno cea 100.000 ton soli. 
Izgraditev take tovarne podpirajo tudi ostala jugoslo- 
vanska podjetja, ki pri svoji dejavnosti potrebujejo sol, ki 
jo morajo danes uvažati. 
TOZD Sudest v Gradišču pri Kozini se ukvarja z mletjem 
in luščenjem žitaric, pakiranjem lešnikov in rozin, ki jih 
nato pošilja na tržišče, ter dela tudi ekstrakte zdravilnih 
zelišč. 
TOZD Začimba ima v svojem proizvodnem programu 
številne priznane artikle s področja začimb, kave, čajev in 
najmodernejšo tehnologijo za predelavo začimb, potreb- 
nih v mesni industriji kot reprodukcijski material. 
Funkcije TOZD-a Blagovni promet lahko definiramo na 
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področju menjave, to je v klasičnem smislu nabava in 
prodaja, vendar prežeto s sodobnimi pristopi trženja in 
komuniciranja s tržiščem. 
Delovna skupnost skupnih služb opravlja dela skupnega 
pomena za vse TOZD-e, od planiranja kadrov, priprav- 
ljanja samoupravnih aktov, informiranja  
UP Droga združuje vse TOZD-e s ciljem, da se ugotavljajo 
in zadovoljujejo potrebe potrošnikov v kakovostnem 
smislu, ter s tem pogojenim uspešnim poslovanjem same 
delovne organizacije. Te cilje uresničuje, saj želi IIP 
DROGA svoje izdelke približati kupcu-potrošniku na 
pristen način in zagotoviti izpolnitev njegovih celovitih 
potreb preko trgovskih delovnih organizacij. Za vsemi 
temi proizvodnimi postopki so seveda delavci, ki svoje 
samoupravne pravice in dolžnosti izpolnjujejo preko 
samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in 
preko delegatov-delegacij. 
Delavci odločajo o investicijah ter si tako izboljšujejo 
svoje pogoje dela, potrošniku pa se zagotavlja še kvalitet- 
nejše izdelke. 
HP Droga torej nudi potrošniku tak asortiman, da si 
lahko pripravi predjedi, jedi, poslastice, za konec pa še 
dišečo kavo. 
Iz tako sestavljene delovne organizacije se lahko ob 
številnih integracijah sklepa in vidi, da je tudi proble- 
matika arhivske dokumentacije zelo pestra in prepletena s 
precejšnjimi problemi od koncepta arhiviranja pri vseh 
bivših delovnih organizacijah preko prostorov do časov- 
nega zaostanka v njegovem urejanju na sodoben način. 

L1V INDUSTRIJA KOVINSKIM IN PLASTIČNIH PRO- 
IZVODOV POSTOJNA 

LIV s svojo dejavnostjo pomeni danes enega najpomemb- 
nejših nosilcev razvoja POSTOJNSKE občine. 
Začetki delovne organizacije „LIV" POSTOJNA n.sol.0. 
Industrija kovinskih in plastičnih proizvodov segajo v leto 
1954, ko je takratni OLO z odločbo ustanovil Kovinsko 
podjetje LIV POSTOJNA. Dejavnost, ki jo je podjetje 
opravljalo, je bila livarstvo, predelava kovin in kovinska 
galanterija. V letu 1954 je bil nabavljen prvi obdelovalni 
stroj, zaposlilo se je 64 delavcev, ki so z velikim entuziaz- 
mom začeli ustvarjati temelje kovinsko predelovalni in- 
dustriji v Postojni. Začetni koraki so bili počasni in 
nezanesljivi. Ob pomoči OLO Postojna in s prizadevanji 
kolektiva so krizo uspešno prebrodili. V letu 1962 je 
prišlo do združitve LIV-a in podjetja „VELURO- 
PLASTIKA" iz Hrušcvja. Rezultati te odločitve so bili 
dobri vse dotlej, dokler niso začeli proizvajati izdelkov, ki 
niso našli svojega mesta na tržišču. 
Po kriznem obdobju v letu 1965 je bila uvedena prisilna 
uprava. V dveh letih se je kolektiv ob podpori širše 
družbene skupnosti izkopal iz težav. Od takrat dalje 
padcev in večjih gospodarskih težav ne poznajo več. 
Danes je L1V POSTOJNA delovna organizacija s tremi 
temeljnimi organizacijami in delovno skupnostjo skupnih 
služb. Zaposlenih je 815 delavcev, ki so v letu 1981 
ustvarili okrog 1 milijardo celotnega prihodka. Proizvodnjo 
opravljajo na okrog 26.000 ni2 proizvodnih površin, vseh 

zgrajenih od leta 1971 dalje. Zgrajena sta tudi dva nova 
proizvodna obrata na manj razvitih področjih Slovenije, 
in sicer v Osilnici na Dolenjskem in v Rogašcvcih v občini 
Murska Sobota. S tem je tudi LIV pripomogel k hitrej- 
šemu razvoju manj razvitih območij Slovenije. 
Najpomembnejši proizvodi LIV-a danes so: transportna 
kolesa, samokolnice, betonski mešalniki, senčila, gozdar- 
ski hidravlični nakladalniki, gradbeno okovje, plastične 
armature in kooperacijsko delo pri predelavi plastičnih 
mas. 

