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Arhivi so zakladnica narodove zgodovine, njegove preteklosti. So narodov spo-
min in vsakokraten opomin. So črke, tipkopisi, listine, plakati in fotografije, ki so 
pretekle dogodke, procese, pojave, posameznike, skupine, družbo in skupnosti 
zapisali v večnost ter shranili, da sodobniki in potomci vedno znova sestavljajo 
podobe preteklosti. Gradivo, ki ga hranijo arhivi, je surov in neprečiščen prama-
terial za nizanje zgodovinskih zgodb po kronološkem ali kakršnemkoli drugem 
redu, predvsem pa je nenadomestljiva dediščina neke skupnosti in njenih pri-
padnikov.
George Orwell je v znamenitem romanu 1984 arhivom pripoznal posebno moč, 
ker »kdor nadzira preteklost, nadzira prihodnost; kdor nadzira sedanjost, nadzira 
preteklost.« Predvsem pa je trdil, da »pretekli dogodki, /…/ objektivno ne obsta-
jajo, temveč preživijo v pisanih dokumentih in človeškem spominu. Zato je pretek-
lost to, o čemer se sporazumeta dokaz/gradivo in spomin.«1 Torej je arhivsko gra-
divo metafora za zgodovino v nastajanju. Preprečuje pozabljenje in omogoča 
natančno dokumentiranje dogodkov ter zato postane dobrodošel korektiv za 
napačne, celo lažne spomine. Arhivi so laboratorij zgodovinskega raziskovanja 
in soočanja nasprotujočih se procesov: spominjanje in pozabljenje, trpljenje in 
upanje, moč in odgovornost, meje in svoboda, zatiranje in pravica, konformi-
zem in različnost, molk in govor. 
Vsi ti procesi, vprašanja in iskani odgovori so resda hranjeni, včasih celo skriti, 
založeni, zaprašeni, v arhivskih sobanah, skladiščih, škatlah, kolutih in fasciklih 
ter iskalcem ne vedno najlažje dosegljivi. Njih dostopnost med drugim terja 
iskalčevo znanje, spoznanje in arhivska orodja ter pomagala, ki odpirajo vrata 
in pokrove gradivskih zakladov. Arhivi v Sloveniji so se ob 100. obletnici začet-
ka 1. svetovne vojne odločili, da raziskovalcem »let strahot« priskočijo na po-
moč in sestavijo nabor, izbor, popis gradiva o 1. svetovni vojni, ki se je nabralo 
v slovenskih arhivskih ustanovah. Nastal je impresiven nabor arhivskih fondov 
in njihovih dragocenih vsebin, ki se nanašajo na obdobje 1. svetovne vojne. To 
ne nazadnje vodi do spoznanja, ki ne bi smelo biti presenečenje, pa vendarle je, 

1 George Orwell: 1984. Ljubljana: Mladinska knjiga 1983, str. 182.

Vodniku  
po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne  
na pot
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da so tudi slovenski arhivi zakladi pisnih dokumentov o času, ki je pred 100 leti 
lomil slovensko in svetovno zgodovino. Odslej se bodo poti slovenskih razisko-
valcev 1. svetovne vojne lažje in hitreje stekale v slovenske arhive, od državnega 
do pokrajinskih in cerkvenih. Dunajski državni arhiv z Vojnim arhivom ne bo 
več tako edinstven ter nujen, čeravno pa še vedno zelo potreben cilj iskalcev 
odgovorov na vprašanje, kako je 1. svetovna vojna v svoje strahotne niti vpletla 
tudi slovenski prostor in njegove prebivalce. Izjemno nazoren in poveden izbor 
gradiva upravne, sodne, vojaške, cerkvene in osebne narave o 1. svetovni voj-
ni predstavlja most med lokalnim in globalnim. Eden brez drugega ne moreta 
pripovedovati zgodbe o vojni in ljudeh v vojni, ker brez razumevanja obeh os-
taja podoba vojne pomanjkljiva in pohabljena. Vodnik predstavlja prvovrsten, 
izviren in trajen spomenik spominu na 1. svetovno vojno. Republika Slovenija 
je lahko nanj izjemno ponosna. Ne nazadnje potrjuje tudi pravilnost odločitve 
Vlade Republike Slovenije, ki je septembra 2012 ustanovila Nacionalni odbor za 
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne z nalogo sooblikovanja zavesti, da 
je 1. svetovna vojna eden od pomembnih prelomnih procesov slovenske zgo-
dovine 20. stoletja. In če je bilo v začetku zapisano, da je moč arhivov in v njih 
hranjenega gradiva posebna, lahko tudi ugotovimo, da je moč stoletnega slo-
venskega spominjanja na 1. svetovno vojno združevalna. V različnih projektih, 
razstavah in prireditvah so se združile v učinkovitem sodelovanju številne slo-
venske arhivske, muzejske, raziskovalne, knjižnične in druge kulturne ustanove. 
Vodnik po arhivskem gradivu o 1. svetovni vojni, ki ga hranijo slovenski arhivi, 
je rezultat takšnega sodelovanja. Je odraz odlične organizacije, koordinacije in 
naklonjenosti slovenskih arhivov do zaznamovanja 100. obletnic 1. svetovne 
vojne v Republiki Sloveniji.
V imenu Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne iz-
rekam iskrene čestitke slovenskim arhivom za dosežen rezultat ter voščim vod-
niku srečno in uspešno pot med njegove uporabnike!

Andreja Katič
ministrica za obrambo
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28. julija 1914 štejemo za dan, ko se je pričela 1. svetovna vojna in je trajala dol-
ga štiri leta, vse do 11. novembra 1918. Šlo je za prvo pravo svetovno oziroma 
globalno vojno, saj so v njej sodelovali vsi dotedanji večji svetovni imperiji in 
njihovi zavezniki. Uničujoče posledice te strašne morije so močno občutili tudi 
naši predniki, tako fantje in možje, ki so se borili za cesarja na različnih frontah 
širom Evrope, kot tudi žene in otroci, ki so v najboljšem primeru ostali doma in 
sami skrbeli za dom in gospodarstvo, trpeli pomanjkanje in obenem po svojih 
močeh prispevali za ublažitev vedno slabših razmer v državi. Veliko ljudi je mo-
ralo zapustiti svoja bivališča in oditi na pot begunstva, mnogi pa so žal za vedno 
veliko prezgodaj tragično končali svoja življenja.
Danes skorajda ni družine v Sloveniji, ki se ne spominja 1. svetovne vojne; že 
zaradi tega, ker je eden od njihovih prednikov padel kot žrtev ali pa se je boril 
na eni izmed uničujočih front. Slovencem se je zagotovo najbolj vtisnila v spo-
min »domača« soška fronta, ki je potekala v dolžini okoli 90 km od Rombona do 
Tržaškega zaliva med avstro-ogrsko in italijansko vojsko. Pričela se je z vstopom 
Kraljevine Italije v vojno 23. maja 1915 in je trajala vse do 27. oktobra 1917. T. i. 
Čudež pri Kobaridu, poznan tudi kot preboj pri Kobaridu, je pomenil konec več 
kot dve letne morije na slovenskem zahodnem ozemlju.1
Spominjanju 100. obletnice konca soške fronte se pridružujemo tudi slovenski 
javni in cerkveni arhivi z Vodnikom po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne v 
tiskani in elektronski verziji. Vodnik izhaja pod okriljem Nacionalnega odbora za 
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018),2 v katerem so zastopani 

2  http://www.100letprve.si/ (02.08.2017).

Uvod

Vojaki v strelskih jarkih nekje na Krasu, s. d.
(SI_PANG/0583, Zbirka fotografij,  

serija 157/Johann Freund, št. 028)
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tudi slovenski javni in cerkveni arhivi. Pobudo za izdajo tematskega vodnika je 
na enem od sestankov Nacionalnega odbora dal njegov član dr. Andrej Nared 
iz Arhiva Republike Slovenije. Predlagal je, da bi se obeležitvi tako pomemb-
nih obletnic, kot sta začetek in konec 1. svetovne vojne, pridružili tudi javni in 
cerkveni arhivi, ki delujejo v Republiki Sloveniji: Arhiv Republike Slovenije ozi-
roma slovenski nacionalni arhiv (ARS), šest regionalnih oziroma zgodovinskih 
arhivov (Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Pokrajinski arhiv Koper (PAK) in Pokra-
jinski arhiv v Novi Gorici (PANG), Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), Zgodovinski 
arhiv Celje (ZAC) in Zgodovinski arhiv na Ptuju (ZAP)) ter trije arhivi katoliške 
cerkve (Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM) 
in Škofijski arhiv Koper (ŠAK)).
Priprava vodnika je bila zaupana Koordinacijskemu odboru (KO), ki je bil sesta-
vljen iz 10 članov; vsak arhiv je imel po enega predstavnika: dr. Jure Volčjak 
(ARS, koordinator), mag. Jure Maček (PAM), dr. Teja Krašovec (PAK), Lilijana 
Vidrih Lavrenčič (PANG), Barbara Žabota (ZAL), dr. Bojan Himmelreich (ZAC), 
Nina Goznik in kasneje Aleš Jambrek (ZAP), mag. Blaž Otrin (NŠAL), mag. Lili-
jana Urlep (NŠAM) in Luka Tul (ŠAK). Njegova naloga je bila spremljanje dela 
v arhivih, usklajevanje in končno priprava tematskega vodnika po arhivskem 
gradivu 1. svetovne vojne, ki se hrani v desetih slovenskih javnih in cerkvenih 
arhivih, ter tako raziskovalcem in ostali zainteresirani javnosti omogočiti lažji 
pregled in raziskovanje zanimivega in tudi dolgo prezrtega obdobja naše zgo-
dovine. KO je imel pet sestankov, veliko nejasnosti pa smo rešili tudi preko ele-
ktronske pošte.
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Uvod

Konstitutivni sestanek KO se je odvil 16. decembra 2014. Na njem smo se pri-
sotni seznanili z idejo evidentiranja arhivskega gradiva o 1. svetovni vojni in 
pripravi tematskega vodnika, razdeljene so bile posamezne naloge članom 
KO, dogovorili pa smo se tudi o načinu delovanja KO v prihodnje. Določili smo 
okvirne obvezne elemente popisnega obrazca (signatura, ime fonda oz. zbirke, 
čas gradiva, nivo popisa, obseg gradiva, naziv ustvarjalca, historiat ustvarjalca, 
historiat fonda oz. zbirke, opis oziroma pregled vsebine fonda oz. zbirke, jezik 
gradiva, pisava gradiva, pripomočki za uporabo, bibliografija, opombe) ter ob-
likovali časovnico za posamezne naloge.
Člani KO so morali najprej v svojih arhivih evidentirati strokovne sodelavce, ki 
skrbijo za fonde oziroma zbirke, povezane z arhivskim gradivom 1. svetovne 
vojne, ti pa so nato morali do sredine aprila 2015 oblikovati sezname fondov in 
zbirk, ki vsebujejo arhivsko gradivo o 1. svetovni vojni.
Na drugem sestanku KO 26. maja 2015 smo pregledali in dodelali osnutek po-
pisnega obrazca, ki je služil posameznim arhivistom pri popisu gradiva. K temu 
smo pristopili zaradi velikega števila popisovalcev, da bi na ta način vodnik 
čimbolj poenotili.
Na tretjem sestanku KO 19. maja 2016 smo najprej pregledali kratko poročilo 
o stanju projekta po posameznih arhivih. Zaradi različnih težav in dilem po-
pisovalcev smo se odločili nekoliko spremeniti popisni obrazec. Da bi olajšali 
njihovo delo, je bilo dogovorjeno, da se gradivo popiše vsebinsko s ključnimi 
besedami ter se, kjer se da, tudi časovno in količinsko definira.
Četrti sestanek KO je potekal 11. januarja 2017. Člani KO smo grobo pregleda-
li izdelane popise. Dogovorjeno je bilo, da člani KO do konca februarja 2017 
uskladijo prejete popise v skladu z dogovorjenim popisnim obrazcem. Po pre-
misleku smo sklenili, da dva elementa, tj. historiat ustvarjalca in historiat fonda 
v popisu izpustimo in nanj opozorimo v uvodu k vodniku (upošteva se aktual-
ne objave na spletu). Vključi se ju izjemoma le pri osebnih fondih oziroma pri 
fondih oz. zbirkah, ki se strogo nanašajo na čas 1. svetovne vojne (npr. primeri 
selitev gradiva iz PANG ipd.).
Na zadnjem sestanku KO 15. marca 2017 smo se domenili, da se popisni ele-
ment bibliografija izpolni samo v primeru, ko se ta nanaša na čas vojne in ne 
na celoten fond oz. zbirko. Glede digitalnega gradiva je bilo sklenjeno, da se 
nanj opozori v posebni opombi pri popisu posameznega fonda oz. zbirke. Do-
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Uvod

govorili smo se še, da se izpusti kratka predstavitev posameznega arhiva pred 
popisom gradiva. Prvič se s tem izognemo ponavljanju, drugič pa raziskovalci 
ustrezne osnovne in obenem ažurne informacije lahko pridobijo na spletu. Čla-
ni KO smo ponovno potrdili odločenost, da vodnik izide do konca oktobra 2017 
(ob 100. letnici preboja soške fronte), kar nam je tudi uspelo.
Na sestanku smo člani KO dobili tudi vpogled v delovno verzijo prispelih popi-
sov, ki je količinsko znašala okoli 670 strani. Sklenili smo, da vodnik izide tako v 
tiskani kot v spletni verziji, saj je njegov namen doseči čim večje število uporab-
nikov. Posamezni popisi odražajo stanje popisanega gradiva po posameznih 
arhivih, delno pa se razlikujejo tudi od pristopa, volje in zagnanosti vsakega 
popisovalca posebej. 
Na kratko še nekoliko podrobneje o tem, kako je vodnik razdeljen, in kaj na-
tančno vsebuje opis posameznega fonda oz. zbirke. Vodnik je razdeljen na de-
set sklopov, pri čemer je vsakemu arhivu namenjeno samostojno poglavje.
Posamezen fond oz. zbirka je (p)opisan s svojo signaturo in imenom ter tudi 
časovno opredeljen, in sicer na dva načina. Časovno obdobje v oklepaju, ki stoji 
na začetku, zamejuje čas nastanka gradiva v celotnem fondu oz. zbirki oziroma 
čas delovanja posameznega organa, drugi del pa definira čas nastanka gradiva, 
ki se strogo nanaša samo na gradivo 1. svetovne vojne. Podobno je opisan tudi 
obseg gradiva. V oklepaju so navedeni podatki za celoten fond oz. zbirko, izven 
oklepaja pa samo za obdobje 1. svetovne vojne.
Popisni obrazec vsebuje tudi polje za vpis naziva ustvarjalca gradiva. Ta je na-
veden v slovenski obliki, če pa obstaja tudi tujejezično ime, je navedeno tudi to.
Avtorji vodnika so napisali nekaj stavkov tudi o samem ustvarjalcu gradiva in 
zgodovini fonda oziroma zbirke. Kratka historiata je bilo treba sestaviti samo 
za tiste fonde in zbirke, ki so nastali v obdobju 1. svetovne vojne oziroma v 
primeru osebnih fondov. V ostalih primerih smo historiate izpustili, saj upo-
rabniki do najnovejše verzije historiatov lahko dostopajo preko spleta, naj-
dejo pa jih tudi v drugih vodnikih ipd. Na ta način smo se poskušali izogniti 
podvajanju podatkov, vodnik pa narediti čim bolj preglednega in prijaznega 
uporabnikom.
Najpomembnejše polje popisnega obrazca je zagotovo opis vsebine fonda oz. 
zbirke. Vsebina je opisana s kratkimi in jasnimi ključnimi besedami. V primeru, 
da trenutni popisi to omogočajo, je tudi časovno in količinsko definirana.
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Popisni obrazec vsebuje še tri popisne elemente, in sicer jezik gradiva, pripo-
močke za uporabo in bibliografijo. Arhivsko gradivo o 1. svetovni vojni, ki ga 
hranijo slovenski arhivi, je pisano v različnih jezikih, v slovenščini, nemščini, ita-
lijanščini, madžarščini ipd. V primeru, da že obstaja kak starejši pripomoček (ar-
hivski inventar, arhivski popis, objavljeni inventar, prevzemni zapisnik, vodnik 
ipd.), smo v obrazec vpisali njegov naslov in letnico izdelave le-tega. V primeru, 
da je bil pripomoček tudi objavljen, smo dopisali še ime in priimek avtorja.
Zadnja dva elementa sta bibliografija in opombe. Polje bibliografija smo name-
nili seznamu literature o fondu oz. zbirki, ki se nanaša na obdobje 1. svetovne 
vojne. V zadnjem polju, opombe, pa je moč najti opozorila o stanju ohranjenosti 
gradiva.
Na konec vodnika smo uvrstili še seznam literature, ki ga najdemo v popisih 
posameznih fondov oz. zbirk, ter krajevno in imensko kazalo.
Zaradi specifične narave arhivskega gradiva, obdobja in posledic 1. svetovne 
vojne je bilo na KO sklenjeno, da vodnik časovno ne bo strogo omejen z le-
tnicama 1914 in 1918, torej z začetkom in koncem 1. svetovne vojne, temveč 
smo vanj vključili tudi obdobje pred in po koncu vojne. To je posameznim ar-
hivistom, ki so pripravljali (p)opise, delo nekoliko otežilo, zato so morali biti pri 
popisovanju še posebej pozorni. Tako so morali upoštevati npr. gradivo o sa-
rajevskem atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, 
na gradivo o vojaških operacijah, pri čemer je v našem, slovenskem, primeru 
zagotovo poudarek na soški fronti in njenih posledicah, na gradivo, ki govori o 
ujetnikih, vojaških bolnicah, o gradivu, ki zadeva civilno prebivalstvo (npr. pre-
hrano, preskrbo, cenzuro, kazenske zadeve, zapuščinske razprave itd.), gradivo, 
ki zadeva vojaštvo (kot spomine vojakov, vojne spise, spomenike, pokopališča, 
kostnice, prekope vojakov itd.).
Poglejmo si še nekaj značilnih fondov in zbirk za obdobje 1. svetovne vojne.
Arhiv Republike Slovenije kot slovenski nacionalni arhiv hrani gradivo central-
nih uradov na Dunaju, npr. raznih ministrstev, ki je bilo prevzeto po razpadu Av-
stro-Ogrske monarhije leta 1918 in se nanaša na ozemlje novonastale Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; dalje gradivo osrednjih deželnih organov iz časa 
Habsburške monarhije, Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, gradivo okrajev, sodišč 
(tako rednih na višjih stopnjah, kot tudi okrajnih in posebnih sodišč), vojaške fon-

Uvod
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de, gospodarske fonde, šolstva, znanosti in zdravstva, številni pa so tudi osebni 
fondi in razne zbirke, ne smemo pozabiti tudi na Slovenski filmski arhiv.
Regionalni oziroma zgodovinski arhivi hranijo gradivo, ki je nastalo pri poslo-
vanju uradov na lokalnem nivoju. V primeru regionalnih oziroma zgodovinskih 
arhivov so izjemno pomembni fondi posameznih občin, okrožnih in okrajnih 
sodišč, šol, gospodarstva (npr. hranilnic in posojilnic ter raznih stanovskih zdru-
ženj), rodbinski in osebni fondi ter posamezne manjše zbirke, npr. zemljevidov, 
slik, fotografij ipd. Regionalni oziroma zgodovinski arhivi hranijo izjemno gradi-
vo, ki daje vpogled na življenje in delo posameznika na različnih koncih države 
v specifičnem lokalnem okolju.
Izjemne vrednosti je tudi arhivsko gradivo, ki ga hranijo trije cerkveni arhivi. 
Izpostaviti velja npr. gradivo o oddaji cerkvenih zvonov, vizitacije posameznih 
župnij, dnevnike duhovnikov, službene tabele duhovnikov, poročila župnijskih 
uradov o bolnih in umrlih vojakih, pogrešanih vojakih ipd. Posebno vrednost 
predstavljajo matične knjige, župnijske kronike in oznanilne knjige ter podobno 
kot v javnih arhivih, gradivo raznih manjših, a izjemno pomembnih zbirk, kot so 
npr. zbirke fotografij.
Pričujoči vodnik po 899 fondih in zbirkah je rezultat skupnega dela 72 arhivi-
stov, ki je nastal ob zglednem sodelovanju vseh desetih slovenskih javnih in 
cerkvenih arhivov. Na tem mestu žal ni dovolj prostora, da bi poimensko naštel 
vse sodelujoče, ki so s svojim delom ali nasveti pripomogli k izidu pričujoče-
ga vodnika, drugega skupnega projekta vseh slovenskih arhivov po letu 2014. 
Vsem, še posebej pa članom KO, se zahvaljujem za pomoč, nasvete in večinoma 
odlično sodelovanje.
Zahvala gre tudi vsem direktorjem državnih arhivov in vodjem (nad)škofijskih 
arhivov, ki so spodbujali in podpirali projekt do uspešnega rojstva vodnika. Ena-
ko tudi Danetu Petku in Primožu Karbi.
Dokazali smo, da zmoremo že po treh letih od skupne razstave Arhivi – zakladni-
ca spomina ponovno uspešno uresničiti skupni projekt. Verjamem, da bo enako 
uspešen tudi naslednji poizkus.