THP - TURISTIČNO HOTELSKO PODJETJE - POR- 
TOROŽ 
Turistični velikan ob Slovenskem morju 

THP je ena vodilnih delovnih organizacij ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v Jugoslaviji. Letos se bo približala 
1.000.000.000 din realizacije. Od tega je skoraj 70% 
deviznega deleža, kar predstavlja preko 20 % celotnega 
deviznega priliva v regiji. 
V sedanjih gospodarskih razmerah je to še kako po- 
membno, še posebej zato, ker je delež uvoza skoraj 
nepomemben — le 2 %. 
DO THP Portorož je nastala pred šestimi leti z združitvijo 
več delovnih organizacij. Danes jo sestavljajo temeljne 
organizacije GH Metropol, Hotel Piran, Turizem Avdi- 
torij, Hoteli Palace, Pralnica in čistilnica, Hotel Belve- 
dere, Adria Ankaran in temeljna organizacija Igralnica 
Casino, v okviru katere delujeta še Marina in sečoveljsko 
letališče. 
Ponudba, ki jo delovna organizacija nudi, še ni taka, kot 
bi jo želeli, čeprav se lahko kosa z najširšo ponudbo v 
državi. Ima pa še veliko možnosti za nadaljnji razmah in 
pospešitev ponudbe. 
Dandanes lahko ponudi poleg skoraj 3800 ležišč v šte- 
vilnih hotelih še 2500 ležišč, organiziranih pri zasebnikih, 
in skoraj 5000 mest v avtocampih v Ankaranu, na 
Delvedcru in Luciji. 
Posebno ponudbo omogočajo gostinski lokali, Terme v 
Hotelu Palace, pristanišče za jahte, št e vil na športna igrišča, 
plaže, prireditveni in simpozijski prostori v Avditoriju, 
zimski bazeni in letališče s panoramskimi poleti. 
Doslej je bilo v razvoju THP in Portoroža vse premalo 
pozornosti posvečeno izven pen zionski ponudbi. Zato so 
sedanja prizadevanja in bodoči razvoj usmerjeni v ople- 
menitenje ponudbe. Temu so prilagojeni vsi investicijski 
programi in napori v že obstoječih objektih. V bogatenju 
ponudbe vidijo še veliko rezerve. 
V načrtu imajo gradnjo novih Term v Portorožu, dopol- 
nitev ponudbe pristanišča za jahte z gradnjo doma vodnih 
športov, kar bo skupaj z igrišči tvorilo pomemben šport- 
no rekreacijski center. 
Velik poudarek dajejo tudi razvoju avtocampov — njihovi 
modernizaciji in razširitvi kakor tudi odpiranju naturi zrna 
z izgradnjo naturističnega naselja pri Izoli. 
Pripravlja se širjenje Igralnice (Igralnica Casino), v teku pa 
je še več manjših naložb v različne objekte in lokale, ki 
naj bi dvignili kvaliteto storitev v Portorožu in dnigih 
krajih slovenske Istre. 
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ALUMINIJ KOMEN 

Delovna organizacija Aluminij Komen je bila ustanovljena 
dne 8.2.1955 z določbo takratnega Okrajnega ljudskega 
odbora Sežana. 
Namen ustanovitve je bil predvsem v zadovoljitvi zahtev 
delavstva na tem industrijsko nerazvitem področju, ki je 
bilo s krivično mejo odrezano od naravnih industrijskih 
središč Trsta, Gorice, Tržiča in drugih. 
Ustanovitev Aluminija, Mizarskega podjetja, Krojaške 
zadruge, Kmetijske zadruge in Obrtno gradbenega pod- 
jetja je omogočilo zaposlitev vse ni, ki so zaposlitve bili 
potrebni. S tem pa je bila postavljena osnova za razvoj 
majhnega industrijskega središča v Komnu in omejeno 
izseljevanje delavcev, predvsem mladine, v druga večja 
središča Slovenije, z motivacijo s „trebuhom za kruhom". 
Ime delovne organizacije Aluminij Komen izvira od sa- 
mega začetka poslovanja, ko je skupina 7 delavcev po 
specializaciji v I m pol u Slovenska H i stri ca pričela s proiz- 
vodnjo gradbenih elementov iz aluminijskih profilov. 
TOZD Montai se še dandanes zelo uspešno vključuje v 
tovrstne zahteve tržišča. Njegovi izdelki, izdelani iz alu- 
minijskih samonosnih profilov, so zelo iskani zaradi 
visoke kvalitete in estetike izdelave na domačem in tujem 
tržišču (Sovjetska zveza. Nemška demokratična re- 
publika, Švica, Angola. Irak, Iran, Vietnam, Sudan in 
Libija). Razširitev proizvodnje na nove kovinske artikle 
sega v leto 1959, koje 29. novembra stekla proizvodnja 
odlitkov iz aluminija in barvastih kovin. Napajalnik za 
živino, elementi grelca VVcbasto ter drugi elementi po 
naročilu so bili prvi serijski proizvodi. Povpraševanje 
tržišča je narekovalo nadaljnji razvoj v smer izdelave 
kovinskega pohištva in opreme za raznovrstna skla- 
diščenja. Gostinska in arhivska oprema, samopostrežne in 
trgovine z avtomobilskimi deli so bili prvi uspehi vključe- 
vanja v zahteve tržišča. 
Takrat je bilo leto 1962, leto iskanja svoje poti, v 
labirintu zahtev tržišča in proizvodnih možnosti. Proiz- 
vajali ali sestavljali so že industrijske pralne in likalne 
stroje, računske in pisalne stroje, hladilne aparate za 
razne pijače in drugo opremo. Z nadaljnjim razvojem 
livarne in orodjarne je vzporedno tekla proizvodnja 
hidravličnih zapiral in okovja za steklena vrata in okna. 
Razvoj podjetja je tedaj potekal v treh smereh, in sicer: 
1. Obrat MONT AL, izdelava raznovrstnih aluminijskih 

vrat. oken, predelnih sten, oblog za pročelja stavb 
in kioskov za razne namene. 