Jure Volčjak

Uvod
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 AJ Aleš JAMBREK, Zgodovinski arhiv na Ptuju

 AKG dr. Alenka KAČIČNIK GABRIČ, Arhiv Republike Slovenije

 AKŠ Andreja KLASINC ŠKOFLJANEC, Arhiv Republike Slovenije

 AM Aleksandra MRDAVŠIČ, Arhiv Republike Slovenije

 AN dr. Andrej NARED, Arhiv Republike Slovenije

 AP Anja PAULIČ, Arhiv Republike Slovenije

 APM Aleksandra PAVŠIČ MILOST, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 AŠB mag. Aida ŠKORO BABIĆ, Arhiv Republike Slovenije

 AT mag. Alojzij TERŠAN, Arhiv Republike Slovenije

 AŽ dr. Aleksander ŽIŽEK, Zgodovinski arhiv Celje

 BA Bojana ARISTOVNIK, Zgodovinski arhiv Celje

 BH dr. Bojan HIMMELREICH, Zgodovinski arhiv Celje

 BO Brane OBLAK, Zgodovinski arhiv na Ptuju

 BOt mag. Blaž OTRIN, Nadškofijski arhiv Ljubljana

 BPM Barbara PEŠAK MIKEC, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj

 BR Branko RADULOVIČ, Arhiv Republike Slovenije

 BZ mag. Boštjan ZAJŠEK, Pokrajinski arhiv Maribor

 BŽ Barbara ŽABOTA, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 DB Dušan BAHUN, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 DJČ mag. Daniela JURIČIĆ ČARGO, Arhiv Republike Slovenije

 DM Dunja MUŠIČ, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko  
  in Belo krajino Novo mesto

 DR dr. Deborah ROGOZNICA, Pokrajinski arhiv Koper

 DZ dr. Dejan ZADRAVEC, Zgodovinski arhiv na Ptuju

Avtorji popisov
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 EEP Elizabeta ERŽEN PODLIPNIK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki

 GS dr. Gorazd STARIHA, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj

 GŠ mag. Gašper ŠMID, Arhiv Republike Slovenije

 GŠL Gordana ŠOEVEGEŠ LIPOVŠEK, Pokrajinski arhiv Maribor

 HH mag. Hana HABJAN, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 HZ mag. Hedvika ZDOVC, Zgodovinski arhiv Celje

 IH Iztok HOTKO, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko  
  in Belo krajino Novo mesto

 IU Ivanka URŠIČ, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 JB Janez BREGAR, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 JG Jože GLAVIČ, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko  
  in Belo krajino Novo mesto

 JK Jože KRANJEC, Zgodovinski arhiv Celje

 JKa Jana KASTELIC, Arhiv Republike Slovenije

 JM mag. Jure MAČEK, Pokrajinski arhiv Maribor

 JP Janez PIRC, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji

 JR Jurij ROSA, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 JS Jože SUHADOLNIK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 JŠ Judita ŠEGA, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki

 LT Luka TUL, Škofijski arhiv Koper

 LU mag. Lilijana URLEP, Nadškofijski arhiv Maribor

 LVL Lilijana VIDRIH LAVRENČIČ, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 MB mag. Metka BUKOŠEK, Zgodovinski arhiv Celje

 MG Marija GRABNAR, Arhiv Republike Slovenije



16

Avtorji podpisov

 MH Mira HODNIK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji

 MHo Mojca HORVAT, Pokrajinski arhiv Maribor

 MK Marija KOS, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj

 MKo mag. Marjana KOS, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 MKR Mirjana KONTESTABILE ROVIS, Pokrajinski arhiv Koper

 MM Matej MUŽENIČ, Pokrajinski arhiv Koper

 MNV Metka NUSDORFER VUKSANOVIĆ, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 MP Marjan PENCA, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko  
  in Belo krajino Novo mesto

 MT Mojca TUŠAR, Arhiv Republike Slovenije

 NBH Neja BLAJ HRIBAR, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 NG mag. Nina GOSTENČNIK, Pokrajinski arhiv Maribor

 NMK Nataša MAJERIČ KEKEC, Zgodovinski arhiv na Ptuju

 NŽ Natalija ŽIŽIĆ, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

 OP Olga PIVK, Arhiv Republike Slovenije

 PTM Polona TROBEC-MLAKAR, Arhiv Republike Slovenije

 SJ Sonja JAZBEC, Zgodovinski arhiv Celje

 SL Sabina LEŠNIK, Pokrajinski arhiv Maribor

 SV Simona VELUNŠEK, Pokrajinski arhiv Maribor

 TK dr. Teja KRAŠOVEC, Pokrajinski arhiv Koper

 UZ Uroš ZAGRADNIK, Pokrajinski arhiv Koper

 VP Vanja PFAJFAR, Arhiv Republike Slovenije

 VS Vesna SIRK, Zgodovinski arhiv Celje

 VSu Vladimir SUNČIČ, Arhiv Republike Slovenije

 ZB dr. Zdenka BONIN, Pokrajinski arhiv Koper

 ZSR dr. Zdenka SEMLIČ RAJH, Pokrajinski arhiv Maribor

 ŽB mag. Žarko BIZJAK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani

Sodelovala tudi:
Nina GOZNIK, Zgodovinski arhiv na Ptuju
dr. Vojko PAVLIN, Arhiv Republike Slovenije
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Vodnik 
po arhivskem gradivu  
1. svetovne vojne
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1. Arhiv 
 Republike Slovenije 
 (ARS)

24 cm možnar »Adam« ob Doberdobskem jezeru, 1916
(SI AS 1201/70/7)
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A Uprava
AA Najvišje državne in avtonomne oblasti
AAA Najvišje državne in avtonomne oblasti do leta 1918
AAA1 Centralni uradi na Dunaju

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 184

Ime fonda oziroma zbirke C. KR. VOJNO MINISTRSTVO
Čas gradiva (1844–1920) 1914–1920

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca C. i. kr. vojno ministrstvo (K. u. k. Kriegsministerium)

Historiat fonda oziroma zbirke Na podlagi Arhivskega sporazuma med Kraljevino SHS 
in Republiko Avstrijo iz leta 1923 je Avstrija v 20-ih letih 
tega stoletja Kraljevini SHS izročila del gradiva Vojnega 
ministrstva, ki ji je pripadlo po teritorialnem principu.

Opis vsebine •	spisi	Strokovnega	računskega	oddelka	1914–1920	(na-
jemne, zakupne in kupne pogodbe za nepremičnine 
za vojaške objekte na območjih Ljubljane, Celja in Ma-
ribora, pogodbe za vzdrževalna in obnovitvena dela), 
1 š. (š. 1–2)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 185

Ime fonda oziroma zbirke C. KR. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Čas gradiva (1863–1918) 1913–1918

Obseg gradiva (145 š., 7 k.; 14,5 t.m.) 50 š.; 5,0 t.m.

Naziv ustvarjalca C. kr. ministrstvo za notranje zadeve (K. k. Ministerium 
des Innern)

Historiat fonda oziroma zbirke Arhiv Republike Slovenije oziroma njegov predhodnik 
je gradivo pridobil dvakrat: po 1. sv. vojni pred letom 
1923 gradivo, potrebno za nadaljnje poslovanje države 
(0,50 t.m.), in na podlagi Arhivskega sporazuma med 
Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo iz leta 1923 ter Pro-
tokola med FLRJ in Republiko Avstrijo iz leta 1958 9. 7. 
1981 (5. predaja, 5. 6. 1981, seznam 4). Gradivo je bilo 
prevzeto za ozemlje, ki je bilo leta 1923 v okviru Kraljevi-
ne SHS, v originalih, fotokopijah in mikrofilmih. Zahteve 
za gradivo so bile postavljene za območja (kronovina, 
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kraj), ki so v registraturnem načrtu že bila teritorialno 
opredeljena. Ostalo gradivo je v Avstrijskem državnem 
arhivu na Dunaju, oddelek Allgemeines Verwaltungsar-
chiv, v ustreznih fondih.

Opis vsebine Predsedstveni spisi II.
•	deželna	 oblastva	 prve	 in	 druge	 stopnje,	 Kranjska	

1917–1918 (preselitev Okrajnega glavarstva Logatec 
zaradi potreb vojske), 2 ks. (š. predsedstveni spisi 12)

•	deželna	 oblastva	 prve	 in	 druge	 stopnje,	 Štajerska	
1914–1918 (personalne zadeve), 1 m. (š. predsedstve-
ni spisi 13)

•	občinske	 zadeve	1917	 (razpustitev	 slovenskih	občin-
skih svetov na Štajerskem), 1 ks. (š. predsedstveni spisi 
14)

•	zborovanja	Kranjska,	Štajerska	1914–1918	(prepovedi	
zborovanj, poročila o zborovanjih, četrtletna poročila 
o dovoljenih in prepovedanih shodih, Kranjska), 5 m. 
(š. predsedstveni spisi 15)

•	cenzura	 časopisov	 1915	 (članek	 o	 sporazumu	 med	
Slovenci in Italijani v časopisu Slovenski narod, stali-
šča južnoslovanskih časopisov v Južni Ameriki, stališča 
slovenskih časopisov do Italije), 4 m. (š. predsedstveni 
spisi 16)

•	delovanje	 Policijske	 direkcije	 v	 Ljubljani 1914–1918 
(personalne zadeve), 1 m. (š. predsedstveni spisi 16)

•	južnoslovanska	in	Srbiji	naklonjena	gibanja	1914	(Juž-
noslovanska mladinska gibanja v Dalmaciji, poročila, 
razpustitev Sokolskih društev, stališča pravoslavne du-
hovščine v Slavoniji, demonstracije v Cetinju, srbska 
propaganda v Bosni, Hercegovini in Dalmaciji), 1 m. (š. 
predsedstveni spisi 18)

•	nemiri,	 ekscesi,	 državi	 sovražna	 gibanja	 1913–1918	
(stanje v Slovenski ljudski stranki, Sokolska društva, 
srbofilska propaganda, poročila o javnem mnenju, 
razpustitev občinskega sveta v Postojni, sovražna pro-
paganda, jugoslovanska mladinska gibanja, poročila 
o kršitvah javnega reda in miru (š. 19), državnozbor-
ske interpelacije, poslanska vprašanja in pritožbe, in-
ternacije, konfinacije, zasegi premoženja, dezertacije, 
društva, poročila o razmerah s prilogami – Kranjska, 
Koroška, Primorje in Štajerska, v Italijo pobegli ireden-
tisti), 5 š. (š. predsedstveni spisi 19–23)

•	južnoslovanska	 društva	 in	 gibanja	 v	 Evropi,	 Sever-
ni in Južni Ameriki 1913–1918 (poročila o delovanju
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 društev, pisanju časopisov, protiavstrijske publikacije, 
predavanja in agitacijska potovanja, delovanje Jugo-
slovanskega odbora, poročila o južnoslovanskih kon-
gresih, Sokolska društva, cenzura pošte, novačenje in 
vstopi v sovražne vojske, deklaracije), 4 š. (š. predsed-
stveni spisi 24–27)

•	jugoslovanska	gibanja	1917–1918	(deklaracijsko	giba-
nje, delovanje Jugoslovanskega odbora, agitacija za 
ustanovitev južnoslovanske države, zborovanja, javno 
mnenje), 1 š. (š. predsedstveni spisi 28)

•	zborovanje	socialdemokratov	v	Ljubljani 1913 (poroči-
lo), 1 ks. (š. 30)

•	prireditev	 Splošne	 delavske	 zveze	 Vzajemnost	 1913	
(poročilo o predavanju Ivana Cankarja), 1 ks. (š. pred-
sedstveni spisi 30)

•	jugoslovanska	mladinska	gibanja	1914–1918	(poroči-
la, ukrepi proti osumljenim sovražnega delovanja, pri-
reditve), 1m. (š. predsedstveni spisi 30)

•	Kranjska 1914–1918 (ukrepi, poročila o političnem 
položaju, aretacije, izgredi in demonstracije, zborova-
nja, nadzor delovanja društev), 1 š. (š. predsedstveni 
spisi 30)

•	prepoved	 slovenske	 zastave	 v	 Celju	 1914	 (prepoved	
mestnega sveta in pritožba), 1 m. (š. predsedstveni 
spisi 32)

•	Štajerska	 1913–1918	 (preganjanje	 slovenskih	 du-
hovnikov, aretacije zaradi izrednih razmer, sokolska 
društva, izgredi, demonstracije, zborovanje), 2 š. (š. 
predsedstveni spisi 32–33)

•	poslanci	 in	 vodje	 strank	 1918	 (prevratniški	 govori	 in	
nastopi), 2 m. (š. predsedstveni spisi 38)

•	učni	zavodi	v	Bosni in Hercegovini 1915 (ukinitev, pre-
stop učencev na avstrijske srednje šole), 1 m. (š. pred-
sedstveni spisi 38)

•	preiskave	in	aretacije	1914–1917	(osumljeni	veleizdaje	
in političnih deliktov, amnestija v Dalmaciji, obsodbe v 
Bosni), 1 m. (š. predsedstveni spisi 38)

•	poročila	 1914–1916	 (o	 javnem	 mnenju,	 jugoslovan-
skih gibanjih, političnih strankah ipd.), 15 m. (š. pred-
sedstveni spisi 38)

•	Dalmacija	1913–1918	(velikosrbska	propaganda,	pre-
iskave osumljenih političnih deliktov, dijaška gibanja, 
razpustitev društev, konfinacija Iva Vojnovića), 1 š. (š. 
predsedstveni spisi 39)
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Splošni spisi II.
•	oblastva	 –	 Kranjska,	 Štajerska	 1914–1918	 (poslopja,	

uradni jezik), (š. 39)
•	razlastitve,	 elektrifikacija	 –	 Kranjska,	 Štajerska	 1914–

1918, (š. 46)
•	občinske	zadeve	–	Kranjska,	Štajerska,	Primorje	1914–

1918 (tujski promet, zaposleni), (š. 47)
•	občinsko	premoženje	in	naklade	–	Kranjska,	Štajerska	

1914–1918, (š. 49, 49a)
•	trgovina	in	obrt	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918	(obr-

tna sodišča, inšpektorji, plovba), (š. 51, 53)
•	gradbene	zadeve	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1916,	(š.	

58)
•	ceste,	avtomobili	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	 (š.	

59)
•	ljudska	zborovanja	1918,	(š.	67)
•	društva	 –	 Kranjska,	 Štajerska	 1914–1918	 (umetniška,	

veteranska, strokovna, telovadna, trgovska, gradbena 
društva), (š. 68–72, 78)

•	hranilnice	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	(š.	74)
•	zavarovalnice	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	(š.	75)
•	državna	posojila	–	Kranjska,	Štajerska	(predujmi,	sub-

vencije) 1914–1918, (š. 81)
•	policijske	 in	 kazenske	 zadeve	 –	 Kranjska	 1914–1918	

(prestopki), (š. 86)
•	elementarne	nesreče	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	

(š. 90–91)
•	deželna	posojila,	obligacije	–	Kranjska,	Štajerska	1914–

1918, (š. 97)
•	sanitetna	poročila	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	(š.	

97)
•	zdravniki	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	(š.	98)
•	bolnišnice	in	sorodne	ustanove	1914–1918	(personal-

ne zadeve)
•	zdravila,	 lekarne	 –	 Kranjska,	 Štajerska	 1914–1918,	 (š.	

101)
•	deželno	premoženje	–	Kranjska,	Štajerska	1914–1918,	

(š. 104)
•	splošni	spisi	–	varia	1916–1918	(vojaška	pomoč	–Šta-

jerska, gledališke, kino in glasbene predstave – Celje), 
2 m. (š. 100)
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•	 sanitetni	spisi	–	Kranjska	in	Štajerska	1914–1918	(ko-
lera, tifus, tuberkuloza), (š. 105)

•	 Urad	za	ljudsko	prehrano	1917–1918	(dnevniki,	poro-
čila – Ljubljana Trst, Celje), 1 š.

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

AKŠ

Signatura SI AS 186
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. KMETIJSKO MINISTRSTVO
Čas gradiva (1876–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (184 š., 1 k.; 18,4 t.m.) 9 š.; 1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. kmetijsko ministrstvo (K. k. Ackerbauministerium)
Opis oz. pregled vsebine fonda/
zbirke

•	akcije	proti	stiskam	1914–1918,	5	š.	(š.	70,	72–75)
•	poročila	o	stanju	setve	in	žetve	1914–1918,	5	š.	(š.	71–

75)
•	garnizijska	klavnica	1918,	(š.	79/597)
•	rekvizicije	Kranj	1915–1916,	(š.	85/615)
•	reja	mul	1914,	1916,	1	š.	(š.	136)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999
Bibliografija Umek: Gradivo za zgodovino Slovencev, str. 13–17

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 187
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. TRGOVINSKO MINISTRSTVO
Čas gradiva (1884–1918) 1913–1918
Obseg gradiva (34 š.; 3,4 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. trgovinsko ministrstvo (K. k. Handelsministerium)
Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo Trgovinskega ministrstva je ARS prevzel prvič 

leta 1958 od Državnega sekretariata za zunanje zadeve 
FLRJ (obrtni spisi 1909–1918). Na podlagi Arhivskega 
sporazuma med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo iz 
leta 1923 in Protokola med FLRJ in Republiko Avstrijo iz 
leta 1958 je ARS prevzel gradivo 9. 7. 1981 (5. predaja, 
5. 7. 1981, seznam 7, železniški spisi – splošni III. E a) in 
10. 7. 1985 (6. predaja, 14. 10. 1983, seznam 4,  zbirka 
statutov k zadružnem katastru in spisi kranjske deželne
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vlade; 7. predaja, 28. 4. 1985, seznam 6, železniški spisi 
– predsedstveni III. E in splošni III. E a). Predano je bilo 
gradivo za ozemlje Slovenije, ki je bilo leta 1923 v okviru 
Kraljevine SHS. Gradivo se v manjšem delu nanaša tudi 
na Dalmacijo, deloma tudi na ostalo ozemlje Hrvaške, 
nekaj spisov pa na Bosno in Hercegovino. Del gradiva, ki 
se nanaša na slovensko in avstrijsko ozemlje, je bilo pre-
dano v obliki fotokopij na mikrofilmih, ki so uvrščeni v SI 
AS 1087, Zbirka dopolnilnih mikrofilmov. Ostalo gradi-
vo se nahaja v Avstrijskem državnem arhivu v skupinah 
fondov Handel in Verkehr.

Opis vsebine •	obrtni	 spisi	 1914	 (dopolnilne	 volitve	 v	Trgovinsko	 in	
obrtno zbornico Ljubljana, predlog gradnje hidroelek-
trarne Mariborski otok, poročila pristojnega za obrtna 
združenja na Kranjskem, prošnje za izdajo koncesij), 1 
š. (š. 10)

•	obrtni	 spisi	 1915–1916	 (prepoved	 izvoza	 nekate-
rih artiklov, poročila o koleri na Hrvaškem in v Bosni 
in Hercegovini, pomanjkanje žita in moke, poročila 
o slinavki in parkljevki, uvoz živil in živih živali, kom-
penzacije pri izvozu, uvoz žit, preskrba s surovinami, 
uvoz mesa, transport in potna dovoljenja, kazni za-
radi prekoračitve maksimalnih cen, preskrba s kavo, 
dražbe zastavljenega blaga in obleke), 1 š. (š. 11)

•	obrtni	spisi	1917	(dražbe	zastavljenega	blaga	in	oble-
ke, prekrški v zvezi s predpisi o trgovanju z bombažem, 
cene klavne živine, predpisi v zvezi s splavarjenjem po 
Savinji in Dreti, inštrukcija za rečne nadzornike, usnje 
in usnjeni izdelki – proizvodnja in prodaja, zapisnik 
seje Trgovinske in obrtne zbornice v Ljubljani, preskr-
ba s premogom in lesom za kurjavo), 1 š. (š. 12)

•	obrtni	 spisi	1918	 (Trgovinska	 in	obrtna	zbornica	Lju-
bljana – draginjski dodatek za zaposlene, usnje in us-
njeni izdelki – proizvodnja, prodaja in cene, dovoljenja 
za uporabo osebnega avtomobila, dražbe zastavlje-
nega blaga in obleke, preskrba s cementom, obrtni 
prekrški, preskrba z gradbenim materialom, dobava 
pločevine in cevi, Trgovska in obrtna zbornica Split – 
proračun za leto 1918 in zapisnik seje, nedovoljena 
prodaja in nakup lanenega semena, dobava emajlira-
ne posode, dovoljenja za prodajo predmetov na draž-
bi, Trgovinska in obrtna zbornica v Ljubljani – zapisnik 
seje, draginjski dodatek za zaposlene, volitve, preskrba 
z obleko in čevlji, Bosna in Hercegovina – izkoriščanje 
premoga in železove rude, regulacija prometa s slad-
korjem), 2 š. (š. 13–14)
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Jezik gradiva hrvaščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 189
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. MINISTRSTVO ZA JAVNA DELA
Čas gradiva (1876–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (34 š.; 3,4 t.m.) 12 š.; 1,2 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. ministrstvo za javna dela (K. k. Ministerium für die 

öffentliche Arbeiten)
Historiat fonda oziroma zbirke Del spisov je prevzelo leta 1920 poslaništvo Kraljevine 

SHS na Dunaju (1,0 t.m.) od Državnega urada za zunanje 
zadeve, ostali del pa je bil prevzet na podlagi Arhivske-
ga sporazuma med Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS 
iz leta 1923 ter Protokola med FLRJ in Avstrijo iz leta 
1958 v letih 1985 in 1987. Predano ni bilo gradivo za 
ozemlje, ki je bilo leta 1923 v okviru Kraljevine Italije. 
Gradivo, ki se istočasno nanaša na avstrijsko in sloven-
sko ozemlje, je bilo predano v fotokopijah. Gradivo, ki ni 
bilo teritorialno razvrščeno, a se nanaša na Slovenijo, je 
v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju, oddelek All-
gemeines Verwaltungsarchiv, fond K. k. Ministerium für 
öffentliche Arbeiten.