2. Obrat LIVARNA, razni odlitki v kokilah in peskir, v 
letu 1971 tudi tlačni liv. 

3. Obrat OPREMA, kovinske omare, regali, delovne 
mize; domena tega obrata so bile trgovine avtomobil- 
skih delov po vsej Jugoslaviji in razna skladišča, arhivi 
podjetij in ustanov, samopostrežne trgovine. 

S I. januarjem 1974 postanejo ti trije obrati TOZD-i, ki 
skupaj sestavljajo OZD Aluminij Komen. Nadaljnji razvoj 
in zahteve tržišča po izpopolnitvi sistemov skladiščenja 
blaga in evidentiranje le-tega, nadalje organizacija sistema 
pri upravljanju z materialom in racionalizacija poslovno 
proizvodnih procesov in obdelavi informacij so OZI) 
narekovale izpopolnitev proizvodnega programa z novimi 
elementi. Leta 1981 so v sodelovanju s Institutom za 
alatne mašine i alate I AM A Beograd izdelali prve proto- 
tipe organizacijske opreme in jih poimenovali 1 •••- 
SISTEM:   automatizirane-mehanizirane naprave, linijske 

terminske centrale, dototeke-kartoteke, centrale za dispo- 
ni ra nje in pribor za centrale. 
Z osvojitvijo teli novih proizvodov je pravzaprav zaključen 
krog pestrih zahtev uporabnikov kovinske opreme, ki je 
vsestransko prilagodljiva tako za arhiviranje kot za 
industrijska skladišča. Dobava novih in utečenih ele- 
mentov organizacijske in skladiščne opreme poteka nor- 
malno v okviru kapacitet in naročil kupcev. 
V sodelovanju z raznimi projektivnimi biroji po domovini 
rešujejo Še tako težke naloge. V skladu s svojimi mož- 
nostmi se uspešno prilagajajo željam in potrebam kupcev. 
Projektirajo tudi sami in iščejo najoptimalncjšc rešitve. 
Uporaba široke palete barv in moderna lakirnica jim 
omogoča zelo kvalitetno končno obdelavo proizvodov. 
Kvaliteta izdelave in konkurenčne cene pa so jim zago- 
tovilo za nadaljnji razvoj in porok za splošno zadovoljstvo 
kupcev. 

JAVOR - LESNA INDUSTRIJA PIVKA 

Okrog leta 1500 je postalo žagarstvo vir zaslužka tudi za 
prebivalce Notranjske. Zrasla je prva vodna žaga ob 
ponoru Lokve pod Prcdjamskim gradom, o kateri govore 
tudi zgodovinski zapisi iz leta 1568. Za njo so zrasle še 
druge. 
Leto 1884 je prineslo odločitev dveh pivških trgovcev z 
lesom, da zgradita prvo parno žago v okolici. Primitivnejši 
način dela je tako zamenjal sodobnejši, industrijski. Prvi 
temelji bodoče lesnopredelovalne industrije teh krajev so 
bili tu - žaga je zrasla tam, kjer stojijo danes pivške 
tovarne. 
Leta 1896 so zrasli tudi temelji bodočih postojnskih 
lesnoindustrijskih obratov. Nedaleč od železniške postaje 
so namreč zgradili parno žago, ki soji nekaj let kasneje 
prizidali tudi zabojarno. 
Velika gospodarska kriza je prinesla težave tudi notranj- 
ski lesni industriji. Pivška žaga je po koncu krize spet 
pričela delati. Poleg desk pa so pričeli izdelovati tudi 
vezane in mizarske plošče, ki so bile za te kraje takrat še 
novost. Proizvodnja teh izdelkov se je prav utekla leta 
1937. Predelovali so največ les domačih gozdov, nekaj pa 
so ga tudi že tedaj dobivali iz Afrike. 
Furnirnica v Prcstranku, ki je pričela delati 1926. leta, je 
na primer predelovala vrsto eksotičnih lesov, mahagonij, 
cedro, indijsko rožo in druge. Hlodovina pa se je spre- 
menila v deske že prve dni po osvoboditvi na vseh žagah 
na širšem Pivškem in Postojnskem. Pivški Žagarji, ki so od 
leta 1948 naprej delali v samostojnem lesnoindustrijske in 
podjetju LIP Pivka, so to leto končali že tudi prvo večjo 
naložbo v podjetju. Zgradili so nov del proizvodne hale v 
tovarni vezanih plošč, bazene za namakanje bukove 
hlodovine in povečali paril ne j ame. Ko pa so naslednje leto 
zgradili tudi nov oddelek za proizvodnjo sredic za 
mizarske plošče, so zaceli na nov način izdelovati in 
lepiti jelove letvice. 
Furnirnica v Prcstranku je med vojno pogorela, stroje so 
po vojni poslali v druge lesne obrate v Sloveniji. Tudi 
postojnsko žago so po vojni obnovili tako, da je spet 

228 



pričela žagati leta 1946, dve leti za tem paje prerasla v 
samostojno lesnoindustrijsko podjetje LIP Postojna. 
Toda novo leto 1950 je slovenskim lesnoindustrijskim 
obratom prineslo tudi novo organiziranost. Pridružili so 
se jim tudi tako imenovani obrati za izkoriščanje gozdov, 
nad katerimi so do tedaj bdele uprave gozdnih gospodar- 
stev. 
Dne 30. aprila 1951 pa je bil ustanovljen Javor v Pivki. 
Prva leta so ga sestavljali obrati, ki so takrat predstavljali 
srčiko ža gars t va in lesnopredelovalne industrije pivškega 
območja. Vanj so sodili tako tovarna vezan ili in mizar- 
skih plošč z žago v Pivki kot furnirnica in zabojarna v 
Ilirski Bistrici, ki je kasneje prerasla v samostojno delovno 
organizacijo, in furnirnica v Prest ranku, ki pa jo je bilo 
potrebno šele obnoviti. 
Leta 1954 se je pivškemu Javorju pridružila še žaga na 
Baču, leta 1960 pa še LIP Postojna. 
Tako je pivška tovarna vezanega lesa prerasla kar v tri 

nove tovarne z novimi, razširjenimi, kvalitetnimi in pre- 
izkušenimi   proizvodnimi   programi:   tovarno   vezanih 
plošč, tovarno panel plošč in tovarno strojne opreme. 
V letu 1981 pa se je za samostojnejšo pot odločilo tudi 
35 pivških Žagarjev. V poznih sedemdesetih letih sta se 
podjetju priključili Še OLES Postojna in Lesograd iz 
Kozine. Tako šteje delovni kolektiv kar 1880 delavcev. 
Javor Pivka ni pomemben le za delavce, kot navaja 
publikacija ob tridesetletnici podjetja (iz nje je namreč 
povzeta ta predstavitev), ampak za vse prebivalce teh 
krajev, saj je zrasel v veliko ekonomsko in proizvodno silo 
v vseh razvojnih načrtih celotnega območja, z uspehi v 
gospodarjenju pa prispeva znaten delež vsej pokrajini. 
Delovna organizacija ima vzorno urejen arhiv, hrani pa 
vse gradivo pravnih predhodnikov, tako kot svoje, in se 
skupna količina približuje 4001.m. 
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Peter • las ine   arhivist. Pokrajinski arhiv Mafibor. 62000 Maribor, Glavni trg 7, 

YU 

Urejanje arhivskega gradiva s področja gospodarstva 

Avtor podaja v referatu pregled in predloge urejanja arhivskega gradiva s pod- 
ročja gospodarstva v slovenski in jugoslovanski arhivski teoriji in praksi. Glavne 
teze svojega referata gradi na podatkih, dobljenih iz opravljene ankete v slo- 

venskih arhivih, in ugotavlja premajhno skrb za arhivske fonde gospodarstva, ven- 

dar na normalno arhivsko urejevalno delo kažejo do sedaj opravljena arhivska 
urejevalna dela v slovenskih arhivih. 

Jože Žontar, docent za arhivistiko. Zgodovinski arhiv Ljubljana, 64000 Kranj, 
Moia Pijade 30, YU 

Varstvo arhivskega gradiva po zakonu o naravni in kulturni dediščini 

Prispevek daje pregled arhivske zakonodaje, ki je veljavna na območju SR Slove- 
nije od leta 1945 dalje, obravnava nastanek zakona o naravni in kulturni de- 

diščini, splošne usmeritve zakona in posebne usmeritve glede varstva arhivskega 

gradiva, nato pa daje komentar k posameznim členom zakona z vidika varstva 
arhivskega gradiva. 

Vladimir Koloia, arhivist. Arhiv SP, Slovenije, 61000 Ljubljana, Zvezdarska 1, 
YU 

Arhivsko gradivo najvišjih upravnih organov v Sloveniji za področje industrije, 
obrti in trgovine 1918-1941 

Članek  obravnava obseg,  načine  urejenosti   in vsebino   ohranjenega   gradiva 
ter podaja praktične napotke uporabnikom gradiva naslednjih upravnih organov; 

1. Odseka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani 1918—1925; 
2. Oddelka •• obrt, trgovino in industrijo velikega županstva ljubljanske oblasti 

v Ljubljani 1925-1929; 
3. Oddelka za trgovino, obrt in industrijo kraljevske banske uprave Dravske 

banovine v Ljubljani 1929—1941. 

Vladimir Žumer, arhivist. Zgodovinski arhiv Ljubljana. 61000 Ljubljana, Mestni 
trg 27, YU 

Arhivsko gradivo gospodarskih organizacij od srede 19. stoletja dalje v sloven- 
skih arhivih 

Referat z X. zborovanja slovenskih arhivskih delavcev v Ankaranu  1981 daje 
sumarni pregled ohranjenih fondov gospodarskih organizacij. Obravnava stanje 
urejenosti oziroma dostopnosti arhivskega gradiva za raziskovalne namene. Opo- 
zarja na problematiko valorizacije fondov in arhivskega gradiva v arhivih ter pred 
prevzemam gradiva v arhive. 



Joie Žontar, University Lecturer of the Archive Science, Record Office of Ljub- 
ljana, 64000 Kranj. Moia Pi jade 30. Y U 

The Records Protection According to the Natural and Cultural Inheritance Act 

The author gives a survey of the legislation referring to the archives, having been 
in force on the territory of the SR of Slovenia since 1945. Further he describes 
the preparations of the Natural and Cultural Inheritance Act, the general di- 
rections of the Act, as well as the special directions referring to the     records 
protection. At the end the author comments the individual articles of the Act 
from the aspect of the records protection. 

Peter Klasinc, Archivist, Regional Record Office, 62000 Maribor, Glavni trg 7, 
YU 

Record Classification from the Sphere of Economy 

The author gives a survey and suggestions how to classify the records from the 
sphere of economy in the Slovene and Yugoslav archive theory and praxis. The 
main theses of his contribution base on the data from the inquiry carried out in 
the Slovene record offices- The author states that it hasn't been taken enough 
care for the archive groups from the field of economy, but the up till now 
carried out record classifications in the Slovene record offices indicate the 
normal records arrangement. 