Opis vsebine •	predaja	vojaških	cest	v	civilno	upravo	1918,	1	m.	(š.	2)	
•	civilni	geometri	1914	(njihovo	število	 in	razporeditev	

po kronovinah), 1 m. (š. 2) 
•	uporaba	erarne	parcele	za	cesto	v	Kranjski	Gori	1918, 

1 ks. (š. 2) 
•	upravljanje	državnih	poslopij	1918	 (najem,	vzdrževa-

nje, kurjava, elektrika), 11 ks. (š. 2) 
•	Kranjska	–	državne	nabave	in	prodaja	rabljenih	materi-

alov 1915 (preglednice za leto 1914), 1 m. (š. 2) 
•	Trst	–	državne	nabave	in	prodaja	rabljenih	materialov	

1915 (preglednice za leto 1914), 1 m. (š. 2) 
•	Trgovinska	 in	 obrtna	 zbornica	 Ljubljana 1914–1915 

(resolucija v zvezi z javnimi deli), 1 m. (š. 2) 
•	Ljubljana – pomanjkanje stanovanj 1917 (ukrepi), 1 m. 

(š. 2) 
•	opekarna	Vidic,	Ljubljana 1918 (delovanje v vojnih raz-

merah), 1 m. (š. 3) 
•	Brežice – poslopja uradov 1918 (gradbeni stroški, seli-

tev v barake), 2 m. (š. 3) 
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•	Ljubljana – poslopje Policijske direkcije 1914–1916 
(nakup), 1 m. (š. 3) 

•	Maribor	–	gradnja	sodišča	1914–1916	(vodenje	grad-
nje), 1 m. (š. 4) 

•	Radlje	ob	Dravi	–	gradnja	sodišča	1916	(ustavitev	pro-
jekta), 1 m. (š. 4) 

•	Trst	–	gradnja	sodišča	1918	(plača	gradbenega	inspici-
enta), 1 m. (š. 4) 

•	Maribor	–	poslopje	zapora	za	mladoletnike	1915–1917	
(gradnja), 1 m. (š. 5) 

•	Ljubljana – poslopje Tobačne tovarne 1914–1918 (sa-
nitarije, prostori za požarno stražo, energetska centra-
la, vakuumska naprava), 3 m. (š. 5) 

•	Bohova – skladišče municije in smodnika 1913–1915 
(prizidek), 1 m. (š. 5) 

•	Rečica	pri	Laškem	1916	(gradbena	dela	na	cerkvi	in	žu-
pnišču), 1 ks. (š. 5)

•	Brežice 1918 (saniranje poškodb po potresu na cer- 
kvah), 2 ks. (š. 5) 

•	Celje	–	poslopje	državne	gimnazije	1914–1917	(novo-
gradnja), 1 m. (š. 6) 

•	gradnja	in	obnova	cest	1914–1918	(delo	vojnih	ujetni-
kov in subvencije za ceste Zgornja Polskava–Sloven-
ska Bistrica in na Ptuju, popravilo cest Jurklošter–Rim-
ske Toplice, Lesično–Sv. Urban, Planica–Fram, most čez 
Čabranko), 7 m. (š. 7) 

•	gradnja mostov 1914–1918 (most čez Dravo v Mariboru) 
•	vojna	škoda	na	državnih	cestah	1916	(poročila),	1	m.	 

(š. 11) 
•	brezposelnost	zaradi	vojne	na	Kranjskem	1914	(ukre-

pi), 1ks. (š. 15) 
•	vojni	ujetniki	(pritožba	Vodne	skupnosti	Vičanci	zaradi	

plačila prispevkov za vojne ujetnike), 1 ks. (š. 15) 
•	preskrba	z	vodo	1914	(Divača–Komen),	1	m.	(š.	16)	
•	premogovniki	1914–1918	(Liboje	in	Trbovlje	–	poroči-

li, Trbovlje – smrtna nesreča vojnega ujetnika, dobava 
razstreliva, Stranice – uničenje stroja, Hrastnik – po-
manjkanje hrane, Hrastnik – transport živil, delavski 
odseki deželne brambe v rudnikih, oprostitev vojaške 
službe, položaj rudarjev in njihova preskrba, poroči-
lo Rudarske nadaljevalne šole v Trbovljah, poročilo 
Društva za zaščito otrok Trbovlje, začetek delovanja 
rudnika Rajhenburg, Šentjanž – razmere, Hrastnik – 
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dodelitev vojnih ujetnikov, Trbovlje – preskrba, Vele-
nje – poročilo o razmerah ), 1 š. (š. 16–19)

•	rudnik	železove	rude	Mokronog	(prepustitev	za	vojne	
potrebe), 2 m. (š. 19) 

•	personalne	zadeve	zaposlenih	v	rudnikih,	Rudarski	in	
metalurški upravi Celje, rudarskih in metalurških ob-
ratih 1914–1918 (plače in dodatki, namestitve), 2 m.  
(š. 21–22) 

•	rudnika	Velenje	 in	Zabukovica	1915–1918	 (plačilo	 za	
oba rudnika, briketiranje ruskega premoga, povečanje 
proizvodnje, vojne obveznice, delavci iz begunskih 
taborišč, dobave, pošiljke premoga, kompenzacije z 
živili, poročila o obratovanju, razrešitve vojaške služ-
be, delo vojnih ujetnikov, deželna bramba, preskrba 
delavcev idr.), 1 š. (š. 23–25) 

•	Cinkarna	Celje	1916–1918	(inšpekcijsko	poročilo,	pro-
izvodnja cinka, uporaba železniškega tira za potrebe 
vojske, omejitev dejavnosti, širitev tovarne, dobave 
cinka, proizvodnja čistega cinka, poročila o obrato-
vanju, razrešitev uslužbencev vojaške službe), 1 š.  
(š. 23–26) 

•	Tovarna	 žveplene	 kisline	 Celje	 1916–1918	 (potrebe	
po solitrni kislini, proizvodnja žveplene kisline, razši-
ritev tovarne, dobava žveplene kisline vojski idr.), 1 š.  
(š. 23–25) 

•	Rudarsko	 metalurška	 uprava	 Celje	 1915–1918	 (upo-
raba cinkove svetlice in odpadne kisline, pretapljanje 
cinkovih ostružkov za vojsko, poizkusi za zmanjšanje 
izgub cinka, plani, poročila, razdelitev in izraba kre-
ditov, nabava opreme za zaposlene vojaške ujetnike, 
preskrba zaposlenih), 1 š. (š. 23–26) 

•	Zavod	 za	 pospeševanje	 obrti	 Ljubljana 1915–1918 
(razrešitve službe v deželni brambi, subvencije, po-
speševanje lesne industrije na Kranjskem, dobave za 
obrtnike, proizvodnja konfekcije za vojsko, posojila, 
tečaj za krojače za vojsko idr.), 1 š. (š. 26–27, 32) 

•	obrtne	 šole,	 obrtne	 nadaljevalne	 šole	 in	 učni	 zavodi	
na Kranjskem – Strokovna šola za obdelavo lesa v Ko-
čevju, Državna obrtna šola v Ljubljani 1915–1918 (ob-
vezniki deželne brambe, tuji učitelji in učenci, zbiranje 
kovinskih predmetov, strokovni tečaji za oproščene 
vajence, varčevanje s papirjem, nabava delovnega 
materiala in učnih pripomočkov, delovanje na vojnih 
območjih, inšpekcijska poročila, izdaja učbenikov, ka-
drovske zadeve – imenovanja, napredovanja, preme-
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stitve, dohodki, dopusti, tabele personalnega stanja; 
subvencije, učni načrti, pomanjkanje kurjave, španska 
gripa), 2 š. (š. 29–31) 

•	Kuharska	 in	 gospodinjska	 šola	 uršulink	 v	 Ljubljani 
1915–1918 (subvencije), 5 ks. (š. 32) 

•	obrtne	šole,	obrtne	nadaljevalne	šole	in	učni	zavodi	na	
Štajerskem 1915 (inšpekcijska poročila, subvencije), 
1 m. (š. 32) 

•	ženske	obrtne,	kuharske	in	gospodinjska	šole	na	Šta-
jerskem 1914–1918 (subvencije, inšpekcijska poroči-
la), 1 š. (š. 32–33) 

•	cestne	in	vodne	gradnje	na	Kranjskem,	uprava	držav-
nih zgradb na Kranjskem 1914–1917 (zaključni računi), 
5 m. (š. 34)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

AKŠ

Signatura SI AS 190
Ime fonda/zbirke C. KR. MINISTRSTVO ZA LJUDSKO ZDRAVJE
Čas gradiva (1918–1918) 1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. ministrstvo za ljudsko zdravje (K. k. Ministerium für 

Volsgesundheit)
Opis oz. pregled vsebine fonda/
zbirke

•	italijanski	ujetnik	Lucca	Salvatore	 (pegasti	 tifus	v	be-
gunskem taborišču na Vranskem in Prekopi 1918), 1 m. 
(š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 192
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. URAD ZA POSPEŠEVANJE OBRTI
Čas gradiva (1908–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 2 š; 0,2 t. m.
Naziv ustvarjalca C. kr. urad za pospeševanje obrti (K. k. Gewerbeförde-

rungsamt)
Historiat fonda oziroma zbirke Arhiv Republike Slovenije je prevzel gradivo prvič leta 

1958, ko ga je izročil Državni sekreteriat za zunanje za-
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deve FLRJ (0,2 t.m.), in drugič 10. 7. 1985 (6. predaja, 14. 
10. 1983, seznam 5), na podlagi Arhivskega sporazuma 
med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo iz leta 1923 in 
protokola med FLRJ in Avstrijo iz leta 1958. Prevzeto je 
bilo gradivo, ki je bilo v okviru registraturnega načrta 
urejeno po teritorialnem principu za tisti del ozemlja 
Slovenije, ki je bilo leta 1923 v Kraljevini SHS. Ostalo gra-
divo se nahaja v Avstrijskem državnem arhivu, oddelek 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, fond K. k. Gewerbeför-
derungsamt.

Opis vsebine •	obrtne	 zadeve	 1914–1918	 (nabava	 strojev,	 ustanovi-
tev, prepustitev in nabava strojev, subvencije, bilance, 
revizije, posojila, odlogi posojil, pospeševanje lesne, 
žagarske industrije in domače obrti), 2 š. (š 1–3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 193
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. URAD ZA OBRTNO KREDITNE ZADEVE
Čas gradiva (1909–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. urad za obrtno kreditne zadeve (K. k. Dienststelle 

für gewerbliche Kreditangelegenheiten)
Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo je bilo izročeno verjetno leta 1920 restitucijski 

komisiji Kraljevine SHS. Arhivu Republike Slovenije ga je 
izročil leta 1958 Državni sekretariat za zunanje zadeve 
FLRJ. Ostalo gradivo je v Avstrijskem državnem arhivu, 
oddelek Allgemeines Verwaltungsarchiv.

Opis vsebine •	hranilna	društva,	posojilna	društva	in	kreditne	zadru-
ge 1914–1919 (subvencije, bilance, pravila, poslovna 
poročila, ustanovitev, personalne zadeve), 1 š. (š. 1–2)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1090
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. MINISTRSTVO ZA BOGOČASTJE IN POUK
Čas gradiva (1850–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (134 š., 2 f.; 15,3 t.m.) 8 š.; 0,8 t.m.
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Naziv ustvarjalca C. kr. ministrstvo za bogočastje in pouk (K. k. Ministe-
rium des Kultus und Unterrichtes)

Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo je bilo izročeno SFRJ na podlagi Arhivskega 
sporazuma med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo iz 
leta 1923 in Protokola med FLRJ in Republiko Avstrijo iz 
leta 1958. Izročeno je bilo le gradivo za ozemlje Slove-
nije, ki je bilo leta 1923 v okviru tedanje Kraljevine SHS, 
in to spisi 1888–1918 in odgovarjajoči predpisi. Gradivo, 
ki se istočasno nanaša na avstrijsko in slovensko državo, 
je bilo predano v fotokopijah. Arhiv Republike Slovenije 
ga je prevzel 10. 7. 1985. Ostalo gradivo je v Avstrijskem 
državnem arhivu, oddelek Allgemeines Verwaltungsar-
chiv, v fondih Ministerium für Kultus und Unterricht in 
Neuer Kultus.

Opis vsebine •	Deželni	šolski	inšpektorji	za	Kranjsko	1914–1917	(pla-
če in nadomeščanje mobiliziranih okrajnih šolskih 
nadzornikov), 1 ks. (š. 2) 

•	Gimnazija	na	Ptuju	1917	(predvojaški	pouk,	poslopje	
gimnazije), 1 m. (š. 7)

•	Gimnazija	v	Celju	1914–1919	(poslopje	gimnazije,	na-
stavitev in razrešitev, dohodki profesorjev, aretacija di-
jakov, prošnje za oprostitev od izpitov), 1 š. (š. 9–12) 

•	Srednje	šole	v	Mariboru	1914–1918	(vandalizma	osu-
mljeni dijaki, prošnje profesorjev za dodatek k plači, 
obsodba dijaka), 3 m. (13–14) 

•	Srednje	šole	–	Kranjska	1914–1918	 (inšpekcijski	nad-
zori, poslopja srednjih šol, nastavitve in dohodki profe-
sorjev, sprejemni izpiti, hospitacije begunskih dijakov, 
dobrodelne akcije, pomanjkanje premoga, šolanje 
vojnih invalidov, udeležba dijakov na demonstracijah, 
strelske vaje), 1 š. (š. 17, 19) 

•	I.	 državna	 gimnazija	 v	Ljubljani 1914–1918 (denarna 
pomoč profesorjem, odobritev dopusta, hospitacije 
privatistov, disciplinski ukrepi, nastavitev profesorjev), 
1 š. (š. 22, 24–25) 

•	II.	državna	gimnazija	v	Ljubljani 1914–1918 (profesorji 
– zmanjšanje učne obveze, ukrepi proti profesorjem, 
predvojaški pouk, nastavitve in dohodki profesorjev, 
hospitacije privatistov, disciplinski ukrepi proti dija-
kom, predčasno opravljanje mature), 1 š. (š. 27–28) 

•	Gimnazija	 v	Kočevju	1914–1919	 (poslopje	gimnazije,	
hospitacije privatistov, profesorji ukinjene gimnazije, 
dohodki profesorjev), 5 m. (š. 28–30) 

•	Gimnazija	v	Kranju	1914–1918	(nadomeščanje	mobi-
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liziranih profesorjev, najem prostorov, pomožno os-
bje – dohodki, dohodki profesorjev, hospitacije priva-
tistov), 4 m. (š. 31–32) 

•	Gimnazija v Novem mestu 1914–1918 (poslopje gim-
nazije, pomožno osebje, dohodki profesorjev, hospi-
tacije privatistov, namestitve profesorjev), 4 m. (š. 
34–35) 

•	Državna	realka	Maribor	1914–1919	(dohodki	profesor-
jev, vpis dijakov iz Gorice, oprostitev plačila šolnine), 1 
m. (š. 36–37) 

•	Državna	realka	v	Idriji	1915–1918	(poročilo	inšpektor-
ja, nastavitve profesorjev, ukrepi proti profesorjema), 1 
m. (š. 38) 

•	Državna	gimnazija	v	Kranju	1918	(poslopje	gimnazije),	
1 ks. (š. 38) 

•	Mestni	dekliški	licej	Ljubljana 1914–1915 (aretacija ab-
solventke, aretacija profesorja Pestotnika), 1 m. (š. 44) 

•	Kranjska	 –	 srednje	 šole	 1915	 (predčasno	 opravljanje	
mature), 1 m. (š. 44) 

•	Državna	realka	v	Ljubljani 1914–1918 (poslopje realke, 
pomožno osebje, nastavitve in dohodki profesorjev, 
dijaki realke v Gorici, učni jezik, oprostitev plačila šol-
nine), 1 m. (š. 40–41)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1091
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. PRAVOSODNO MINISTRSTVO
Čas gradiva (1857–1918) 1913–1919
Obseg gradiva (37 š.; 3,7 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. pravosodno ministrstvo (K. k. Justizministerium)
Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo sestavljajo splošni spisi Pravosodnega ministr-

stva in je bilo predano Arhivu Republike Slovenije na 
podlagi Arhivskega sporazuma med Kraljevino SHS in 
Republiko Avstrijo iz leta 1923 in Protokola med FLRJ 
in Republiko Avstrijo iz leta 1958, in sicer za tisto gra-
divo, ki je bilo v registraturnem načrtu teritorialno 
opredeljeno po sedežih okrajnih sodišč ali drugih pra-
vosodnih institucij, ki so imele sedež v Sloveniji, in za 
gradivo višjih deželnih sodišč v Gradcu in Trstu, ki sta 
bili pristojni za ozemlje Slovenije in se nanj tudi nanaša. 



Arhiv Republike Slovenije

32

Izročeno je bilo gradivo, ki se nanaša na ozemlje Slove-
nije, ki je bilo leta 1923 v Kraljevini SHS, delno v origina-
lu, delno v kopijah in na mikrofilmih za čas 1888–1918 
s pripadajočimi predspisi. V kopijah in na mikrofilmih 
je bilo predano gradivo, ki se istočasno nanaša na Slo-
venijo in druge države. Arhiv Republike Slovenije je 
prevzel gradivo 9. 7. 1981 in 10. 7. 1985. Mikrofilmi so 
uvrščeni v SI AS 1087, Zbirka dopolnilnih mikrofilmov. 
Ostalo gradivo je najti v Avstrijskem državnem arhivu, 
oddelek Allgemeines Verwaltungsarchiv, fond K. k. Ju-
stizministerium.

Opis vsebine •	delo	okrajnih	sodišč	1914–1918	(udeleženci	tečaja	slo-
venskega jezika), 1 m. (š. 7) 

•	Moška	 kaznilnica	 Maribor	 1914–1919	 (letni	 nadzor	
Višjega državnega tožilstva v Gradcu, premestitev za-
pornikov iz Celovca v Maribor, prehrana zapornikov, 
razorožitev paznikov, stroški duhovne oskrbe zapor-
nikov, predaja kaznilnice novim oblastem, kaznilniški 
uradniki – zaprisege), 5 m. (š. 14–16) 

•	Ženska	 kaznilnica	 Begunje 1915–1918 (izpraznitev 
kaznilnice in preselitev kaznjenk, zapisnik vizitacije, 
začasna preureditev za potrebe vojske, izpraznitev vo-
jašnice s strani vojske), 5 m. (š. 17) 

•	notarji	Štajerska,	Kranjska	1915–1918	 (zasedba	mest,	
nadomeščanje vpoklicanega ), 3 m. (š. 21) 

•	Vojni	 kreditni	 zavod	 za	 južna	 vojna	področja	Gradec	
1917 (ustanovitev – fotokopije), 1 m. (š. 23) 

•	razmere	v	sodstvu	v	slovenskem	delu	Štajerske	 in	na	
Kranjskem in Koroškem 1914–1918 (pritožba poslan-
cev zaradi razmer na sodiščih na Štajerskem, posebej 
v Slovenski Bistrici, spori zaradi neenakopravnosti pri 
uporabi slovenskega jezika na sodiščih), 3 m. (š. 30) 

•	narodnostno	in	politično	motivirana	trenja,	preiskave	
in procesi 1913–1919 (Gornja Radgona – procesi zara-
di veleizdaje, Ptuj – hišna preiskava pri davčnem usluž-
bencu Toplaku, Lenart – dogodek ob praznovanju ce-
sarjevega rojstnega dne, Kokarje – zloraba pooblastil, 
procesi zaradi veleizdaje na Kranjskem, Gorišnica – na-
pad na žandarmerijsko postajo, Sinča vas na Koroškem 
– slovenski dan, dopolnilne volitve v Kranjski deželni 
zbor, izredni ukrepi in aretacije na Kranjskem, Srbom 
naklonjena gibanja na Štajerskem, kazensko prega-
njanje in aretacije slovenskih duhovnikov in drugih 
Slovencev na Štajerskem, časopisni članek o ljubljan-
ski realki, poročilo deželnega predsedstva za Kranjsko,
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 politični kazenski procesi pri Oddelku Deželnega sodi-
šča Trst v Gradcu, konfinacija notarja Kogeja iz Postoj-
ne, disciplinski ukrep proti sodniku dr. Tombaku iz Koz-
jega, kazenska zadeva proti gimnazijcem iz Celja, sum 
veleizdaje dr. Sticherja iz Brežic, Ptuj – shod, okrajno 
zastopstvo, umor na Forminu, obsodba gimnazijcev 
iz Novega mesta, pritožba proti Antonu Mejaču, pred-
stojniku Okrajnega sodišča Ribnica), 2 š. (š. 36, 37)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

 AKŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1100
Ime fonda oziroma zbirke C. KR. SPOMENIŠKI URAD
Čas gradiva (1853–1918) 1915–1918
Obseg gradiva (30 š.; 3,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. spomeniški urad (K. k. Denkmalamt)
Opis vsebine •	rekvizicija	zvonov,	bakrenih	streh,	orgel	v	vojaške	na-

mene 1915–1918, 1 m. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2017

OP

AAA2 Oblasti na ravni dežele ali višji ravni
AAA21 Avtonomni organi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 38
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNI ZBOR IN ODBOR ZA KRANJSKO
Čas gradiva (1861–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (2290 š., 417 k.; 403,0 t.m.) 59 š.; 6,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Deželni zbor in odbor za Kranjsko (Landtag und Lande-

sausschuss für Krain)
Opis vsebine •	zapisniki	 deželnega	 odbora	 1915–1918	 (pomoč	 dru-

žinam vpoklicanih vojakov, vojno posojilo, vino za ra-
njence, vpoklicani uslužbenci, obleke za črnovojnike, 
stroški vojaških nastanitev, vojne draginjske podpore, 
rekvizicije, prehrana za revne), 1 š. (š. 16) 

•	predsedstveni	 spisi	 1915–1918	 (mobilizacija	 usluž-
bencev, preskrba družinskih članov, oprostitev od vo- 
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jaške službe, draginjske doklade, seznam eksponatov 
iz muzeja Rudolfinum za primer potrebe reševanja), 19 
š. (š. 56–74)

•	ustanova	za	vojne	sirote	1916–1918,	1	m.	(š.	414)	
•	vojaštvo	in	žandarmerija,	1	š.	(š.	535)	
•	vojaška	nastanitev,	1	š.	(š.	537)	
•	domobranska	vojašnica,	1	š.	(š.	546)	
•	čevlji	z	lesenimi	podplati	1916–1918,	1	š.	(š.	879)	
•	vojna	škoda,	1	š.	(š.	1733)	
•	mobilizacija,	 vojni	 invalidi,	 pomožni	 odbori	 1914–

1918, 22 š. (š. 2157–2178) 
•	pomoč	družinam	vpoklicanih	vojakov	1914–1917,	1	š.	