Vladimir Žumer, Archivist. Recoid Office of Ljubljana, 61000 Ljubljana. Mest- 
ni trg 27. YU 

The Records of  the   Economic Organizations from the Middle of the 19th 
Century Onwards in the Slovene Record Offices 

The report from the 10th Meeting of The Slovene Archive Workers in Ankaran 
in 1981 gives a summary survey of the preserved records groups of the eco- 
nomic organizations. The author treats the st3te of the records classification 
respectively its attainability in case somebody needs them for his researches. He 
calls attention to the problem of valuation of the records groups and records in 
the archives, as well as before their being taken over by the record offices. 

Vladimir Koloia, Archivist, Record Office of the SR of Slovenia. 61000 Ljub- 
ljana, Zvezdarska 1, YU 

The Records of the Highest Administrative Organs in Slovenia Competent for 
Industry, Trade and Commerce in the Years 1918—1941 

The author treats the volume classification modes and contents of the preserved 
records. He gives practical instructions to the record users of the following 
administrative organs: 
1. Section   of   the   Department   of   Commerce  and   Industry   in   Ljubljana 

1918-1925; 
2. Departement for  Trade,  Commerce and   Industry of   the so called Great 

Mayor's Office of the Ljubljana—Authorities in Ljubljana 1925—1929; 
3. Department    for    Commerce.   Trade   and   Industry   of   the   Royal   Ban 

Administration   Board of the so called „Dravska  banovina" in Ljubljana 
1929-1941 



Ivan Nemanič, viäji arhivist. Arhiv SR Slovenije, Zvezdarska 1, 61000 Ljubljana, 
YU 

Filmsko gradivo v Arhivu SR Slovenije kot zgodovinski vir zlasti za zgodovino 
kmetijstva, gozdarstva in lesarstva 

Članek predstavlja nekatere filme iz zbirke filmov Arhiva SR Slovenije do srede 
50-tih let •• področje kmetijstva, gozdarstva in lesarstva, ki jih je mogoče upo- 
rabiti kot zgodovinski vir. Poleg tega posveča pozornost kritični presoji filma 
kot zgodovinskega vira. 

Jelka Melik, pravnik, ArhivSR Slovenije, 61000 Ljubljana, Zvezdarska 1, YU 

Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare 
Jugoslavije 

Članek opisuje v Sloveniji veljavno zakonodajo na področju trgovinskega in 
obrtnega prava, zlasti avstrijski obči trgovinski zakonik iz leta 1862 in obrtni 
red iz leta 1859. Nav3ja nekatere njihove določbe pomembne za arhivskega 
delavca. 

Peter Ribnikar, arhivski svetnik. Arhiv SR Slovenije, 61000 Ljubljana, Zvezdar- 
ska 1, YU 

Rudarsko glavarstvo 1858-1945 in pomen njegovega arhivskega gradiva za zgo- 
dovino 

Članek vsebuje zgodovinski oris  Rudarskega glavarstva Celovec 1858-1918 ¡n 
Rudarskega glavarstva Ljubljana 1918—1945 kot upravnih organov za področje 
rudarstva na slovenskem ozemlju. Opisane so njune upravne in rudarsko-policij- 
ske pristojnosti in vrste arhivskega gradiva nastale ob njunem delu. Prikazana je 
tudi   ocena  pomembnosti  ohranjenega arhivskega  gradiva   za slovensko zgo- 
dovino. 

Kristina Šamperl Purg, arhivist. Zgodovinski arhiv v Ptuju, Muzejski trg 1, 62250 
Ptuj. YU 

Marija Hernja-Masten, arhivski referent. Zgodovinski arhiv v Ptuju. Muzejski trg 
1,62250 Ptuj. YU 

Brane Oblak, arhivski sodelavec, Zgodovinski arhiv v Ptuju. Muzejski trg 1, 
62250 Ptuj, YU 

Vsebinska analiza, valorizacija in evidenca prispelih računov - kategorije gradiva 
iz gospodarstva in sicer trgovine z vinom na področju Ptuja za daljše časovno 
razdobje 

Prikaz je kolektivno delo, za katerega je avtorica prispevala podatke o gradivu 
tako   imenovanega Herbersteinovega arhiva, ki ga hrani Zgodovinski arhiv v 
Ptuju, in sicer za vinsko trgovino v 19. stoletju. 
Za obdobje 1941 — 1945 je podan prikaz poslovanja vinske trgovine pod okupa- 
cijsko upravo. Zaradi fragmentarne ohranjenosti gradiva v tem obdobju je po- 
udarjena pomembnost ohranjevanja vsega gradiva 

V delu referata je prikazana analiza poslovanja v TOZO-u. ki se bavi z vinsko 
trgovino. Hkrati so prikazane tudi kategorije dokumentarnega gradiva, ki ob tem 
nastajajo. Nakazana je tudi valorizacija tega gradiva. 



Jelka Mel ¡k. Lawyer, Record Office of the SR of Slovenia. 61000 Ljubljana, 
Zvezdarska 1. Y U 

The Legal Regulation of the Economy in Slovenia from the Middle of the 19'h 
Century till the Collapse of the Yugoslav Monarchy 

The authoress deals with the legislation being in force on the territory of Slo- 
venia and referring to the commercial and trade law. She concentrates mainly 

on the so called Austrian General Commercial Code of 1862 and the so called 

Trade   Rules  of   1859. Some of their provisions, being of importance for an 
archivist, have been quoted. 