(š. 2179) 
•	vojno	posojilo	1914–1918,	6	š.	(š.	2183–2188)	
•	preskrba	z	živili	1914–1918,	4	š.	(š.	2231–2234)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007
Bibliografija Serše: Deželni zbor in odbor za Kranjsko, str. 67–70

Serše: Gradivo kranjskega deželnega odbora, str. 95–
100

OP

AAA22 Upravni organi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 16
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNO PREDSEDSTVO ZA KRANJSKO
Čas gradiva (1781–1918) 1913–1919
Obseg gradiva (1305 f., 192 š., 290 k.; 192,0 t.m.) 43 f., 23 š.; 10,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Deželno predsedstvo za Kranjsko (Landes Präsidium für 

Krain)
Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (navodila	 okrajnim	 gla-

varstvom, uradniki (nastavitve, disciplinski ukrepi, iz-
piti, službene poti, poročila o nesrečah, podeljevanje 
licenc za predstave, razpustitev društev, različna dovo-
ljenja izdajateljem časopisov idr.)), 35 f. (f. 804–839) 

•	mobilizacijski	spisi	1914–1918	(razglasi	o	mobilizaciji,	
mobilizacija, telegrami in odloki za okrajna glavarstva, 
nabor konj, civilni zdravniki, Ženski kronski sklad, tran-
sport), 5 f. (mobilizacijski spisi f. 1–7) 
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•	policijski	spisi	1914	(berači,	poročila	o	nezgodah,	licen-
ce za predstave, izdajanje časopisov in knjig, društva), 
3 f. (f. 900–902)

Starejši konvoluti: 
•	barve	dežele	 Kranjske	 1916–1918,	 konvolut	 10,	 1	m.	 

(š. 10)
Novejši konvoluti: 
•	Laibacher	Zeitung	1916–1918,	konvolut	8a,	2ks.	(š.	43)	
•	državna	loterija	(donacije	zavodu	za	sirotišnico	1916–

1918), konvolut 9, 1 m. (š. 45) 
•	personalne	zadeve	(uslužbenci	gozdarstva,	cestnih	in	

vodnih gradenj 1914–1918), konvolut 26a, 1 m. (š. 62) 
•	personalne	zadeve	(uradništvo	1914–1919),	konvoluti	

27j, k, l, 3 š. (š. 71–73) 
•	personalne	zadeve	(policijsko	uradništvo	1915–1919),	

konvoluta 27/I.a, b, 2 š. (š. 77–78)
•	personalne	zadeve	(uradništvo),	konvoluti	27o,	p	in	r,	

28b, 31b, 32a, b, c, d, 9 š. (š. 80–90) 
•	službena	 pragmatika	 1914–1917,	 konvolut	 73,	 1	 m.	 

(š. 109) 
•	konservatorji in korespondenti Arhivskega sveta 1914– 

1917, konvolut 74, 1 m. (š. 109)
Najnovejši konvoluti: 
•	anarhisti	1914–1918,	konvolut	1b,	1	m.	(š.	111)	
•	primopredaja	deželnemu	predsedniku	Henriku Attem-

su 1916, konvolut 3, 1 m. (š. 114) 
•	Višji	šolski	svet	1919,	konvolut	13,	1	m.	(š.	125)	
•	Rdeči	križ	1915–1919,	konvolut	19,	1	m.	(š.	128)	
•	konfinacija	 Jakoba	 Kogeja	 iz	 Postojne, konvolut 25,  

1 m. (š. 130) 
•	interniranci	na	ljubljanskem	gradu	1919,	konvolut	30,	

1 m. (š. 131) 
•	krajevna	imena	1914–1917,	konvolut	31,	1	m.	(š.	132)	
•	vojna	pošta	1915,	konvolut	36,	1	ks.	(š.	138)	
•	atentat	na	Franca	Ferdinanda	1914,	konvolut	37,	1	 š.	 

(š. 138) 
•	varovanje	 privatne	 in	 državne	 lastnine	 v	 času	 vojne,	

konvolut 38, 1 š. (š. 139) 
•	italijanski	 državljani	 in	 njihova	 lastnina	 1915–1916,	

konvolut 40, 1 š. (š. 141) 
•	mobilizacija	 1914–1918,	 konvoluti	 41a,	 b,	 44,	 45,	 49,	

50, 2 m., 3 š. (š. 141–144, 146) 
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•	nadzor	tujcev	1918,	konvolut	47,	1	m.	(š.	145)	
•	nadzor	avtomobilov	v	 času	vojne	1914,	 konvolut	48, 

1 m. (š. 145) 
•	klavna	živina	za	vojsko	1914–1915,	konvolut	52,	1	m.	

(š. 147) 
•	smrt	cesarja	Franca	Jožefa	I.	1916–1917,	konvolut	53, 

1 m. (š. 147) 
•	cesar	Karel	I.	v	Ljubljani in Postojni 1917, konvolut 54, 

1 m. (š. 147) 
•	vojno	posojilo	1915–1918,	konvoluti	55a,	b,	56a,	b,	57	

in 58, 5 š. (š. 148–152) 
•	poročila	tiskovnega	urada	o	poteku	vojne	1915–1916,	

konvoluta 59 in 80, 4 š. (š. 153, 160, 160 a, b) 
•	obveščevalna	 služba	 1914–1918,	 konvolut	 60,	 1	 m. 

(š. 154) 
•	uporaba	 telefona	 v	 času	 vojne	 1914–1915,	 konvolut	

61, 1 m. (š. 154) 
•	gonjači	konjske	črede	1914,	konvolut	62,	1	m.	(š.	154)	
•	zdravniki	vojni	obvezniki	1914–1915,	konvolut	63,	1	m.	

(š. 154) 
•	obmejne	straže	1914,	konvolut	65,	1	m.	(š.	154)	
•	občinske	straže	1914,	konvolut	66,	1	m.	(š.	155)	
•	občinske	 doklade	 1914–1916,	 konvolut	 67,	 1	 m.	 (š.	

155) 
•	vojaške	gradbene	zadeve	1915,	 konvolut	69,	1	m.	 (š.	

155) 
•	evakuacija	 Gorice	 1916–1917,	 konvolut	 70,	 1	 m.	 (š.	

156) 
•	mobilizacija	 železničarjev	 in	 militarizacija	 železnice	

1917–1918, konvolut 71, 1 m. (š. 156) 
•	prostovoljne	 strelske	 formacije	 1914–1916,	 konvolut	

72, 1 m. (š. 156) 
•	odsluženi	 podoficirji	 1914–1916,	 konvolut	 75,	 1	 m. 

(š. 157) 
•	civilni	uradniki	v	vojski	1914–1918,	konvolut	76,	1	m.	

(š. 158) 
•	začasna	oprostitev	mobilizacije	za	funkcionarje	1914,	

konvolut 79, 1 ks. (š. 159)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva indeksi; delovodniki; arhivski popis konvolutov 2001; 

arhivski popis mobilizacijskih spisov s. d.
AKŠ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 33
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNA VLADA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1861–1927) 1914–1918
Obseg gradiva (693 š., 4258 f., 454 k.; 590,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Deželna vlada v Ljubljani (Landesregierung in Laibach)
Opis vsebine •	cesar,	 dvor,	 cesarska	oblast,	 ustava	1914–1922	 (usta-

va, zakoni in druge normalije, ustavne zadeve, vladar, 
vojna in mirovne pogodbe, podeljevanje odlikovanj, 
potovanja članov vladarskih družin), (f. 1–3) 

•	vlada,	ministrstva,	deželni	in	okrajni	uradi	1914–1923	
(reorganizacije in ukinitve državnih organov, uradna 
navodila, poslovniki, personalne zadeve, objave zako-
nov, proračuni, uradni tiski), (f. 4–188) 

•	zadeve	 okrajev	 1914–1923	 (normalije,	 proračuni),	 (f.	
197–251) 

•	občinske	 zadeve	 1914–1923	 (odredbe,	 občinski	 redi,	
domovinstvo, gospodarske zadeve mest in trgov, pro-
računi, personalne zadeve, gradbene zadeve, gasil-
stvo, podpore), (f. 253–421) 

•	državljanske	pravice	1914–1923	(pridobitev	in	izguba	
državljanstva, priseljevanje in izseljevanje), (f. 422–
448) 

•	meje,	mejni	spori	1914–1923	(državne	meje),	 (f.	466–
470) 

•	statistika,	evidence	prebivalstva	1914–1922	(podatki	o	
rojstvih, smrtih in porokah, tabele tržnih cen), (f. 471–
517) 

•	policijske	zadeve	1914–1923	(predpisi,	poročila,	prija-
ve samomorov in nesreč, elementarne nesreče, požar-
na in gradbena policija, nadzor tujcev, potne listine, 
tržni nadzor, javne prireditve, policijski prestopki, poli-
cijski zapori, odgon, pogrešane osebe, tiralice, nošenje 
orožja, prisilna delavnica, pregled parnih strojev, javni 
red in mir, Policijska direkcija, smodnik), (f. 515–720) 

•	orožništvo	 1914–1921	 (odredbe,	 nabor	 in	 odpust	 iz	
službe), (f. 721–735) 

•	tisk	1914–1923	(predpisi,	dnevniki	in	časopisi,	nadzor	
tiska), (f. 736–738) 

•	pravica	do	združevanja,	društva	1914–1923	(predpisi,	
prijava društev in nadzor nad njimi, društvena poroči-
la, zavarovalne družbe, hranilnice, zastavljalnice, telo-
vadna društva), (f. 739–793) 
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•	sanitetne	 zadeve	 1914–1923	 (predpisi,	 zdravstveno	
osebje, babice, lekarne, cepljenje, epidemije, zdravila, 
bolnišnice, umobolnica, mrliški ogledi, pokopališča, 
nadzor nad trgovino s strupi, veterinarske zadeve, ko-
lera, letna sanitetna poročila, toplice, transport bolni-
kov iz tujine), (f. 794–1337) 

•	humanitarni	zavodi,	ubožne	zadeve	1914–1923	(pred-
pisi, ubožnice, preskrba revežev, zavod za slepe, glu-
honemnica, najdenišnica, sirotišnica, ubožna spričeva-
la), (f. 1338–1381) 

•	svetne	ustanove	1914–1921	(evidence,	ustanove	za	re-
veže) (f. 1382) 

•	vojaške	 zadeve	 1914–1923	 (predpisi,	 konskripcija,	
dezerterji, begunci, rekrutiranje, preskrba in nastani-
tev vojaštva, vojaške bolnice, smrt vojakov, odpust iz 
vojske, priprega, konji, invalidski fond, dobave, rekvi-
zicije, vojna posojila, vojaške pokojnine, vojaki (zakon-
ske zadeve, zapuščine, vojni ujetniki, podporna komi-
sija)), (f. 1383–1890) 

•	trgovina,	 obrt,	 tovarne,	 sejmi	 1914–1921	 (obrtne	 iz-
kaznice, obrtni izpiti, obrtne zadruge, trgovska in 
obrtna zbornica, maksimalne cen blaga, sejmi, obrtni 
prestopki zavarovanje), (f. 1891–2273) 

•	gradbene	zadeve,	ceste,	vodne	poti,	 železnica	1914–
1922 (predpisi, obračune, civilne in državne gradnje, 
državni mostovi in ceste, železnica, vodne poti), (f. 
2274–2788) 

•	pošta,	telegraf	1914–1923	(predpisi,	zaposleni	pri	po-
štnem oblastvu), (f. 2790–2798) 

•	kmetijstvo	 1914–1921	 (predpisi,	 kmetijske	 šole,	 sad-
jarstvo, vinogradništvo, živinoreja, čebelarstvo), (f. 
2816–2987) 

•	melioracija	in	vodovod	1914–1918,	(f.	2988–3014)	
•	gozdne	 zadeve	 1914–1921	 (predpisi,	 pravilniki,	 izpiti	

in prisege gozdarjev), (f. 3015–3150) 
•	rudarstvo	1914–1923	 (predpisi,	Rudnik	 Idrija,	državni	

in privatni rudniki), (f. 3151–3165) 
•	katoliška	 cerkev	 1914–1923	 (predpisi,	 verski	 sklad,	

zadeve škofije, cerkveno premoženje, duhovniki, sa-
mostani, duhovne ustanove, matične knjige), (f. 3166–
3995a) 

•	nekatoliške	verske	zadeve	1914–1918	(predpisi,	evan-
geličanska občina v Ljubljani), (f. 3596–3599)
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•	študijske	 in	 šolske	 zadeve	 1914–1923	 (predpisi,	 šti-
pendije, učni zavodi, knjižnice, muzej, arhiv, internati), 
(f. 3600–3889) 

•	pravosodne	zadeve,	sodstvo	1914–1923	(predpisi),	 (f.	
3890–3986) 

•	dohodnina,	 carine	 1914–1921	 (predpisi,	 carine),	 (f.	
4012–4035) 

•	davčne	 zadeve	 1914–1916	 (predpisi,	 davčna	 ekseku-
cijska sredstva), (f. 4043–4054)

Konvoluti: 
•	domobranska	 vojašnica	 v	 Ljubljani 1914, konvolut 

154b, 1 m. (š. 64) 
•	ustanove	 za	 vojaške	 invalide	 1915–1918,	 konvolut	

557, 1 m. (š. 263) 
•	rekvizicija	 zvonov	 1915–1918,	 konvolut	 585,	 1	m.	 (š.	

286) 
•	zaseženo	orožje	1914–1918,	konvolut	586,	1	m.	(š.	286)
•	vojaške	 vzgojne	 in	 izobraževalne	 ustanove	 1914–

1917, konvolut 622, 5 m. (š. 321–322) 
•	podkovska	šola	1914–1915,	konvolut	645,	1	m.	(š.	333)	
•	ustanove	za	vojne	invalide,	vdove	in	sirote	1914–1921,	

konvolut 859, 16 m. (š. 470) 
•	vojašnica	v	Vipavi	1914–1915,	konvoluta	936a,	b,	1	m.	

(š. 510–511) 
•	ustanova	za	slepe	vojne	 invalide	Antona	Luckmanna	

1917–1918, konvolut 996, 1 m. (š. 539)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; indeksi; arhivski popis 1997

AKŠ

AAA23 Posebni avtonomni in upravni organi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 53
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNI ŠOLSKI SVET ZA KRANJSKO
Čas gradiva (1870–1923) 1913–1919
Obseg gradiva (34 f., 10 k.; 4,0 t.m.) 2 f., 2 m.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Deželni šolski svet za Kranjsko (Landesschulrat für Krain)
Opis vsebine •	sejni	 zapisnik	 deželnega	 šolskega	 sveta	 1913–1919	

(disciplinske zadeve učiteljev in učencev, pritožba pro-
ti cenzuri slovenske čitanke), 2 f. (f. 11–12) 
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•	državni	uslužbenci	v	ujetništvu,	1	m.	(f.	13)	
•	priglasitev	 učencev	 k	 prostovoljni	 legiji	 za	 Koroško	

1919, 1 m. (f. 24)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 55
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNI KONSERVATORSKI URAD ZA PRIMORSKO
Čas gradiva (1914–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (11 f., 7 k.; 1,6 t.m.) 11 f., 7 k.; 1,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Deželni konservatorski urad za Primorsko (Landeskon-

servatorenamt für Küstenland)
Historiat ustvarjalca Centralna komisija za proučevanje in ohranjanje umet- 

nostnih in zgodovinskih spomenikov na Dunaju je pri-
čela delovati že leta 1853, z reorganizacijo leta 1873 je 
dobila tudi sekcijo za zgodovinske spomenike. Komisija 
je s sekcijami delovala po deželah direktno preko svojih 
konservatorjev in korespondentov, ki jih je imenovala; 
zbirali so podatke o spomenikih ter posredovali, če so 
bili ogroženi.
Za zaščito spomenikov v vojnem času je bil sprejet 13. 
12. 1917 odlok o organizaciji spomeniškega varstva na 
osvobojenih in okupiranih področjih, za konservatorja 
za področje Primorja z začasnim sedežem v Ljubljani je 
bil imenovan dr. Anton Gnirs.

Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo je zbiral Konservatorski urad v času 1917 in 
1918, predvsem poročila o stanju spomenikov in nji-
hovi zaščiti v vojnem času. Nekaj starejšega gradiva iz 
obdobja 1914–1917 je iz svoje pisarne Konservatorske-
ga urada v Pulju, nato v Trstu, prinesel konservator dr. 
Anton Gnirs. Kdaj je bilo gradivo izročeno Arhivu Repu-
blike Slovenije, ni znano.

Opis vsebine •	evakuacija	 kulturnih	 spomenikov	 1917–1918	 (inven-
tarji evakuiranih predmetov, njihov prevoz in hramba, 
plačila stroškov prevoza in delovanja urada), 1 m. (f. 1) 

•	gradnje	 1917–1918	 (dobave	 cementa	 in	 apna),	 1	m.	 
(f. 1) 

•	personalne	 zadeve	 urada	 1916–1918	 (namestitve	 in	
razrešitve uradnikov), 1 m. (f. 1) 

•	poročila	 1917–1918	 (mesečna	 in	 četrtletna	 poročila	
urada, poročila o razmerah), 1 m. (f. 1)
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•	potrdila	o	v	varstvo	prevzetih	predmetih	1917–1918,	 
1 m. (f. 1) 

•	navodilo	za	vodenje	muzeja	v	času	vojne	1916,	1	ks.	 
(f. 1) 

•	službena	 potovanja	 1916–1918	 (poročila,	 potni	 stro-
ški), 1 m. (f. 1) 

•	splošni	spisi	o	delovanju	urada	1917–1918,	1	m.	(f.	1)	
•	skrb	za	grobove	padlih	 in	spomeniki	vojakom	1917–

1918, 1 m. (f. 1) 
•	spomeniško	 varstvo	 1916–1918	 (arheološke	 najdbe,	

spomeniško varstvo na osvobojenem in okupiranem 
ozemlju, opravljena dela), 1 m. (f. 1) 

•	rekvizicije	 zvonov	 in	 kovinskih	 predmetov	 v	 škofijah	
Krka (Gurk), Krk, Ljubljana, Poreč–Pulj in Trst 1916–
1918 (popis cerkvenih zvonov po župnijah, seznami 
kovinskih predmetov po župnijah, dopisi v zvezi z 
rekvizicijami), 4 f. (f. 2–5) 

•	restavriranje	 1914–1918	 (restavriranje	 in	 gradnja	
cerkva in posvetnih objektov, restavriranje fresk, slik in 
oltarjev), 3 f. (f. 6–8) 

•	zbirke	 umetnin	 1916–1918	 (zbirka	 Garzolini	 iz	 Trsta,	
numizmatika), 1 m. (f. 9) 

•	muzeji,	arhivi,	knjižnice	1917–1918	(delovanje,	hram-
ba arhivskega gradiva), 1 m. (f. 9) 

•	prepis	 pogodb	 o	 nakupu	 Pazinske	 grofije,	 posesti	 v	
Goriški grofiji 1917, 1 m. (f. 9) 

•	arheološka	 izkopavanja	 1917	 (fotografije	 in	 skice	 iz-
kopavanj ob cesti Pulj–Trsat in rimske vile na Brionih),  
1 m. (f. 9) 

•	Konservatorski	urad	v	Pulju	1913–1915	(restavratorska	
dela v Osorju, restavratorska dela v Ogleju, restavra-
torska dela na cerkvenih in posvetnih zgradbah v Istri, 
Kvarnerju in Primorju – dopisi, načrti iz prve polovice 
19. stoletja), 2 f. (f. 10–11) 

•	Deželni	 konservatorski	 urad	 za	Primorsko	 v	Ljubljani 
1917–1918 (orgle – popis, izdelava, arheološke najd-
be, spisi urada), 2 m. (f. 11)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis (za fascikle 1–9) s. d.

AKŠ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 57
Ime fonda oziroma zbirke KOMISIJA ZA POGOZDOVANJE KRASA VOJVODINE 

KRANJSKE
Čas gradiva (1886–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (88 f., 1 š.; 9,0 t.m.) 1 f.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Komisija za pogozdovanje Krasa Vojvodine Kranjske 

(Aufforstungs-Commission für das Karstgebiet des Her-
zogthums Krain)

Opis vsebine •	opis	škode,	ki	jo	je	povzročilo	vojaštvo	na	gozdnih	na-
sadih v letih 1914–1918, 1 f. (f. 88)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

OP

AAB Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1941
AAB1 Od 1918 do 1923

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 36
Ime fonda oziroma zbirke NARODNI SVET BOROVLJE
Čas gradiva (1918–1920) 1918–1920
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodni svet Borovlje
Historiat ustvarjalca Po ustanovitvi Narodnega sveta za Slovenijo (SI AS 58) 

avgusta 1918 je bil dne 19. 9. 1918 ustanovljen Narodni 
svet za Koroško v Velikovcu, ki je imel svojo izpostavo 
v Borovljah. Le-ta je bila dejansko ustanovljena konec 
leta 1918 z naredbo poverjeništva za notranje zadeve 
(Ur. l. NV SHS, št. 23/18).
Jugoslovanska uprava na tem območju je trajala s preki-
nitvami do plebiscita leta 1920.

Opis vsebine •	obračuni	krajevnih	narodnih	odborov	1918–1920,	0,1	
t.m. (š. 1) 

•	računi	1–514,	1920,	0,1	t.m.	(š.	2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997
Opombe Ohranjeni so le drobci ustvarjalca.

BR
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 58
Ime fonda oziroma zbirke NARODNI SVET ZA SLOVENIJO
Čas gradiva (1917–1919) 1917–1919
Obseg gradiva (6 š., 2 k.; 0,6 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodni svet za Slovenijo v Ljubljani
Historiat ustvarjalca Ustanovljen je bil v Ljubljani avgusta 1918 kot vrhovna 

slovenska politična organizacija z namenom priprave 
združitve Slovencev s Hrvati in Srbi v samostojno drža-
vo. Organiziral je narodne svete in narodne straže ter 
uvedel slovenščino kot uradni jezik. Razdeljen je bil na 
odseke in pododseke. Po sklepu ustavnopravnega od-
seka z dne 28. 10. 1918 je prevzel oblast za prehodno 
obdobje. Že 31. 10. 1918 je predal upravne posle novo-
ustanovljeni Narodni vladi, še naprej pa reševal zadeve 
v zvezi z zasedenimi slovenskimi področji od Primorja 
do Prekmurja in predvsem v zvezi z koroškim plebisci-
tom. Imel je pokrajinske odseke za Štajersko v Mariboru, 
za Koroško v Velikovcu, za Primorsko pa v Trstu in Gori-
ci. Z naredbo celokupne Narodne vlade SHS v Ljubljani 
(Ur. l. NV SHS v Ljubljani, št. 36/19) so bili razpuščeni vsi 
narodni sveti v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani, 
razen Narodnega sveta v Ljubljani.

Opis vsebine •	normalije	1918–1919	(zborniki	zakonov,	pravilniki,	od-
redbe, pozivi), (š. 1) 

•	spisi	Predsedstva	Narodnega	sveta	1918–1919	(pravil-
nik NS, sejni zapisniki, seznami članov, situacijska po-
ročila), (š. 2) 

•	spisi	Odsekov	Narodnega	sveta	1918–1919	(aproviza-
cijski, ustavno-pravni, gospodarski, obnovitveni spisi), 
(š. 3) 

•	spisi	po	delovodniku	1–1827,	1918–1919	(zadeve	od-
ložene kronološko v okviru enega leta), (š. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 59
Ime fonda oziroma zbirke PISARNA ZA ZASEDENO SLOVENSKO OZEMLJE  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1918–1922) 1918–1922
Obseg gradiva (9 š., 5 k.; 1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Pisarna za zasedeno slovensko ozemlje
Historiat ustvarjalca Ustanovljena je bila skupaj s Komisijo za mirovno kon-

ferenco v začetku novembra 1918 kot organ Narodne 
vlade za Slovenijo. Zadolžena je bila za spremljanje do-
gajanj na zasedenih slovenskih območjih od Primorja, 
prek Koroške do Prekmurja.

Opis vsebine •	Pariška	mirovna	 konferenca	 (Koroška,	 Primorje,	 Prek-
murje), 0,1 t.m. (š. 7)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 60
Ime fonda oziroma zbirke POKRAJINSKA UPRAVA ZA SLOVENIJO, 

PREDSEDSTVO
Čas gradiva (1918–1924) 1918–1921
Obseg gradiva (30 š., 32 k.; 5,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1918–1919)

Deželna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1919–1921)
Pokrajinska uprava za Slovenijo, Predsedstvo  (1921–
1923)

Historiat ustvarjalca Narodna vlada SHS za Slovenijo je bila imenovana 31. 10. 
1918 kot najvišje upravno oblastvo na področju takra-
tne Slovenije (Ur. l. NV SHS v Ljubljani, št. 1/18 in 11/18) 
in kot izvršilni organ Narodnega sveta za Slovenijo, ki je 
bil ustanovljen 16. 8. 1918. Na čelu je bil predsednik, vla-
da pa je bila razdeljena na 12 oddelkov: za notranje za-
deve, prehrano, uk in bogočastje, pravosodje, socialno 
skrbstvo, finance, promet, industrijo in trgovino, javna 
dela in obrt, kmetijstvo, narodno obrambo in zdravstvo. 
Na čelu oddelkov so bili poverjeniki. Predsedstvo Naro-
dne vlade je bilo pristojno za eksekutivo, spremljanje 
aktualnih dogajanj, za korespondenčni urad, urejalo je 
vse zadeve z administrativnim poslovanjem, vzdrževalo 
zveze z najpomembnejšimi institucijami v državi in tuji-
ni, pripravljalo zakonske predpise za objavo v uradnem 
listu, skrbelo za izvajanje sklepov narodne in kasneje 
deželnih vlad za Slovenijo.
Po združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo in Črno Goro 
je Narodna vlada dne 27. 12. 1918 podala ostavko, ki 
jo je regent Aleksander I. Karađorđević sprejel in 20. 1. 
1919 imenoval novo, Deželno vlado za Slovenijo, ki je 
imela precej manj pristojnosti. Sestavljali so jo predsed-
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nik, podpredsednik in šest poverjenikov: za notranje za-
deve, uk in bogočastje, pravosodje, javna dela, socialno 
politiko in kmetijstvo. Pozneje se jim je pridružil še po-
verjenik za socialno skrbstvo. Za zadeve ostalih resorjev 
so bila pristojna neposredno ministrstva. 
Tudi Deželna vlada se ni obdržala. Vidovdanska ustava 
je predvidela ustanovitev Pokrajinske uprave za Slove-
nijo (1921–1923) kot upravnega oblastva za prehodno 
obdobje. Sestavljena je bila iz Predsedstva, Oddelka 
za notranje zadeve, Oddelka za kmetijstvo, Oddelka 
za javna dela, Oddelka za socialno skrbstvo, Oddelka 
za prosveto in vere, Oddelka za pravosodje in Oddelka 
za gozdarstvo. Na čelu so bili šefi oddelkov. Uprava je 
bila prehodnega značaja, saj je na podlagi čl. 134 Vi-
dovdanske ustave morala prenesti pristojnosti na mi-
nistrstva, na velike župane in na oblastno samoupravo, 
posle Oddelka za pravosodje pa na pristojna sodišča.
Predsedstvo je bilo zadolženo predvsem za opravlja-
nje splošnih nalog, to je vodenje personale, tajništva in 
glavne pisarne.

Opis vsebine •	telegrami,	naslovljeni	na	Narodno	vlado	za	Slovenijo,	
november 1918 (korespondenca krajevnih NO z Naro-
dno vlado za Slovenijo), (š. 9) 

•	gradivo	za	seje	Narodne	vlade	SHS	v	Ljubljani in Dežel-
ne vlade za Slovenijo 1918–1920 (priloge zapisnikom 
sej Narodne in deželnih vlad SHS), (š. 9, 10) 

•	zapisniki	sej	Narodne	vlade	SHS	v	Ljubljani in Deželne 
vlade za Slovenijo – originali 1918–1921, (š. 11, 12) 

•	urejanje	notranjih	razmer	ob	prevratu	1918	(urejanje	
obrtnih in trgovskih zadev ob »prevratu« – 1918, trgo-
vska pogodba med Nemško Avstrijo in Narodno vlado 
v Ljubljani), (š. 30)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997
Bibliografija Sejni zapisniki Narodne vlade, 1998–2002

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 64
Ime fonda oziroma zbirke POKRAJINSKA UPRAVA ZA SLOVENIJO, ODDELEK 

ZA SOCIALNO SKRBSTVO
Čas gradiva (1919–1924) 1919
Obseg gradiva (12 š., 82 k.; 8,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Narodna vlada za Slovenijo, Oddelek za socialno skrb- 
stvo (1918–1919)
Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za socialno 
skrbstvo (1919–1921)
Pokrajinska uprava za Slovenijo, Oddelek za socialno 
skrbstvo (1921–1924)

Historiat ustvarjalca Glavne naloge oddelka, določene z uredbo Narodne 
vlade (Ur. l. NVS, št. 4/18), so bile: skrb za begunce, vojne 
invalide in vojne vdove, sirote, brezposelne, reveže in 
nepreskrbljeno mladino. Oddelek je skrbel tudi za zdra-
vilišča in vodenje socialne statistike. V okviru oddelka 
so bili formirani pododdelki. Posebna skrb je bila name-
njena invalidom. V ta namen je bil pri oddelku formiran 
Invalidski odsek.
Oddelek je bil ukinjen z odločbo ministrskega sveta z 
dne 3. 12. 1924 (Ur. l. ljubljanske in mariborske oblasti, 
št. 117/24), njegovi posli pa prenešeni na ustrezna od-
delka velikih županov ljubljanske (SI AS 83) in maribor-
ske oblasti (SI AS 90).

Opis vsebine •	zaplemba	živil	1919	(pisna	navodila	Narodne	vlade	za	
Slovenijo), 0,1 t.m. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 65
Ime fonda oziroma zbirke POKRAJINSKA UPRAVA ZA SLOVENIJO, ODDELEK 

ZA JAVNA DELA
Čas gradiva 1918–1921) 1918–1921
Obseg gradiva (3 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna vlada za Slovenijo, Oddelek za javna dela 

(1918–1919)
Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za javna dela 
(1919–1921)
Pokrajinska uprava za Slovenijo, Oddelek za javna dela 
(1921–1924)

Opis vsebine •	prisege	uslužbencev	1919	(f.	1),	(š.	1)	
•	Državna	obrtna	šola	v	Ljubljani 1918–1919 (korespon-

denca, finance) (f. 2), (š. 1) 
•	seznami	spisov	zdravilišča	Dobrna	in	Rogaška	Slatina	

1919–1921 (f. 3) (poročila o zdravljenju ranjenih voja-
kov), (š. 1) 
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Opis vsebine •	poročila	o	zdravljenju	v	Rogaški	Slatini	1921	(f.	3)	(po-
ročila o zdravljenju ranjenih vojakov), (š. 1)

•	knjigovodski	 spisi	 zdravilišča	 Rogaška	 Slatina	 1919–
1921 (f. 3) (seznami), (š. 1) 

•	poročila,	 korespondenca	 zdravilišča	 Rogaška	 Slatina	
1919 (f. 3) (poročila o številu vojaštva na zdravljenju), 
(š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 66
Ime fonda oziroma zbirke POKRAJINSKA UPRAVA ZA SLOVENIJO, ODDELEK 

ZA PRAVOSODJE
Čas gradiva (1913–1924) 1902–1923
Obseg gradiva (3 š.; 0,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna vlada za Slovenijo, Oddelek za pravosodje 

(1918–1919)
Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za pravosodje 
(1919–1921)
Pokrajinska uprava za Slovenijo, Oddelek za pravosodje 
(1921–1924)

Opis vsebine •	odslovitev	uradnikov	nemške	narodnosti	1918–1923,	
cenzura časopisov in pisem 1919–1922, poizvedbe o 
ruskih emigrantih 1921–1922, reparacije po Saint Ger-
mainski in Trianonski mirovni pogodbi 1921–1923, 0,1 
t.m. (š. 2) 

•	Primorski	Slovenci	–	 izseljenci	1918–1924	(prošnje	za	
namestitev), Koroška (jugoslovanska zasedba 1919–
1920), 0,1 t.m. (š. 4) 

•	Akti	Okrožnega	sodišča	v	Celju/Acten	des	K.	k.	Kreisge-
richt in Cilli/ 1902–1918 (procesni spisi), (š. 10)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 94
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNA VLADA ZA SLOVENIJO, POVERJENIŠTVO 

ZA NARODNO OBRAMBO
Čas gradiva (1918–1921) 1918–1919
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Obseg gradiva (8 š., 5 k.; 1,0 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Narodna vlada za Slovenijo, Oddelek za narodno ob-
rambo(1918–1919)
Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za narodno 
obrambo (1919–1921)

Opis vsebine •	Oddelek	za	narodno	obrambo,	Spisi	po	delovodniku,	
št. 1–1389, 1918, 0,1 t.m. 

•	zapisniki	zaslišanj	vračajočih	se	vojakov–ujetnikov,	št.	
11–700, 1919, 0,2 t.m. (š. 1, 2)

Jezik gradiva slovenščina, nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva delovodnik Oddelka za narodno obrambo 1918; delo-
vodnik Centralnega urada narodne odbrane 1918–1919 
(del); arhivski popis 1997

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 660

Ime fonda oziroma zbirke NARODNI SVET ZA KOROŠKO V VELIKOVCU
Čas gradiva (1919–1920) 1919–1920

Obseg gradiva (14 š.; 1,5 t.m.) 14 š.; 1,5 t.m.

Naziv ustvarjalca Narodni svet za Koroško v Velikovcu (1918–1920)

Opis vsebine • knjiga slovenskih zaupnikov, vabila za seje, dopisi, 
prejeti po delovodniku 1919–1920, dopisi, urejeni 
kronološko, koncepti dopisov županstvom občin 
1919, poročila, dopisi Deželne vlade, invalidne pod-
pore 

•	izjave občin ob zasedbi Koroške, interniranci, inci-
denti, šolske zadeve, stanovanja, seznami trgovcev, 
obrtnikov, občinskih tajnikov, korespondenca 

•	plebiscitno	 glasovanje,	 pregled	 glasovalcev	 cone	 A,	
fotografije, 0,1 t.m. 

•	slovenski	 letaki,	 slovenske	 plebiscitne	 razglednice	
nemški letaki, nemške plebiscitne razglednice, plebi-
scitni časopisi 

•	poročila	o	vojni	škodi,	0,3	t.m.	
•	policijske	zadeve	(poročila,	zapisniki,	korespondenca,	

izplačila plač orožnikom), (š. 1–14)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2000, Damijan Hančič

BR
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 668
Ime fonda oziroma zbirke KOMISIJA ZA REVIZIJO RAČUNOV NARODNIH 

SVETOV
Čas gradiva (1918–1925) 1920–1923
Obseg gradiva (5 f.; 0,5 t.m.) 5 f.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Komisija za revizijo računov narodnih svetov (1919–

1923)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	komisije	1920–1923	

•	spisi	o	demobilizacijskem	blagu	(zaplembe	blaga,	po-
ročila krajevnih odborov), 0,2 t.m. 

•	krajevni	odbori	narodnih	svetov	
•	finančne	 zadeve,	 prošnje	 (zaplembe	 blaga,	 obračuni	

krajevnih odborov), 0,1 t.m. 
•	korespondenca	 (poslovna,	 finančna	 korespondenca,	

poročila), 0,1 t.m. (f. 1–5)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

BR

AAB3 Od 1929 do 1941

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 67
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, SPLOŠNI ODDELEK
Čas gradiva (1919–1941) 1929–1941
Obseg gradiva (787 f., 43 k.; 84,30 t.m.) 231 f., 43 k.; 25,90 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 

evidencah pod gesli (ključnimi besedami): 
•	invalidi	(zaposlitev	invalidov	kljub	redukciji,	invalidski	

domovi, podjetja) 
•	odlikovanja	
•	podpore	(posameznikom,	zvezam,	društvom	in	zdru-

ženjem) 
•	vojaške	zadeve	(vojašnice,	vojna	škoda,	ureditev	voja-

ških grobov, pokopališč padlih …) 
•	personalne	mape	banovinskih	uslužbencev	 (roki	 slu-

ženja vojaškega roka, kraj, status osebe (invalid, služ-
bena uniforma ipd.))
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Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva abecedna stvarna in osebna kazala; delovodniki in inde-

ksi 1929–1941, kombinirani vložni zapisniki; pisarniške 
evidence; abecedni seznam personalnih map bano-
vinskih uslužbencev

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 68
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, UPRAVNI ODDELEK
Čas gradiva (19. stol.–1941) 1929–1941
Obseg gradiva (2831 f., 122 k.; 298,9 t.m.) 365 f., 122 k.; 36,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 

evidencah pod gesli (ključnimi besedami): 
•	izpričevala	o	ubožnosti	tudi	vojnih	invalidov	itd.,	10	f.	

(reg. f. 7–12) 
•	vojaške	zadeve	(poizvedbe,	pokopi,	prekopi,	grobišča,	

spomeniki, kostnice, kapele padlih vojakov …, 48 f. 
(reg. f. 13–10) 

•	dovolilnice	 za	 lajno,	 beračenje,	 prodajo	 slik	 kraljeve	
družine, dovolilnice za delovanje, shode predstave 
društev vojnih invalidov, humanitarnih prireditev …, 
55 f. (reg. f. 13–17) 

•	društva,	shodi,	zborovanja,	društva	vojnih	invalidov	z	
navodili za ustanovitev podružnic, zveze vojnih dobro-
voljcev, vojni zavezniki, podpore, pomoč drugim voja-
škim združenjem …, 227 f. (reg. f. 16–2) 

•	ubožne	zadeve,	podpore	…,	21	f.	(reg.	f.	18–9)	
•	dovoljenja	za	nabiranje	darov,	beračenje,	pomoč	inva-

lidskim, vojaškim društvom (npr.: za pomoč pri progra-
mih »ruskih ratnika« …), 4 f. (reg. f. 18–11)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva pisarniške evidence; delovodniki in indeksi 1929–1941; 

kartoteka k društvenim pravilom; društveni kataster; 
registraturni načrt za Namestništva in okrajna glavarstva 
na Kranjskem.
Za starejše gradivo: delovodniki in indeksi fondov SI AS 
61, SI AS 79 in SI AS 87.

GŠ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 71
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, KMETIJSKI ODDELEK – ODSEK  
ZA AGRARNO-PRAVNE POSLE

Čas gradiva (1919–1944) 1919–1941
Obseg gradiva (2 f., 295 š., 36 k.; 38,7 t.m.) 16 š.; 1,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v spisih seri-

je III. o dodelitvi zemljišč veleposestev, ki so po zakonu 
zapadla pod agrarno reformo: 
•	dobrovoljci	kot	agrarni	subjekti	-	interesenti	za	odkup	

veleposestniške zemlje, 16 š.
Za raziskovanje zadostuje že razvrščenost gradiva, kon-
volutov po abecednem vrstnem redu priimkov lastni-
kov veleposestev, ki ga vsebinsko dopolnjuje še arhivski 
popis.