Ivan Nemanič, Superior Archivist, Record Office of the SR of Slovenia, 61O00 
Ljubljana, Zvezdarska t, YU 

The Film Records in Possession of the Archive of the SR of Slovenia as Histo- 
rical Source, Especially for Agriculture, Forestry and Timber-Industry 

The author presents some  films  frum the collection of the Record Office of the 

SR of Slovenia. They are about the agriculture, forestry and timber-industry till 
the middle of the fifties and can be used as historical source. The author also 
pays attention to the critical valuation of the film as a historical source. 

Kristina Samper! Purg, Archivist. Record Office of Ptuj, Muzejski trg 1, 62250 
Ptuj, Y U 

Marija Hernja-Masten, Archive Referent, Record Office of Ptuj, Muzejski tra 1 
62250 Ptuj. YU                                                                                                                " 

Brane Oblak, Archive Collaborator.  Record Office of Ptuj, Muzejski  trg  1. 
62250 Ptuj. YU 

The   Contents Analysis,   Evaluation and   Evidence  of the Arrived Accounts- 
Cathegories of the Records from the Field of Economy, Mostly Wine-Trade in 
the District of Ptuj for a Longer Period 

The report is the result of collective work, for which the authoress contributed 
the data on  the records of the so called Herberstein's Archive, kept by the 
Record  Office of Ptuj. The Records are about the wine-trade in the  19,n 

century. 

The  authoress  describes   the   management  of  the  wine-trade   under   the 
occupational   administration   in   the   years   1941-1945.   8ecause   only   the 
fragments of those records have been preserved, the authoress emphasizes the 
importance of presserving the complete records. 

The part of the report presents the management analysis of the so called Basic 
Organization of Associated Labour (T02DÎ. doing business with the wine-trade 
The  author also  treats the cathegories of the documentary  records.  The 
valuation of those records has been indicated 

Peter Ribnikar, Archive Councillor. Record Office of the SR of Slovenia. 61000 
Ljubljana. Zvezdarska 1. YU 

The  Mining-Prefecture  1858—1945 and the Meaning of Its Records for the 
• ¡story 

The author from the historical point of view describes the Mining-Prefecture 
• lagen fu rt 1858-1918 and the Mining-Prefecture Ljubljana J9J8-1945as the 
administrative organs competent for the mining-industry on the Slovene ter- 
ritory. The author treats their administrative and mining-police competences, as 
well as with the sort of their records. The author deals also with the estimation 
of the importance of the preserved records for the Slovene history. 



Miran Kafol. arhivist. Zgodovinski arhiv Ljubljana, 61000 Ljubljana, Mestni trg 
27, YU 

Pregled  pristojnosti občin in občinskih upravnih organov za področje gospo- 
darstva 

V prispevku avtor prikazuje pristojnosti in opravila občin in občinskih upravnih 
organov za področje gospodarstva. Namen prikaza je prispevati k valorizaciji kate- 
gorij arhivskega gradiva, ki nastaja za gospodarstvo na ravni občinske uprave. 

Ugo dr. Cova, direktor Archivio di stato di Trieste. Via La Marmora 17, Trieste 

Industrija v luči zakonodaje v Avstrijskem Primorju v drugi polovici 19. stoletja 

V prispevku avtor govori o zakonodajnih ukrepih na področju gospodarstva in 
industrije v Avstrijskem  Primorju v drugi polovici  19. stoletja. Posebej se je 
omejil na prikaz naglega razvoja avstrijske industrijske zakonodaje, ki je odraz 
hitrega industrijskega razvoja v tem času 

Marjeta Adamič, višji arhivist. Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, 
61000 Lj ubi jana. Trg osvobod i tve 1. Y U 

Pregled pomembnejšega arhivskega gradiva o gospodarski dejavnosti v NOB v 
Sloveniji v gradivu narodnoosvobodilnih organov in ustanov v arhivu Inštituta za 
zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani 

Prispevek obravnava naloge in ohranjenost arhivskega gradiva osrednjih narodno- 
osvobodilnih organov in ustanov -IOOF, Osrednje gospodarske komisije pri 
IOOF.   Upravne   komisije 2a osvobojeno slovensko ozemlje pri  IOOF, pred- 
sedstva SNOS. gospodarskih odsekov pri predsedstvu SNOS. Denarnega 2avoda 
za Slovenijo in Komisije za upravo narodne imovine pri predsedstvu SNOS, ki je 
pomemben vir o gospixiarski dejavnosti v času narodnoosvobodilne borbe. 

- 

Ljudmila Bezlaj-Krevel, ravnatelj Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 65000 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Y U 

Italijanska zakonodaja, ki je v času med obema vojnama urejala področje gospo- 
darstva v Julijski krajini 

Podan je prikaz zakonodaje, ki je določala poslovanje Zavoda za agrarni pre- 
porod za tri Benečije. Osnovni cilj zavoda je bil, da v skladu z italijansko 
razna rodova Ino  politiko,   poskrbi   za   kolonizacijo  italijanskih poljedelcev na 
ozemlju Julijske krajine in pospeši italijan iza cijo podeželja, kjer je sicer v celoti 
prevladovalo slovensko in hrvaško prebivalstvo. 



Ugo Cova, Dr., Director of the Archivio dì stato di Trieste, Via La Marmora 17, 
Trieste, Italy 

Industry in the Austrian Coast land in the 2nd Part of the 19tn Century in the 
Light of the Legislation 

The author deals with the legislative measures referring to the sphere of the 
economy and industry on the territory of the Austrian Coastland in the second 
part of the 19tn century. He especially concentrates on the description of the 
rapid development of the Austrian Industry Legislation, being the result of the 
quick industrial development in that time. 