Jezik gradiva madžarščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 72
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, PROSVETNI ODDELEK
Čas gradiva (1792–1944) 1936–1941
Obseg gradiva (747 f., 120 k.; 87,6 t.m.) 14 f.; 1,37 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 

evidencah pod gesli (ključnimi besedami): 
•	otroci	vojnih	žrtev,	invalidov,	ki	so	deležni	olajšav,	nep-

lačila taks …, 1 f. (reg. f. 1–1) 
•	oprostitev	plačila	zdravstvenih	stroškov,	prednost	 in-

validov pri zaposlitvah, okraševanje, ureditve gobov, 
pokopališč, spomenikov, izplačilo vojne škode …, 9 f. 
(reg. f. 1–2) 

•	akademije,	proslave,	predstave,	koncerti	…,	4	f.	(reg.	f.	
4–3)

Za raziskovanje so uporabne pisarniške evidence, delo-
vodniki in indeksi, kjer so navedena gesla pogosto »skri-
ta« v dejavnostih posameznih šol.
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Jezik gradiva italijanščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1929–1941

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 73
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, TEHNIČNI ODDELEK 
Čas gradiva (19. stol.–1945) 19. stol.–1945
Obseg gradiva (483 f., 20 k.; 54,0 t.m.) 5 f.; 0,65 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o vojaških objektih iz 1. sv. vojne najdemo v 

gradbeni dokumentaciji za javne stavbe – vojašnice v 
registraturnem fasciklu VI–9:  
•	Domobranska	vojašnica	(vojašnica	ob	Roški	in	Poljan-

ski cesti v Ljubljani), konvoluti, 3 f. 
•	Belgijska	vojašnica	 (na	Taboru,	današnja	Metelkova	v	

Ljubljani), 1 konvolut, 1 f. 
•	Artilerijska	vojašnica	(kasarna	za	Bežigradom,	ob	Du-

najski cesti, kjer je danes Bežigrajski dvor), 1 konvolut, 
1 f.

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1931–1942; arhivski popis s. d. 

(po naslovih registraturnih fasciklov in v okviru njih po 
abecedi objektov)

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 74
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, ODDELEK ZA SOCIALNO POLITIKO  
IN NARODNO ZDRAVJE

Čas gradiva (1929–1942) 1929–1939
Obseg gradiva (48 f., 45 š., 105 k.; 21,2 t.m.) 105 k.; 8,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 

evidencah pod gesli (ključnimi besedami): 
•	vojni	 invalidi,	 napoteni	 na	 zdravljenje,	 hospitalno	

zdravljenje (zlasti na Golniku), vojaki veterani, podpo-
re posameznim vojno invalidskim društvom, vojaškim 
združenjem, vračajočim vojakom …
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Jezik gradiva slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1929–1939

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 75
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, ODDELEK ZA FINANCE
Čas gradiva (1929–1941) 1929–1940
Obseg gradiva (103 f., 129k.; 24,20 t.m.) 69 k.; 5,60 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani

Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 
evidencah pod gesli: 
•	vojni	 invalidi,	napoteni	na	zdravljenje	v	zdravilišča	 (z	

družinami v Vrnjačko Banjo) 
•	vojna	škoda	(povrnitev)	(zahteve	Loterije	za	rento	za-

radi zapadlosti obveznic, amortizirane serije, zastara-
nje obveznic …)

Jezik gradiva slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1980, Vladimir Kološa

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 76
Ime fonda oziroma zbirke KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRAVSKE 

BANOVINE, ODDELEK ZA TRGOVINO OBRT  
IN INDUSTRIJO

Čas gradiva (19. stol.–1942) 1930–1941
Obseg gradiva (506 f., 176 š., 94 k.; 81,7 t.m.) 48 k.; 4,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 

evidencah pod gesli (ključnimi besedami): 
•	vojni	invalidi	(za	odprtje	invalidskih	podjetij,	vojna	ško-

da zaradi propada vrednostnih papirjev, obveznic …)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1929–1941

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 77
Ime fonda oziroma zbirke BANSKI SVET DRAVSKE BANOVINE
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Čas gradiva (1931–1941) 1931–1941
Obseg gradiva (16 š.; 2,1 t.m.) 16 š.; 2,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
Opis vsebine •	banovinski	proračun,	16	š.	(š.	1–16)	

•	bednostni	sklad,	16	š.	(š.	1–16)	
•	borci	za	severno	mejo	(5.	seja:	6.	Peter Arnež) (š. 13) 
•	invalidi	(5.	seja:	7.	Josip	Leskovar)	(š.	12)	
•	rente	(5.	seja:	5.	in	5a.	Adolf	Golia)	(š.	11)	
•	Smodnišnica	v	Kamniku	 (5.	 in	6.	 seja:	23a.	Ferdinand	

Novak) (š. 16) 
•	vojašnica	Kralja	Petra	v	Ljubljani (4. seja: 53. resolucija) 

(š. 4)
Jezik gradiva slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1980, Vladimir Kološa

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 111
Ime fonda oziroma zbirke KOMISIJA ZA SISTEMIZACIJO INTERESOV GORIŠKE 

IN KRANJSKE, DELEGACIJA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE

Čas gradiva (1913–1941) 1919–1941
Obseg gradiva (9 f., 1 k.; 0,8 t.m.) 9 f., 1 k.; 0,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Komisija za sistemizacijo imovinskih interesov Goriške 

in Kranjske, delegacij kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev v Ljubljani

Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v zapisnikih 
in prilogah k zapisnikom sej, zasedanj:  
•	terjatve	fizičnih	in	pravnih	oseb	
•	zemljevidi	spornih	ozemelj	
•	zapisniki	sej	delegacije	
•	maloobmejni	promet	z	Italijo

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodnik 1924–1931

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 188
Ime fonda oziroma zbirke DIREKCIJA DRŽAVNIH ŽELEZNIC
Čas gradiva (1896–1941) 1914–1918
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Obseg gradiva (74 š; 9,10 t.m.) 5 š; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Direkcija državnih železnic v Ljubljani
Opis vsebine •	železnica	do	artilerijskega	depoja,	 taborišče	Strnišče,	

oskrba vojakov 1916, 4 m. (š. 41)
•	dva	tira	za	bolniški	vlak	1918,	1	m.	(š.	44)
•	uporaba	 železnice	 Knin-Prijedor	 za	 vojaške	 namene, 

1 m. (š. 63)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2016, Olga Pivk

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1167
Ime fonda oziroma zbirke DIREKCIJA POŠTE IN TELEGRAFA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1919–1945) 1851–1952
Obseg gradiva (16 š, 1 k; 3,6 t.m.) 8 š.; 0,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani
Opis vsebine •	Personalstand	der	 k.	 k.	 Post-	 und	Telegraphen	 –	An-

stalt 1916 (abgeschlossen am 31. Dezember 1915), 
Gesamtausgabe, Wien, 1916, Personalstand der k. k. 
Post- und Telegraphen – Anstalt 1917 (abgeschlossen 
am 31. Dezember 1916), Gesamtausgabe, Wien, 1917, 
1 š. (š. 1)

•	selski	 pismonoši	 za	 koroške	 in	 prekmurske	 pošte	
1914–1925, selski pismonoši, prevzeti leta 1918 od 
tržaške poštne direkcije 1918–1925, popisa usluž-
bencev razrednih poštnih uradov ter poštnih slug in 
selskih pismonoš, vpoklicanih v vojsko 1914, krajevni 
stalež – zvaničniki in služitelji 1918–1930, selski pis-
monoši, prevzeti od graške poštne direkcije 1918, 3 š.  
(š. 2, 7, 11)

•	stalež	aspirantinj	1918–1921,	stalež	razrednih	uradov	
1918–1922, stalež začasnih pomožnih slug 1918–
1921, 3 š. (š. 5, 8, 9)

•	služabniki	1918–1922,	1	š.	(š.	10)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

AM
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AAC Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1941 do 1945
AAC1 Italijanske okupacijske oblasti

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 195
Ime fonda oziroma zbirke ŠEF POKRAJINSKE UPRAVE V LJUBLJANI,  

OBČI ODDELEK
Čas gradiva (1941–1945) 1941–1945
Obseg gradiva (231 f., 10 k.; 29,1 t.m.) 227 f., 10 k.; 28,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino, Obči odde-

lek (1941–1943)
Šef pokrajinske uprave v Ljubljani, Obči oddelek (1943–
1945)

Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniš-
kih evidencah pod oznakami vsebine, ki so vodene po 
osebah. 
Nekaj podatkov lahko pridobimo tudi iz personalnih 
map: odpuščenih, najetih, upokojenih nameščencev in 
železniških delavcev (4,5 t.m.), urejenih po kartoteki, ter 
v gradivu kabineta Visokega komisarja, kjer pa so spisi 
urejeni po delovodniku.

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1941–1945; kartoteka

GŠ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 196
Ime fonda oziroma zbirke ŠEF POKRAJINSKE UPRAVE V LJUBLJANI,  

UPRAVNI ODDELEK
Čas gradiva (1941–1945) 1941–1945
Obseg gradiva (145 f., 35 k.; 13,9 t.m.) 145 f., 35 k.; 13,9 t.m.
Naziv ustvarjalca Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino, Upravni od-

delek (1941–1943)
Šef pokrajinske uprave v Ljubljani, Upravni oddelek 
(1943–1945)

Opis vsebine Podatke o posledicah 1. sv. vojne najdemo v pisarniških 
evidencah pod geslom: 
•	vojaške	zadeve	(podpora	Zvezi	bivših	bojevnikov,	odli-

kovanci bivše svetovne vojne 1914–1918 …)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1941–1945

GŠ
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AB Državne in avtonomne oblasti na lokalnem nivoju
ABG Okraji, okrajni uradi, srezi
ABG1 Okraji 1849 do 1945

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 129
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO KAMNIK
Čas gradiva (1871–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (47 š., 185 k.; 16,0 t.m.) 19 k.; 1,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Kamnik (Bezirkshauptmannschaft 

Stein)
Opis vsebine •	vpisi	v	delovodnike	in	indekse	1914–1918
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2015, Olga Pivk

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 131
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO KRANJ
Čas gradiva (1855–1941) 1914–1940
Obseg gradiva (87 š.; 9,0 t.m.) 1 š., 8 m.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Kranj (Bezirkshauptmannschaft Kra-

in)
Opis vsebine •	varnost	vodovoda	v	vojnih	razmerah,	vojna	škoda,	ma-

tične zadeve 1914–1923, 3 m. (š. 23)
•	vojaški	grobovi	1914–1918,	1	m.	(š.	24/342)
•	prehrana,	vojna	škoda,	delovni	čas,	les	za	vojsko,	kraja	

Borojevićeve prtljage, koroški begunci, vojaško poko-
pališče 1915–1919, 1 š. (š. 25)

•	demobilizacija,	 vojni	 ujetniki	 1917–1919,	 1	 m.	 (š.	
26/391)

•	vojna	škoda	1919,	3	m.	(28/414,	71/1060,	81/1113)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1995, Olga Pivk

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 133
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO LJUBLJANA OKOLICA
Čas gradiva (1820–1954) 1914–1920
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Obseg gradiva (436 š., 435 k.; 80,0 t.m.) 16 š., 8 m., 14 k.; 2,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Ljubljana okolica (Bezirkshaupt-

mannschaf Laibach Umgebung)
Opis vsebine •	zaloge	žita	in	moke	1915–1916,	1	š.,	1	m.	(š.	194,	205)

•	rekvizicije,	preskrba	s	hrano	1913–1917,	prekupčeva-
nje s hrano, dviganje cen 1918, 6 š., 3 m. (š. 195, 206, 
220, 221, 224–228)

•	navijanje	cen,	preprodaja	živil	1915,	1917,	4	š.	(š.	200,	
201, 218, 219)

•	policijska	poročila	1916,	 1918,	 2	 š.,	 1	m.	 (š.	 207,	 208,	
231)

•	napad	vojakov	na	orožnike,	zaplemba	živil,	vojno	po-
sojilo, poroke vojaških obveznikov 1919, 1 š. (š. 235)

•	vojni	begunci,	primorski	begunci,	vračanje	beguncev,	
vojna škoda, tihotapljenje živine 1918, 1920, 2 š., 1 m. 
(š. 231, 236, 237)

•	begunske	podpore,	1	m.	(š.	234)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi; konkordančna tabela; arhivski 

inventar 2015, Olga Pivk
OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 134
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO LOGATEC
Čas gradiva (1843–1945) 1914–1920
Obseg gradiva (717 š., 116 k.; 94,0 t.m.) 11 š., 35 m.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Logatec (Bezirkshauptmannschaft 

Loitch)
Opis vsebine •	vojno	posojilo,	nastanitev	vojske,	les	za	vojsko,	rekvizi-

cije 1915–1918, 8 m. (š. 7, 273, 392, 397)
•	klasifikacija	konjev	1917,	1	m.	(š.	52)
•	naborniki,	 matični	 izpiski,	 vojaška	 taksa,	 odpust	 iz	

vojske, pobegli obvezniki 1914–1918, 5 š., 1 m. (š. 60–
62, 88–89, 361)

•	kolera,	 vojni	 veterani,	 strelske	 vaje,	 evidenca	 konj	 in	
vozov, vojaške poroke 1915, 1 š. (š. 73)

•	ruski	ujetniki,	začasna	nastanitev	beguncev,	preskrba,	
oddaja orožja 1916–1918, 2 m. (š. 182, 394)

•	vojni	ujetniki,	pobegi,	spomenik	padlim,	oddaja	vozov,	
6 m. (š. 184, 213, 215, 391)
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•	bombni	napad	v	Idriji	1917,	1	m.	(š.	215)
•	begunci,	 naborniki,	 odlikovanci,	 vojna	 škoda,	oddaja	

konj, invalidi 1916–1920, 1 š. (š. 228)
•	zdravniki	v	vojnih	razmerah,	kolera,	seznam	obolelih,	

vojaški grobovi, begunci, 1915, 1917–1918, 5 m. (š. 
267, 271–272)

•	tedenska	orožniška	poročila	1914–1918,	3	 š.,	 2	m.	 (š.	
217, 380, 384–386)

•	preskrba	 s	 hrano,	 navijanje	 cen,	 skrivanje	 hrane,	 pri-
tožbe 1915–1918, 6 š. (š. 319–324)

•	nabiranje	 stelje	 za	 vojsko,	 les	 za	 vojsko,	 vojna	 škoda	
1915–1917, 6 m. (š. 347, 348, 350, 400)

•	vojaška	železnica	1918,	2	m.	(š.	397)
•	prepoved	pošiljanja	razglednic	s	pomembnimi	objekti	

1915, zaplemba pisem v tujino, vojna škoda 1918, 3 m. 
(š. 398)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar I–II, 1997, 2011, Olga Pivk

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 136
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO POSTOJNA
Čas gradiva (1771–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (223 š., 28 f., 234 k.; 44,0 t.m.) 13 š., 23 m., 21 k.; 3,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Postojna (Bezirkshauptmannschaft 

Adelsberg)
Opis vsebine •	nabor	1914,	nastanitev	vojske,	begunci	1915,	3	m.	(š.	2)

•	slovesnosti	ob	vojaških	uspehih	1917,	 rekvizicije,	na-
stanitev vojske 1916, begunci 1918, 2 m. (š. 4)

•	begunske	podpore	1918,	2	š.,	2	m.	(š.	6,	11,	12)
•	begunci	1917,	1	m.	(š.	27)
•	nabirke	za	vojne	invalide	1917,	1	m.	(š.	31)
•	preskrba	s	hrano	1917,	1	š.	(š.	33)
•	prestopki	vojaških	predpisov	1915–1916,	1	m.	(š.	34)
•	pobegi	 internirancev	 1917,	 pobegi	 vojnih	 ujetnikov	

1918, 3 m. (š. 35, 40)
•	vojna	škoda,	fond	za	vojne	vdove,	invalide	1918,	1	m.	

(š. 36)
•	pobegi	internirancev	1918,	1	m.	(š.	37)
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•	preskrba	s	hrano	in	kurivom	1918,	2	š.	(š.	38–39)
•	oprostitvene	 razvidnice	 vojakov	 1917–1918,	 tihota-

pljenje živine, 3 š. (š. 60–62)
•	mobilizacijski	spisi	1914–1918,	3	š.	(š.	66–68)
•	vojna	škoda	1917–1918,	2	š.	(š.	147–148)
•	oddaja	zvonov	za	vojaške	potrebe	1916,	vojaško	poko-

pališče 1917, 2 m. (š. 173)
•	begunci	 1917,	 vojaški	 grobovi	 1917,	 vojni	 ujetniki	

1918, 3 m. (š. 175)
•	oprostitev	 vojaščine	 za	 učitelje	 1914–1918,	 1	 m.	 (š.	

187)
•	vojni	begunci	1917–1918,	1	m.	(š.	214)
•	medvojne	razmere	v	Vipavi	1918,	1	m.	(š.	215)
•	vojna	škoda	1918,	1	m.	(š.	216)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

OP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 137
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO RADOVLJICA
Čas gradiva (1819–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (1275 š., 12 k.; 130,0 t.m.) 26 š., 24 m.; 2,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Radovljica (Bezirkshauptmannschaf 

Radmannsdorf )
Opis vsebine •	transport	ranjencev,	okrožnice	1914,	2	m.	(š.	570)

•	mobilizacijski	spisi,	prevoz	vojaškega	materiala,	skriva-
nje hrane 1914, 2 m. (š. 574)

•	straža	telefonskih	prog	1915,	1	m.	(š.	581)
•	pomanjkanje	dimnikarjev	 zaradi	mobilizacije	1915,	1	

m. (š. 582)
•	tedenska	orožniška	poročila	1915,	1	m.	(š.	583)
•	vojaško	pokopališče	na	Bledu 1915, 1 m. (š. 585)
•	mobilizacijski	spisi,	begunci	1915,	1	š.	(š.	586)
•	naborniki,	 nastanitev	 vojske,	 vojaška	 bolnica,	 umrli,	

vojna škoda, vojni ujetniki 1915, 1 š. (š. 587)
•	deželna	bramba,	nadomestna	rezerva,	evidenca	konj	

in vozov, invalidi, vojno posojilo 1915, 1 š. (š. 590)
•	preskrba	z	živili	in	krmo	1915,	2	š.	(š.	591–592)
•	dopusti	vojakov,	skrb	za	družine	vpoklicanih,	poizved-
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be za vojaškimi obvezniki, loterija za vojaške dobro-
delne namene 1915, 1 š. (š. 598)

•	preskrba	z	živili	1916,	1	š.	(š.	602)
•	poizvedbe	za	begunci	 in	pobeglimi	 iz	 zaporov	1916,	 

1 m. (š. 603)
•	tedenska	orožniška	poročila,	 cenzura,	 sanitarni	pred-

pisi v vojski, pregledi vojakov 1916, 3 m. (š. 604)
•	vojaška	pokopališča	1916,	1	m.	(š.	606)
•	okrožnice,	begunci,	naborniki,	nastanitev	vojske,	črna	

vojska 1916, 1 š. (š. 607)
•	črna	vojska	1916,	2	š.	(š.	608–609)
•	dopustniki,	 pogrešani,	 podpora	 družinam,	 odpusti,	

deželna bramba, vojaški konji, invalidi 1916, 1 š. (š. 
610)

•	transport	za	vojsko,	cene,	vojno	posojilo	1916,	1	š.	(š.	
611)

•	dopustniki,	 pogrešani,	 podpora	 družinam,	 prevozi,	
vojni ujetniki 1916, 1 š. (š. 612)

•	zbiranje	 kovin	 za	 vojsko,	 izposoja	 vojaških	 konj	 za	
kmetovanje 1916, 2 m. (š. 616)

•	prekinitev	diplomatskih	 stikov	 z	 Romunijo,	 odlikova-
nja, uradniki na vojnem področju, dobrodelni prispev-
ki, odstrel divjadi v vojnem območju 1917, 1 š. (š. 620)

•	vojaško	vodstvo	gasilcev,	omejevanje	potovanj	civili-
stov 1917, 2 m. (š. 621)

•	uporaba	vojaških	vlakov,	preskrba,	zaloge,	višanje	cen	
1917, 3 š. (š. 622–624)

•	pobegi	 vojaških	 obveznikov,	 odnos	 med	 vojsko	 in	
orožniki, cenzura, javni shodi, zbiranje obvez, ujetniki 
1917, 1 š. (š. 626)

•	vojne	sirote,	spomeniki,	ujetniki,	vojaška	oprema,	cen-
zura, vojaška akademija, naborniki, vojaška bolnica 
na Bledu, nadomestna rezerva, vojaški konji 1917, 1 š.  
(š. 628)

•	begunci,	naborniki,	črna	vojska	1917,	1	š.	(š.	629)
•	vožnje	 za	 vojsko,	 vojni	 ujetniki,	 preskrba	 1917,	 1	 š.	 

(š. 630)
•	vojno	 posojilo,	 rekvizicije,	 vojna	 škoda	 1917,	 1	 š.	 

(š. 631)
•	protivojna	 propaganda,	 padli	 uradniki	 1918,	 2	 m.	 

(š. 636)
•	nelojalni	državljani,	občinske	seje,	potni	 listi	za	vojne	

ujetnike 1918, 2 m. (š. 637)
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•	pobegi	 vojaških	 obveznikov,	 orožniki,	 cenzura,	 javni	
shodi 1918, 1 š. (š. 638)

•	preskrba,	cene	1918,	2	š.	(š.	642–643)
•	okrožnice,	begunci,	črna	vojska	1918,	1	š.	(š.	645)
•	klasifikacija	konj,	invalidi	1918,	1	š.	(š.	646)
•	vojna	škoda	1918,	1	š.	(š.	647)
•	vojni	ujetniki,	vojaška	taksa	1918,	1	š.	(š.	648)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar I–III, 2006, 2010, Olga Pivk

OP

B Pravosodje
BA Redna sodišča
BAA Redna sodišča na višjih stopnjah

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 307
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Čas gradiva (1749–1945) 1914–1945
Obseg gradiva (1235 f., 1650 š., 125 k.; 472,7 t.m.) 44 š., 29 f., 1 k.; 10,2 

t.m.
Naziv ustvarjalca Deželno sodišče v Ljubljani (Landesgericht in Laibach)
Opis vsebine •	spisi	 z	 oznako	Vr	 1914–1918	 (žalitev	 cesarja,	 poizkus	

upora, izogibanje vojaške službe, prekupčevanje z 
blagom, ki je nujen za preskrbo prebivalstva, zatajitev 
zalog blaga in navijanje cen v vojnem času), 20 š.

•	invalidski	spisi	1915–1945	(invalidnine	vojakom	in	nji-
hovim družinam), 24 š., 29 f.

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina (latinica, cirilica)
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik Vr; sumarni popis spisov Vr 2016

VP

BB Posebna sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1146
Ime fonda oziroma zbirke DOMOBRANSKO DIVIZIJSKO SODIŠČE V LJUBLJANI
Čas gradiva (1914) 1914
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
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Naziv ustvarjalca Domobransko divizijsko sodišče v Ljubljani (Landwehr-
divisionsgericht in Laibach)

Opis vsebine •	procesni	 spisi	 (kraje,	 umori,	 dezerterstvo	 …),	 5	 š. 
(š. 1–5)

Jezik gradiva nemščina

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1147
Ime fonda oziroma zbirke DOMOBRANSKO DIVIZIJSKO SODIŠČE V TRSTU, 

IZPOSTAVA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1914–1915) 1914–1915
Obseg gradiva (13 š.; 1,5 t.m.) 13 š.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Domobransko divizijsko sodišče v Trstu, izpostava v Lju-

bljani (K. u. k. Landwehrdivisionsgericht in Triest, expo-
niert in Laibach)

Opis vsebine •	procesni	spisi,	13	š.	(š.	1–13)
Jezik gradiva nemščina

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1148
Ime fonda oziroma zbirke DOMOBRANSKO DIVIZIJSKO SODIŠČE V GRADCU, 

IZPOSTAVA V MARIBORU
Čas gradiva (1900–1914) 1914
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Domobransko divizijsko sodišče v Gradcu, izpostava v 

Mariboru (K. u. k. Landwehr Divisionsgericht Graz, expo-
niert in Marburg)

Opis vsebine •	procesni	spisi,	4	š.	(š.	1–4)
Jezik gradiva nemščina

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1149
Ime fonda oziroma zbirke DOMOBRANSKO SODIŠČE V LJUBLJANI
Čas gradiva (1886–1915) 1914–1915
Obseg gradiva (37 š.; 3,9 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Domobransko sodišče v Ljubljani (K. u. k. Landwehr-Ge-

richt in Laibach)
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Opis vsebine •	vojaško-pravdni	 spisi,	 kazenski	 spisi,	 preiskovalni	
spisi, procesni spisi (neznani storilci) 1907–1915, 3 š. 
(š. 35–37)

Jezik gradiva nemščina

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1150
Ime fonda oziroma zbirke BRIGADNO SODIŠČE V MARIBORU
Čas gradiva (1875–1914) 1914 
Obseg gradiva (62 š.; 7,60 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Brigadno sodišče v Mariboru (Brigade Gericht in Mar-

burg)
Opis vsebine •	procesni	spisi	1914,	3	š.	(š.	60–62)
Jezik gradiva nemščina

DJČ

BI Kazenski zavodi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1545
Ime fonda oziroma zbirke MOŠKA KAZNILNICA MARIBOR
Čas gradiva (1889–1941) 1889–1941
Obseg gradiva (75 š.; 8,40 t.m.) 75 š.; 8,40 t.m.
Naziv ustvarjalca Moška kaznilnica Maribor
Opis vsebine •	Dosjeji	zapornikov,	75	š.

Podatke o delovanju v 1. sv. vojni najdemo v starejših 
dosjejih zapornikov, s posebno rubriko: vojaško raz-
merje, z vpisi: kje in kdaj so služili vojni rok, v kateri 
enoti, kašen čin so imeli, na kateri fronti … (navedeni 
so npr. tudi vojaki, ki so sodelovali v prevratu, kot Ma-
istrovi borci).
Pri mlajših evidencah zapornikov pa najdemo podatke 
o služenju roka v kazenskih listih, življenjepisih in celo 
v sodbah.

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi 1941–1945

GŠ
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C Vojaštvo, orožništvo in policija
CA Vojaštvo in orožništvo
CAA Do leta 1941

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 252
Ime fonda oziroma zbirke POVELJSTVO SOŠKE ARMADE
Čas gradiva (1915–1917) 1915–1917
Obseg gradiva (3 š.; 0,4 t.m.) 3 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Poveljstvo Soške armade
Opis vsebine •	dnevna	povelja,	 vojna	poročila,	 poročila	 o	 zadržanju	

vojakov, skice vojaških položajev, inženirski oddelek 
polkovnika pl. Pölzla, fotokopije povelj, situacijskih 
načrtov, fotokopije gradiva vojaške komande generala 
Borojevića, 3 š. (š. 1–3)

Jezik gradiva nemščina
Opombe Gradivo je neurejeno in poškodovano od vlage. Pred 

uporabo ga je treba restavrirati.
DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 355
Ime fonda oziroma zbirke CESARSKO KRALJEVI 17. PEHOTNI POLK
Čas gradiva (1914–1917) 1914–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. 17. pehotni polk (K. u. k. Infanterieregiment 

Kronprinz Nr. 17)
Opis vsebine •	zgodovina	c.	kr.	pehotnega	polka	št.	17,	10	k.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina
Bibliografija Švajncer: Svetovna vojna 1914–1918, str. 33

Švajncer: Vojna in vojaška zgodovina, str. 98–102, 114
DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 356
Ime fonda oziroma zbirke CESARSKO KRALJEVI 7. OZIROMA 28. TOPNIŠKI 

POLK
Čas gradiva (1912–1916) 1914–1916
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca C. kr. 7. oz. 28. topniški polk (K. u. k. Feldhaubitzregiment 

Nr. 28; K. u. k. Feldkanonregiment Nr. 7)
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Opis vsebine •	uradni	 predpisi	 in	 navodila,	 dnevna	povelja	 vojaških	
enot, poročila o preskrbi 1917, artilerijska in situacijska 
poročila 1917, situacijske skice, kopijske knjige, poštna 
knjiga 1912–1914, gradivo, ki se nanaša na stanje mo-
štva 1913–1917, gradivo o materialnem stanju polka, 
dnevniki preskrbe 1. baterije 1915–1917, 6 š. (š. 1–6)

Jezik gradiva nemščina
Bibliografija Švajncer: Svetovna vojna 1914–1918, str. 33

Švajncer: Vojna in vojaška zgodovina, str. 98–102, 114
Opombe Fond je neurejen.

DJČ

D Gospodarstvo in bančništvo
DB Gospodarska združenja
DBA Gospodarske zbornice

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 448
Ime fonda oziroma zbirke ZBORNICA ZA TRGOVINO, OBRT IN INDUSTRIJO  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1850–1948) 1872–1946
Obseg gradiva (428 š., 1269 f., 357 k.; 230,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Trgovinska in obrtna zbornica za Kranjsko v Ljubljani 

(1851–1918) (Handels und Gewerbe Kammer für Krain 
zu Laibach (1851–1918))
Trgovinska in obrtna zbornica v Ljubljani (1918–1925)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani 
(1925–1948)

Opis vsebine •	splošni	 arhiv	 1914–1918	 (prvotna	 zbirka/arhiv,	 iz	 ka-
terega so pomembnejše zadeve naknadno prenesli v 
novo odprte tematske sklope; fascikli so bili označeni 
z letnico), (š. 149–155)

•	izjave	1914–1918,	(š.	215–218)
•	razprodaje	1900–1925,	(š.	236)
•	cene-tarife	1914–1918,	(š.	238)
•	redna	poročila	 o	 cenah	 za	 časa	 vojne	 1914–1918,	 (š.	

252–253)
•	bencin	splošno	1895–1942	(potrdila	za	nabavo	proste-

ga bencina), (f. 29)
•	sladkor	splošno	1915–1929	(potrdila	za	nabavo	troša-

rine prostega sladkorja), (f. 30)
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•	špirit	splošno	1901–1931	(potrdila	za	nabavo	trošarine	
prostega špirita), (f. 31)

•	peticije	1905–1946,	(f.	39/4,	39/5)
•	belokranjske	železnice	1908–1914,	(f.	45)
•	izjave o dolžnosti protokoliranja firm 1910–1946, (f. 55)
•	poročila	o	obrtnih	zadevah	1912–1921,	(f.	56/2)
•	zastopniki	uradov	in	raznih	korporacij,	urejeno	po	abe-

cedi 1901–1918, (f. 57)
•	čestitke	1916–1946,	(f.	61)
•	sodniki	laiki	in	izjave	sodnikov	1912–1946,	(f.	62)
•	spremembe	pri	ministrstvih	1905–1918,	(f.	63)
•	splošno	 o	 stavbnih	 obrteh	 1910–1946,	 2	 f.	 (f.	 66/1,	

66/2)
•	koncesije	 (zidarjev	 1911–1927	 (f.	 67/2),	 kamnosekov	

in vodnjakarjev 1899–1931 (f. 68), tesarjev 1899–1946 
(f. 69), za tehtnice 1900–? (f. 70)), 4 f. (f. 67/2, 68–70)

•	dispenze	1911–1919,	(f.	71/1)
•	Združenje	obrtnikov	1911–1921,	(f.	72/4,	72/5)
•	pravila	Združenj	obrtnikov	1914–1941,	(f.	76/1–f.	76/4)
•	tečaji	za	zadružne	funkcionarje	1910–1935,	(f.	88)
•	industrijske	šole	(po	abecedi)	1895–1917,	(f.	89)
•	Eksportna	akademija	1898–1921,	(f.	90)
•	Tehniška	srednja	šola	1880–1942,	(f.	91)
•	poštne	zadeve	1892–1921,	(f.	92/1)
•	brzojavne	zadeve	1892–1943,	(f.	93)
•	notranjski	telefon	1913–1921,	(f.	95)
•	gorenjski	telefoni	1906–1921,	(f.	96)
•	avtomobilske	zadeve	1912–1945,	(f.	97)
•	Obrtna	 nadaljevalna	 šola	 1893–1921	 (splošno	po	 le-

tih), (f. 98/2)
•	Obrtne	nadaljevalne	šole	v	Ljubljani 1872–1944, (f. 99)
•	posamezne	obrtne	nadaljevalne	šole	na	deželi	po	abe-

cedi 1878–1946, (f. 100/1, 100/2, 100/3)
•	zapisniki	sej	državnega	železniškega	sveta	1895–1918,	

(f. 101)
•	sejmi	1878–1921,	(f.	102/1)
•	dimnikarske	zadeve	1903–1946,	(f.	103)
•	razstave,	velesejmi	1900–1930,	(f.	104/7)
•	poročila	 o	 odlikovanjih	 in	 soliditetna	 (zmožnostna)	

izpričevala 1873–1921, (f. 106)
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•	vojaška	 statistika,	 dobave,	 splošno	 1904–1917,	 (f.	
107/1, 107/2)

•	potrdila	o	primernosti	cen	1918–1941,	(f.	108)
•	zbornični	proračuni	in	računi	1914–1948,	(f.	109/4)
•	zbornična	letna	poročila	1911–1917,	(f.	110/1)
•	zbornična	doklada	1888–1925,	(f.	111/1)
•	zbornične	zadeve	po	letih	1907–1928,	(f.	112/1,	112/2)
•	zbornični	svet	1901–1947,	(f.	119)
•	zbornično	osebje	1900–1947,	(f.	120/1)
•	normalije	1904–1915,	(f.	125)
•	zbornično	 računovodstvo,	 proračuni	 1914–1926,	 (f.	

126/1)
•	Zavod	za	pospeševanje	obrti	1900–1931,	(f.	136/1)
•	izjave	osrednjega	mesta	o	carinskih	zadevah	po	letih	

1914–1918, (f. 141/9, 141/10, 141/11)
•	sejni	zapisniki	osrednjega	mesta	1910–1918,	(f.	143/2)
•	poročila	o	inozemstvu	1910–1939	(urejeno	po	abecedi	

držav), (f. 144/1–144/14)
•	konzularna	 poročila	 1910–1939	 (urejeno	 po	 abecedi	

držav), (f. 145/1–145/6)
•	Nižja	trgovska	šola	1908–1945,	(f.	147)
•	Višja	trgovska	šola	1908–1920,	(f.	148/1)
•	državne	obrtne	šole	1908–1927,	(f.	149)
•	mojstrske	 in	 pomočniške	 preizkušnje	 po	 letih	 1916–

1938, (f. 158/1)
•	razmere	v	Bosni in Hercegovini 1913–1918, (f. 159)
•	kataster	vodnih	sil	1909–1916,	(f.	168)
•	anketa	o	izvozni	trgovini	1917–1935,	(f.	174)
•	izvoz	semen	1914–1919,	(f.	176)
•	izvozne	prepovedi,	izvozna	dovolila	(splošno,	nemška	

1914–1918), les 1914–1919 (splošno), (f. 178, 179, 183)
•	maksimalne	tarife	1914–1919,	(f.	183)
•	trgovski	pogodbe	po	letih	1912–1914,	(f.	184/1)
•	konference	zbornic	1908–1948,	(f.	187/1)
•	bombaž	1916–1917,	(f.	194/1)
•	turška	carinska	tarifna	reforma	1912–1916,	(f.	199)
•	carinski	restitucijski	promet	1906–1937,	(f.	200)
•	Codex	alimentarius	Austriacus	1909–1917,	(f.	205)
•	čipkarstvo	1916–1920,	(f.	206)
•	demobilizacija	1918–1920,	(f.	212)
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•	informacije	o	tvrdkah	1909–1948,	(f.	216)
•	konfekcijska	centrala	1915–1918,	(f.	219)
•	les	1916–1935,	(f.	221/1)
•	obratovanje	žag	1916,	(f.	226)
•	petrolej	1915–1940,	(f.	240)
•	premog	1914–1941,	(f.	256)
•	rokopisi	sejnih	zapisnikov	1910–1918,	(f.	272/3,	272/4)
•	semena	1917–1933,	(f.	274)
•	vabila,	dnevni	redi	itd.	1913–1919,	(f.	290/2)
•	volitve	zborničnega	predsedstva	1902–1927,	(f.	295)
•	popis	 industrije	 –	 starejši	 1901–1919,	 1925–1931	

(popisne pole imajo rubriko »produkcija v vojni«), (f. 
311/1–311/8)

•	kataster	industrijskih	podjetij,	gostiln	ter	javnemu	po-
laganju računov zavezana podjetja (seznami podjetij 
iz let 1928 in 1936 vsebujejo leto protokolacije, ki je 
bila lahko pred 1. sv. vojno), (f. 326)

•	kataster,	 neregistrirano	 (popisni	 listi	 za	 združenja,	
posamezne tvrdke in družabne tvrdke), (f. 327/1–f. 
327/22)

•	kataster	po	strokah,	Ljubljanska	oblast	 (števni	 listi	za	
podelitev obrtnih listov in dopustil – na hrbtni stra-
ni odmere davkov tudi za medvojna leta), (f. 331/1–
331/32)

•	kataster	po	strokah,	Mariborska	oblast	 (števni	 listi	 za	
podelitev obrtnih listov in dopustil – na hrbtni stra-
ni odmere davkov tudi za medvojna leta), (f. 332/1–
331/20)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva seznam fasciklov zborničnega arhiva

AM

DBB Poslovna združenja

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1168
Ime fonda oziroma zbirke ZDRUŽENE PTT ORGANIZACIJE SLOVENIJE
Čas gradiva (1851–1989) 1851–1952
Obseg gradiva (526 š., 227 f., 23 m.; 85,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Združene PTT organizacije Slovenije
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Opis vsebine •	Državni	zakonik	1914–1918,	(š.	14–16)
•	Post	 und	 Telegraphen	 Verordnungsblatt	 1913–1920,	

(š. 62–64)
•	Amts-Blatt	der	k.	k.	Post	und	Telegraphen	Direktion	für	

Steiermark und Kärten (Uradni list c. kr. poštne in tele-
grafske direkcije za Štajersko in Koroško) 1913–1916, 
Amtsblatt der k. k. Post und Telegraphen Direkcion für 
Triest, Küstenland und Krain (Uradni list c. kr. poštne 
in telegrafske direkcije za Trst, Primorsko in Kranjsko) 
1910–1918, Amtsblatt der k. k. Post und Telegraphen 
Direktion in Klagenfurt (Uradni list c. kr. poštne in tele-
grafske direkcije v Celovcu) 1914–1917, (š. 66, 68, 69)

•	Resume	alfabetique	et	metodique	des	documents	des	
congres et conferences de l’union postale universalle, 
I., II. del 1874–1931, (š. 114)

•	Instruction	generale	 sur	 le	 service	des	postes	 et	 des	
telegraphes, I., III., IV., V., VII., VIII., X., XI., XII. del 1918,  
(š. 142)

•	Specialortsrepertorium	 von	 Steiermark	 1917,	 Spe-
cialortsrepertorium für das Osterreichisch-Illyrische 
Küstenland 1918, Specialortsrepertorium von Kärnten 
1918, (š. 153)

•	Ortsgemeinden	 und	 Ortschaften	 Österreichs	 1916,	 
(š. 159)

•	Übereinkommen	 betreffend	 die	 Regelung	 des	 Post-
verkehres zwischen den österreichischen Ländern 
und den Ländern der heiligen ungarischen Krone 
samt Ausführungs-Vorschrift, 1916, Abkommen zwi-
schen der Kaiserlich Deutschen Reichs-Postverwal-
tung, der Königlich Bayerischen Postverwaltung und 
der Königlich Württembergischen Postverwaltung 
einerseits	 und	 der	 Kaiserlich	 Königlich	 Österreichi-
schen Postverwaltung anderseits über den Postver-
kehr	 zwischen	 Deutschland	 und	 Österreich,	 1916,	
Übereinkommen	 zwischen	 der	 k.	 k.	 österreichischen	
Postverwaltung und der k. u. k. Militärpostverwal-
tung Bosniens und der Hercegovina zur Regelung 
des gegenseitigen Postverkehres samt Ausführungs-
vorschrift 1916, Dienstanweisung für die Buswechs-
lungspostämter gegenüber Deutschland 1916, Služ-
bena pouka za izmjenične poštanske urede prama 
Ugarskoj i Herceg-Bosni 1916, Službeni propis za c. k. 
poštanski zavod, Poštanski red 1916, Postgesetz und 
Postordnung 1917, Die Postordnung 1917, Auszug aus 
der Postordnung und der Telegraphenordnung 1917,
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Geschäftsordnung der k. k. Post und Telegraphen Di-
rektion in Triest 1918, (š. 160)

•	Fernsprechordnung und Fernsprechgebührenordnung 
1916, Geschäftsordnung der Sektion III. des k. k. Han-
delsministeriums 1918, (š. 161)

•	Dienstanweisung	 für	 die	 k.	 k.	 Postlagerämter	 1916,	
Službena pouka glede rukovanja pošiljaka poljske po-
šte u slučaju rata 1914, (š. 177)

•	Dienstanweisungen	 für	 die	 Disziplinarkommissionen	
bei den Postdirektionen 1916, (š. 178)

•	Vorschriften	für	den	Postverkehr	mit	Militärbehörden	
und Truppen 1914, (š. 182)

•	Vorschriften	für	die	Herstellung	von	Telegraphen	und	
Telephonlinien 1915, (š. 183)

•	Briefpost-Tarif	1914,	(š.	187)
•	Knjiga	pregleda	(Loka	pri	Zidanem	mostu	1874–1947,	

Krško 1851–1948, Loče pri Poljčanah 1873–1948, 
Šmartno pri Litiji 1871–1952, Braslovče 1866–1940, 
Kočevje 1851–1949, Vransko 1851–1947, Stražišče 
1911–1953, Rakek 1858–1952, Pesnica 1853–1944, 
Ljubljana 1, 1857–1950, Kamna Gorica 1871–1948, 
Cerknica 1871–1941), Inšpekcijska knjiga (Slovenska 
Bistrica 1850–1948, Šentpeter pri Novem mestu 1887–
1937), (š. 253–255)

Jezik gradiva francoščina, nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1982; prevzemni popis 1999

AM

DBC Zadruge

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 531
Ime fonda oziroma zbirke ZADRUŽNA ZVEZA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1899–1946) 1894–1949
Obseg gradiva (55 š., 176 f., 697 k.; 55,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Zadružna zveza v Ljubljani
Opis vsebine •	bilančne	priloge	1917–1924,	(f.	31)

•	spisi in korespondenca Zadružne zveze 1905–1942, 3 f. 
(f. 67, 73, 109)

•	Šmihel	 pri	 Pliberku	 1909–1928,	 Štefan	na	Zilji	 1909–
1919, (f. 141)
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•	knjige	 bilanc	 Hranilnice	 in	 posojilnice	 Črnuče	 1910–
1949, (f. 142)

•	poslovna	 korespondenca	 Zadružne	 zveze	 v	 Ljublja-
ni (Češka industrijalna banka, podružnica v Ljubljani 
1916–1919, Splošna prometna banka Ljubljana 1917–
1919), Slovenska orlovska zveza Ljubljana 1918–1938, 
Hranilnica kmečkih občin v Ljubljani 1911–1932, Za-
družna zveza Celje 1911–1930, Posojilnica Konjice 
1908–1924, Kopališka zadruga Diana, Zadružna zveza 
Celje, 1906–1923, Lembah 1908–1916), 3 š. (š. 178, 
179, 182)