Ljudmila Bezlaj-K revel. Director of the Regional Record Office in Nova Gorica, 
65000 Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja. YU 

On the Italian Legislation Regulating the Economy in Venezia Giulia in the 
Period Between the Two World Wars 

The authoress describes the legislation regulating the administration of the Insti- 
tution for the Agrarian Reform competent for the three Venezia regions. The 
main purpose of the Institution — in accordance with the Italian denati o- 
nalizational policy — was to take care for colonization of the Italian farmers on 
the territory of the Venezia Giulia and to advance the i ta liani zat ion of the 
countryside, where the population was mostly Slovene and Croat 

Miran Kafol, Archivist. Record Office of Ljubljana, 61000 Ljubljana. Mestni trg 
27, YU 

Survey of Competences of the Communes and Their Administrative Organs in 
the Field of Economy 

The author describes the competences and tasks of the communes and their 
administrative organs in the field of economy. His intention is to contribute to 
the valorization of the record cathegories referring to the economy on the 
communal administrative level. 

Marjeta Adamič, Superior Archivist, Record Office of the Institute for History 
of Ihe Workers'Movement, 6)000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1, YU 

Survey of the More Important Records Referring to the Economic Activity 
During the National Liberation War in Slovenia Comprised in the Records of the 
National Liberation Organs and Institutions, With Which Disposes the Record 
Office of the Institute for History of the Workers' Movement in Ljubljana 

The authoress deals with the tasks, as well as with the records preservation of 
the central national liberation organs and institutions: the Executive Committee 
of the Liberation Front (10 OF I, Central Economic Commission by the IO 
OF, the Administration Commission for the Liberated Slovene Territory by the 
IO OF, the Presidency of the Slovene National Liberation Council (SNOSI, the 
Economic Sections by the Presidency of the SNOS, Pecuniary Institution for 
the Territory of Slovenia, as well as the Commission for the National Property 
Administration by the Presidency of the SNOS, which is an important source 
about the economic activity during the National Liberation War 



Metka Gombač, arhivistka. Arhiv Instituta •• zgodovino delavskega  gibanja v 
Ljubljani, 61000 Ljubljana. Trg osvoboditve 1, Y U 

Gradivo s področja gospodarstva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora 
za Slovensko primorje in Trst, goriškega in tržaškega okrožja in okrajev 

V sestavku je predstavljeno gradivo gospodarsko politične komisije fondov po- 
krajinskega NO0. tržaškega in goriškega okrožja in njunih okrajev 

Bogo Grafenauer, Dr., akademik, redni profesor. Filozofska fakulteta, 61000 
Ljubljana, YU 

Kaj pomenijo ugovori zoper že tako počasno uresničevanje Arhivskega spora- 
zuma med Jugoslavijo in Avstrijo, ko so se pojavili v avstrijskem tisku in parla- 
mentu  letos poleti: ali se pripravlja z avstrijske strani že tretjič blokiranje 
izvedbe tega sporazuma? 

Avtor obravnava izvajanje Arhivskega sporazuma iz leta 1923 med Jugoslavijo in 
Avstrijo in Protokola iz leta 1958 glede vračanja arhivskega gradiva. 

Mirjana   Isailović,  arhivist.  Arhiv  Inštituta   za zgodovino delavskega gibanja, 
61000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1. YU 

Gradivo ekonomskega oddelka Glavnega Štaba Slovenije 

Prispevek predstavlja razvoj, delovanja in gradivo ekonomskega oddelka Glav- 
nega štaba Slovenije, v okviru partizanskega vojaškega arhiva. 

Marjeta Campa, bibliotekar specialist. Arhiv I2DG v Ljubljani, 61000 Ljubljana, 
Trg osvoboditve 1, YU 

Zbirka narodnoosvobodilnega tiska v arhivu I ZOG v Ljubljani 

Koreferat predstavi gradivo, ki se nanaša na gospodarsko problematiko tega 
obdobja: obrazce, cenike, denar, lepake, brošure in vključi tudi vsebino parti- 
zanskih časnikov. 
Navaja najpomembnejšo literaturo, kjer je bilo uporabljeno to gradivo. 



Bogo Gralenauer, Dr.. Academician, Professor in Ordinary, Faculty of Phylo- 

sophy, 61000 Ljubljana. YU 

What's the Meaning of the Objections to the in Any Case Tardy Fulfillment of 
the So Called „Arhivski sporazum" I Archiviert rag) between Yugoslavia and 
Austria., Which Appeared Last Summer in the Austrian Press and Parliament: Is 
Austria about to Blockade the Fulfillment of the Agreement for the Third 
Time? 

The author  treats the  carrying out  ol  the so called „Arhivski sporazum" 
(Archivvertrag! of 1923 between Yugoslavia and Austria and of the Protocol of 
1 958 in connection with transferring of the records. 

Marjeta Campa. Librarian Specialist. Archive of the Institutefor History of the 
Workers'Movement, 61000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1. YU 

The Press Collection from the Period of the National Liberation War in the 
Archive of the Institute for History of the Workers'Movement 

The authoress describes the records referring to the economic problems during 
that period: formularies, price lists, money-matters, posters, booklets, as well as 
the contents of the partisan journals. Also the most important literature, where 

those records have been used, has been quoted. 

Metka Comba •. Archivist. Record Office Of the Institute for History of the 
Workers'Movement, 61000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1, YU 

The Records from the Economic Sphere of the Regional National Liberation 
Committee, Competent for the Slovene Coastland and Trieste, the Gorizia and 
Trieste Districts and Their Own Districts 

The authoress presents the records of the economic-pol i tica I commission of the 
records groups of the Regional National Liberation Committee, as well as of the 
Trieste and Gorizia Districts and their own districts 

Mirjana Isailović, Archivist, Record Office of the Institute for History of the 
Workers'Movement. 61000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1, YU 

The Records of the Economic Section of the General Headquarters of Slovenia 

The authoress describes the development, activity and records of the Economic 
Section of the General Headquarters of Slovenia — in the frame of the partisan 
military records 



Erna Umek, arhivski svetnik. Arhiv SR Slovenije, 61000 Ljubljana, Zvezdarska 
1, YU 

Gradivo • fondu ckr. finančnega ministrstva na Dunaju 

Avtorica na kratko oriše fond c.kr. finančnega ministrstva, ki je v Finančnem 
arhivu na Dunaju, in sicer njegovo ureditev in gradivo. 

Ćurkina Iskra Vasiljevna, raziskovalka. Institut slavjanovedenija i bal kani stiki, 
Moskva, Leningradski prospekt 7, SSSR 

Jezuit Gabrijel Gruber v Rusiji 

Avtorica opisuje življenje in delo Gabrijela Gruberja (1740-1805! v Rusiji v 
času od 1784 do 1805. Gruber je 2gradil palačo v Zvezdarski 1 v Ljubljani, kjer 
ima sedaj sedež Arhiv SR Slovenije. 

Andrej Vovko, kustos arhiva. Slovenski šolski mu2ej, 61000 Ljubljana, Poljan- 
ska 28. YU 

Arhiv slovenskega šolskega muzeja 

Avtor podaja kratko informacijo o arhivskem gradivu, ki ga hrani Slovenski 
iolski muzej v Ljubljani. 

Vaško Simoniti, asistent, PZE za zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani, 
61000 Ljubljana. Aškerčeva 12, YU 

Prispevek k poznavanju virov za zgodovino turških vpadov v letih 1580 do 1589 

Zbirne informacije, ki bi dajale natančen pregled za več let naenkrat o turških 
vpadih so zelo redke. V Vojnem arhivu na Dunaju je avtor naie! za omenjena 
leta tak seznam „o turski škodi", ki nas večji del seznanja z že znanimi vpadi, 
zato so Je-ti omenjeni le z najbolj skopimi podatki, neznani vpadi ali ••••••• 
podrobnosti pa so v celoti transkribirane. Na podlagi teh virov ter objavljenih in 
literature je avtor poskušal turške vpade v teh letih analizirati in prišel do 
•••••••••:  da so nekatere vesti pisane od različnih poročevalcev, v literaturi 
med seboj nepovezane in tako tudi interpretirane, kar lahko razberemo kot da 
gre za več vpadov, v resnici pa le za enega; da so nekateri vpadi datirani po 
datumu, ko ¡e o tem pisal poročevalec in ne ko je bil dejansko vpad; v navedenih 
vesteh ni nikjer govora o vpadih na Kranjsko, analiza znanih dejstev, ki govorijo 
o vpadih na Kranjsko leta 1582 in 1584 pa tudi ne govori v prid zastopanemu 
mnenju v literaturi, da so ti vpadi bili. 



Iskra Vasìljevna Ćurkina, Researcher, The Institute for the Slavic and Balkan 
Languages and Cultures, Moskva. Leningradski prospekt 7. USSR 

Jesuit Gabriel Gruber in Russia 

The authoress describes the life and work of Gabriel Gruber (1740—1805) in 
Russia in the period 1784—1805. Gruber Constructed the palace in the street 
Zvezdarska 1 in Ljubljana, where the Record Office of SR of Slovenia now has 
us seat. 

Vasko Simoniti. Assistant, Pedagogic-Scientific Unit for History, Faculty of 
Phylosophy, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. YU 

Contribution to the Knowledge of the Sources for History Concerning the 
Turkish Invasions in the Years 1580-1589 

Collective informations giving a precise survey of the Turkish invasions for more 
years at once are very rare. In the War Record Office in Wien the author carne 
across the catalogue „about the Turkish damage" during the mentioned years, 
which mostly includes the data about the already known invasions. Therefore 
the author scarcely mentions them, whereas he completely transcribes the data 
about the yet unknown invasions or details. On the basis of the mentioned 
sources, as well as on the basis of the published ones and literature the author 
tries to analyse the Turkish invasions in those years and comes to the following 
conclusion: some intornia lions, written down by different relators, the 
literature treats as different informations, thus making an impression th3t there 
are more invasions in question. Actually, however, one and the same invasion 
has been dealt with. Further: some invasions have been marked with the date, 
when the information about them had been written down and not the date, 
when they actually had taken place. Further: none of the treated informations 
mentions the invasions in Corniola; also the analysis of the known facts, proving 
that there were invasions in Carniola in the years 1582 and 1584, doesn't 
confirm the standpoint in the literature that the invasions actually took place. 

Ema Umek, Archive Councillor, Record Office of the SR of Slovenia, 61000 
Ljubljana, Zve2darska 1, Y U 

The Records in the Archive Group of the So Called k.u.k. Ministry of Finance 
in Wien 

The authoress gives a short description of the archive group of the so called 
k.u.k. Ministry of finance, kept -hy the Finance Record Office m Wien. The 
authoress describes its arrangement and documents. 

Andrei Vovko, Archive Custodian, Slovene School Museum, 61000 Ljubljana, 
Poljanska 28. Y U 

The Archive of the Slovene School Museum 

The author gives a short information about the records, kept by the Slovene 
School Museum in Ljubljana. 

• 
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