•	pristopnice	 k	 Zadružni	 zvezi	 v	 Ljubljani 1904–1921, 
odstopnice 1909–1939, (š. 183)

•	Posojilnica	Rajhenburg	1907–1915,	(š.	186)
•	revizijska	 poročila	 (Prevoje	 1903–1923,	 Žalec	 1904–

1921, Ptujska Gora 1915–1920, Češka industrijalna 
banka, podružnica v Ljubljani 1914–1930), (š. 187)

•	finančna	dokumentacija	1918,	(š.	199)
•	poročila	 in	 računski	 zaključki	 raznih	 zadrug	 1914,	

1918–1919, Vodovodna zadruga Bočna 1915–1919, 3 
š. (š. 200, 211, 218)

•	Zadružna	tiskarna	Ljubljana 1904–1920, (š. 216)
Serija knjig hranilnic in posojilnic:
•	Hranilnica	in	posojilnica	Ambrus (glavna knjiga hranil-

nih vlog 23. 3. 1909–30. 4. 1947), 1 k. (k. 1)
•	Hranilnica	in	posojilnica	Blagovica (glavna knjiga hra-

nilnih vlog 1. 9. 1907–1. 7. 1946, 13. 2. 1910–1. 1. 1946, 
pomožna knjiga 9. 2. 1918–1. 1. 1946), 3 k. (k. 2, 3, 5)

•	Hranilnica in posojilnica Borovnica (r. z. z n. p., imenik 
zadružnikov 2. 1. 1907–10. 4. 1938, imenik vlagate-
ljev, hranilna knjiga 8. 1. 1916–30. 4. 1947), 3 k. (k. 14, 
14A, 15)

•	Hranilnica	in	posojilnica	na	Brezovici (r. z. z n. z., glavna 
knjiga hranilnih vlog 6. 1. 1907–1. 1. 1943, 11. 6. 1911–
30. 4. 1947), 2 k. (k. 20, 21)

•	Posojilnica	 v	 Cerknici	 (r.	 z.	 z	 n.	 p.,	 konto	 za	 hranilne	
vloge 12. 1. 1895–1920, 24. 6. 1908–30. 4. 1947, 4. 9. 
1914–1938), 3 k. (k. 24–26)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Češnjica	(glavna	knjiga	hranil-
nih vlog 14. 9. 1913–30. 4. 1947, 7. 1. 1917–30. 4. 1947), 
2 k. (k. 31, 32)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	na	Črnučah	(z.	z	n.	 j.,	glavna	
knjiga hranilnih vlog 1. 1. 1910–1. 1. 1937, 1. 1. 1913–1.
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 1. 1937, knjiga pristopnic 1. 1. 1910–3. 4. 1927, knjiga 
zapisnikov občnih zborov 5. 2. 1918–26. 5. 1940), 3 k. 
(k. 33, 34, 37)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Dobu	(r.	z.	z	n.	z.,	glavna	hra-
nilna knjiga 6. 1. 1907–31. 12. 1944), 1 k. (k. 44)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Dobračevi	(r.	z.	z	n.	z.,	glav-
na knjiga hranilnih vlog 17. 1. 1911–1. 1. 1946, 14. 9. 
1913–1. 1. 1946), 2 k. (k. 47, 48)

•	Posojilnica	 v	 Dobrepoljah	 (r.	 z.	 z	 n.	 j.,	 glavna	 knjiga	
hranilnih vlog 1. 1. 1912–1. 1. 1945, 13. 10. 1907–1. 1. 
1945, 17. 10. 1910–1. 1. 1945, 7. 1. 1915–1. 1. 1945, 3. 
10. 1917–1. 1. 1945), 5 k. (k. 53–57)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	na	Dobrovi	pri	Ljubljani (z. z 
n. j., imenik zadružnikov 21. 7. 1907–14. 2. 1939), 1 k.  
(k. 63)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	v	Dobrunjah	(r.	z.	z	n.	z.,	po-
možna knjiga 10. 7. 1908–1934), 1 k. (k. 69)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Dol	pri	Ljubljani (glavna hra-
nilna knjiga 1. 2. 1907–1943), 1 k. (k. 70)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Dolskem	(pomožna	hranilna	
knjiga 29. 11. 1905–1934), 1 k. (k. 72)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Domžale	(z.	z	n.	j.,	knjiga	hra-
nilnih vlog, 1. 1. 1898–1929, glavna knjiga hranilnih 
vlog 12. 3. 1905–1930, 1. 10. 1913–1. 12. 1945), 3 k.  
(k. 74–76)

•	Hranilnica in posojilnica v Gorenji vasi (r. z. z n. z., 
glavna knjiga 17. 3. 1918–1936, 3. 5. 1908–1936), 2 k. 
(k. 81, 82)

•	Hranilnica	in	posojilnica	na	Gozdu	(r.	z.	z	n.	z.,	 imenik	
članov, 2. 6. 1899–31. 5. 1914), 1 k. (k. 85)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	na	Homcu	 (r.	 z.	 z	n.	 z.,	 glav-
na knjiga hranilnih vlog, 1. 1. 1910–31. 12. 1946, 13. 8. 
1911–31. 12. 1946, 4. 6. 1916–31. 12. 1946, abecedni 
register hranilnih vlog 1. 1. 1910–31. 12. 1946), 4 k. (k. 
86–88, 90)

•	Kmetska	hranilnica	in	posojilnica	v	Horjulu	(r.	z.	z	n.	z.,	
glavna knjiga hranilnih vlog 29. 5. 1918–31. 12. 1923, 
20. 12. 1910–1. 1. 1947, 19. 9. 1913–1. 5. 1947, 17. 1. 
1918–1. 5. 1947), 4 k. (k. 92–95)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Hotederšici	(r.	z.	z	n.	z.,	glav-
na knjiga hranilnih vlog 28. 7. 1908–1. 5. 1947), 1 k.  
(k. 97)

•	Kmečka	 hranilnica	 in	 posojilnica	 na	 Igu	 (r.	 z.	 z	 n.	 z.,	
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 glavna knjiga hranilnih vlog 1. 1. 1911–31. 12. 1945, 
1. 1. 1911–1. 1. 1945), 2 k. (k. 101, 102)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	v	Komendi	 (r.	z.	z	n.	z.,	glav-
na knjiga hranilnih vlog 21. 10. 1909–1. 1. 1946, 17. 1. 
1912–1. 1. 1946, 1. 1. 1915–1. 1. 1946), 3 k. (k. 114–116)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Kočevski	Reki	(z.	z	n.	j.,	popis	
članov 21. 10. 1907–30. 3. 1939), 1 k. (k. 122)

•	Posojilnica	v	Logatcu	(r.	z.	z	o.	p.	 (j.),	Dolenji	Logatec,	
knjiga hranilnih vlog 3. 11. 1897–1918, 29. 9. 1908–1. 
1. 1934, 5. 11. 1910–1. 1. 1934, 16. 12. 1913–1. 1. 1934, 
22. 11. 1917–1. 1. 1934, 1. 1. 1918–1. 1. 1934), 6 k.  
(k. 123–128)

•	Ljudska	posojilnica	v	Logatcu	(z.	z	n.	 j.,	glavna	knjiga	
hranilnih vlog 14. 7. 1907–1. 5. 1947), 1 k. (k. 135)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	v	Leskovici	 (r.	 z.	 z	n.	z.,	glav-
na knjiga hranilnih vlog 16. 1. 1911–1. 6. 1947), 1 k.  
(k. 144)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Lukovici	(r.	z.	z	n.	z.,	glavna	
knjiga hranilnih vlog 25. 4. 1905–1936, 24. 6. 1917–1. 
1. 1946), 2 k. (k. 146, 147)

•	Kmetska	posojilnica	 ljubljanske	okolice	 (r.	 z.	 z	n.	 z.,	 v	
Ljubljani, bilance 1913–1934, zapisniki nadzorstva 5. 
4. 1911–5. 10. 1916, vstopna knjiga zadružnikov (iz-
stop in spremembe posesti) 9. 2. 1901–19. 8. 1925), 2 š.  
(š. 152, 154)

•	Vzajemna	posojilnica	v	Ljubljani (r. z. z o. j., zapisniki 
občnih zborov 21. 2. 1893–20. 6. 1921), 1 š. (š. 156)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	 v	Mengšu	 (r.	 z.	 z	 n.	 z.,	 Spar-	
und Darlehenskasse Mannsburg, r. G. m. unb. Haftung, 
zapisniki občnih zborov 6. 5. 1897–25. 4. 1941, zapi-
sniki sej odbora 16. 5. 1897–10. 12. 1922, glavna knji-
ga hranilnih vlog 4. 9. 1910–1. 1. 1947, 27. 6. 1914–1. 
1. 1947, 1. 1. 1915–1. 1. 1947, spisek zadružnikov 3. 7. 
1898–9. 8. 1946), 6 k. (k. 157–158, 161–163, 168)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Motniku	(glavna	knjiga	hra-
nilnih vlog 7. 2. 1909–1. 5. 1947, 16. 4. 1916–1. 5. 1947), 
2 k. (k. 176, 177)

•	Hranilnica	 in	 posojilnica	 Planina	 pri	 Rakeku	 (glavna	
knjiga hranilnih vlog 14. 1. 1917–30. 4. 1947, abecedni 
register k hranilni knjigi), 2 k. (k. 180, 181)

•	Posojilnica	 Polhov	 Gradec	 (glavna	 knjiga	 hranilnih	
vlog 24. 2. 1907–1939, 13. 9. 1896–1914, 20. 2. 1916–
1. 1. 1946, 16. 9. 1913–1. 1. 1946), 4 k. (k. 182, 182A, 
183, 185)
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•	Hranilnica	in	posojilnica	Rovte	(glavna	knjiga	hranilnih	
vlog 14. 9. 1907–1. 5. 1947, knjiga za hranilne vloge 
1. 3. 1896–1929, 13. 2. 1908–1. 5. 1947, 2. 6. 1913–1. 5. 
1947), 4 k. (k. 198–201)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Stari	Loki	(r.	z.	z	n.	j.,	hranilne	
vloge 5. 8. 1917–30. 4. 1947), 1 k. (k. 214)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Stara	Sava	(glavna	knjiga	hra-
nilnih vlog 2. 2. 1915–14. 2. 1930), 1 k. (k. 218)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Starem	Logu	(z.	z	n.	j.,	glavna	
knjiga za posojila 1. 1. 1918–1. 1. 1944, glavna knjiga 
hranilnih vlog 7. 1. 1917–1944), 2 k. (k. 219, 220)

•	Posojilnica za Stari trg, Lož in sosedstvo (glavna vlož-
na knjiga 9. 1. 1894–1945, 2. 10. 1900–1945), 2 k. (k. 
221, 222)

•	Kmečka	hranilnica	in	posojilnica	Stari	trg	pri	Ložu	(knji-
ga hranilnih vlog 1. 8. 1899–1911, 14. 11. 1902–1928, 
26. 5. 1914–1. 1. 1942, 22. 1. 1918–1. 1. 1942), 4 k.  
(k. 224–227)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Strugah	(glavna	knjiga	hra-
nilnih vlog 19. 3. 1915–1. 7. 1946), 1 k. (k. 237)

•	Šentpeterska	 hranilnica	 in	 posojilnica	 (glavna	 knjiga	
hranilnih vlog 8. 1. 1909–1. 5. 1947), 1 k. (k. 239)

•	Šišenska	hranilnica	in	posojilnica	(knjiga	hranilnih	vlog	
31. 3. 1908–1914), 1 k. (k. 239A)

•	Okrajna	hranilnica	in	posojilnica	v	Škofji	Loki	(z.	z	n.	j.,	
abecedni indeks hranilnih vlog, glavna knjiga hranil-
nih vlog 30. 3. 1914–1942), 2 k. (k. 240, 240A)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Šmartnem	pri	Litiji	(hranilna	
knjiga 23. 11. 1910–1. 5. 1947, 26. 9. 1912–1. 5. 1947, 
11. 3. 1914–1. 5. 1947, glavna knjiga hranilnih vlog, 
31. 12. 1916–1. 5. 1947, 19. 1. 1918–1. 5. 1947), 5 k.  
(k. 244–248)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Št.	Vidu	nad	Ljubljano (z. z 
n. j., glavna knjiga hranilnih vlog 27. 12. 1910–1932, 5. 
5. 1912–1923, 1. 1. 1914–1930, 29. 9. 1914–1939, 1. 1. 
1914–1923, 1. 5. 1917–1939, 11. 9. 1909–1. 1. 1937, za-
pisniki sej odbora 29. 6. 1913–16. 7. 1922, zapisnik za 
sklepe načelstva 20. 6. 1906–24. 2. 1934, knjiga uprav-
nih izdatkov, abecedni indeks hranilnih vlog), 11 k. (k. 
258–263, 277–281)

•	“Lipa”	zadruga	mizarjev	v	Št.	Vidu	nad	Ljubljano (r. z. 
z n. z., glavna knjiga hranilnih vlog 11. 9. 1909–1. 1. 
1937), 1 k. (k. 283)
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•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Št.	Vidu	pri	Stični	(z.	z	n.	j.,	in-
deks članov, pristopna knjiga 10. 9. 1896–11. 10. 1926, 
knjiga zadružnikov 1915–1928), 1 š. (š. 288)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Tomišelj	(glavna	knjiga	hranil-
nih vlog 1. 1. 1912–31. 12. 1945), 1 k. (k. 291)

•	Hranilnica	 Trata	 (glavna	 knjiga	 hranilnih	 vlog	 24.	 4.	
1908–1. 1. 1947, 2. 2. 1913–1. 1. 1947), 2 k. (k. 292, 293)

•	Ljudska	hranilnica	in	posojilnica	na	Vačah	(r.	z.	z	n.	z.,	
glavna knjiga hranilnih vlog 19. 1. 1913–1. 7. 1945, bla-
gajniški razdelnik 1908–1919, sejni zapisnik načelstva 
8. 8. 1909–18. 1. 1925), 2 k., 1 f. (k. 298, 302, f. 305)

•	Hranilnica	 in	posojilnica	 v	Velikih	 Laščah	 (r.	 z.	 z	 n.	 z.,	
knjiga hranilnih vlog 1. 5. 1909–1. 1. 1939, 15. 1. 1913–
1. 1. 1939), 2 k. (k. 307, 308)

•	Ljudska	 hranilnica	 in	 posojilnica	 na	Viču	 (r.	 z.	 z	 n.	 z.,	
glavna knjiga hranilnih vlog 6. 5. 1908–1937, 13. 7. 
1914–1. 1. 1946, indeks hranilnih vlog, register vlaga-
teljev, zapisnik sej načelstva 3. 5. 1908–5. 11. 1924, za-
pisnik občnih zborov 19. 3. 1909–29. 6. 1946, zapisnik 
sej nadzorstva 3. 5. 1908–4. 2. 1940, imenik zadružni-
kov 3. 5. 1908–4. 2. 1924), 2 k., 1 š. (k. 315, 316, š. 324)

•	Hranilnica	 in	 posojilnica	 v	Vodicah	 (z.	 z	 n.	 z.,	 glavna	
knjiga hranilnih vlog 1. 1. 1911–1. 5. 1947, 2. 5. 1915–1. 
5. 1947, 23. 2. 1917–1. 5. 1947), 3 k. (k. 325–327)

•	Hranilnica	in	posojilnica	Zg.	Tuhinj	(glavna	knjiga	hra-
nilnih vlog 24. 9. 1916–1. 1. 1946), 1 k. (k. 334)

•	Hranilnica	 in	 posojilnica	 v	 Železnikih	 (glavna	 knjiga	
hranilnih vlog 3. 1. 1909–1945, 26. 3. 1916–1945), 2 k. 
(k. 338, 339)

•	Hranilnica	in	posojilnica	v	Žireh	(r.	z.	z	n.	z.,	glavna	knji-
ga hranilnih vlog 31. 12. 1903–1915, 30. 3. 1908–1945, 
6. 6. 1910–30. 4. 1947, 6. 7. 1913–30. 4. 1947), 4 k. 
(k. 341–344)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994; arhivski popis serije knjig 1999

AM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 532
Ime fonda oziroma zbirke ZVEZA SLOVENSKIH ZADRUG V LJUBLJANI
Čas gradiva (1900–1946) 
Obseg gradiva (176 š., 77 f., 60 k.; 45,0 t.m.)
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Naziv ustvarjalca Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani
Opis vsebine •	Tržiška	posojilnica	Tržič	1911–1941,	(š.	20)

•	Kmetska	 hranilnica	 in	 posojilnica	 Podnart,	 Ljubno	
1908–1946, Kmetijska hranilnica in posojilnica Preloka 
1908–1843, (š. 26)

•	Kmečka	 hranilnica	 in	 posojilnica	 Vinica	 1908–1920,	 
(š. 31)

•	Učiteljska	 tiskarna	 1908–1923,	 korespondenca	 z	 Za-
družno zvezo Celje 1909–1936, (š. 38)

•	Kmečka	 hranilnica	 in	 posojilnica	 Vače	 1908–1941,	 
(š. 40)

•	Ljudska	 posojilnica	 Ljubljana (računski sklepi 1916–
1919), (š. 96)

•	korespondenca	 z	 Zadržno	 zvezo	 Celje	 1917–1930,	 
(š. 174)

•	računski	zaključki	1915,	1917,	(š.	219)
•	sejni	zapisniki	1911–1919,	(š.	227)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

AM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 533
Ime fonda oziroma zbirke KMETIJSKA DRUŽBA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1767–1945) 1814–1945 
Obseg gradiva (46 š., 1269 f., 11 k.; 32,5 t.m.)
Naziv ustvarjalca Družba za poljedelstvo in koristne umetnosti v Ljubljani 

(1767–1787)
Kranjska kmetijska družba (1820–1920)
Kmetijska družba v Ljubljani (1920–1946)

Opis vsebine •	predpisi	 (dovoljenja,	 plačevanje	 davkov,	 pristojbin),	
plačilni nalogi, plačilni pozivi 1891–1935, (š. 23 (D4))

•	govedoreja,	(f.	G3/1879–1986)
•	Gospodinjska	šola	(v	Marijanišču),	(f.	G5/1897–1914)
•	Gospodinjska	šola	Kmetijske	družbe	za	Slovenijo	v	Lju-

bljani (v Marijanišču), (f. G5/1915–1930)
•	Kmetovalec,	(f.	K1/1898–1937)
•	korespondenca	(s	kranjsko	deželno	vlado,	c.	kr.	kmetij-

skim ministrstvom), (f. K3/1901–1919)
•	konji,	(f.	K3/1914–1932)
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•	Kmetijsko-kemijsko	 preskušališče	 za	 Kranjsko	 v	 Lju-
bljani, (f. K4/1896–1932)

•	krma	 (sladkorna	melasa,	 nabiranje	 hroščev	 za	 krmo,	
seno in slama), (f. K5/1914–1933)

•	mlekarstvo	(tečaji,	šola	na	Vrhniki,	statistika,	zadruge,	
uvoznina), (f. M1/1908–1934)

•	oskrba	vojske	(izvenborzni	nakupi),	(f.	O1/1911–1914)
•	občni	zbori,	(f.	O1/1912–1935)
•	pašništvo	 (planine	Vogel,	Sodražica,	Senožeče,	Gorje,	

Horjul, Bohinj, Št. Janž ...), (f. P3/1905–1914)
•	pašništvo	(Ivje),	(f.	P3/1912–1934)
•	protokoli	(zapisniki),	(f.	P4/1879–1945)
•	podružnice	 (pisma,	zapisniki	občnih	zborov,	pritožbe	

na sedež družbe), (f. P6/1912–1917)
•	podružnice,	(f.	P6/1908–1922)
•	Podkovska	šola	v	Ljubljani, (f. P7/1910–1930)
•	Poljanska	cesta	59	(drevesnica,	gradbena	dokumenta-

cija), (f. P8/1822–1931)
•	poljedelstvo,	(f.	P9/1894–1934)
•	prošnje	 kmetijskih	 poslov	 in	 poselska	 darila,	 (f.	

P10/1889–1932)
•	prošnje	za	izobraževanje,	(f.	P11/1910–1920)
•	prašičereja,	(f.	P12/1912–1920)
•	razno,	 (f.	 R1/1891–1918,	 R1/1917–1918,	 R1/1915–

1916, R3/1891–1934)
•	razstave,	(f.	R4/1902–1922)
•	Realitätenwesen	 (Einhebungsregister,	 Kaufverträge,	

načrti, katastrski listi), (f. R4/1883–1916)
•	ribarstvo,	(f.	R5/1891–1928)
•	sadjarstvo	(konserviranje	brez	sladkorja),	 (f.	S1/1917–

1935)
•	stroji	(prošnje	za	podpore	za	nakup	kmetijskih	strojev),	

(f. S3/1912–1933)
•	trgovina	(raznovrstna	–	z	zelenjavo,	soljo,	živili;	pogod-

be), (f. T2/1912–1921)
•	vinarstvo,	vinogradništvo,	(f.	V1/1913–1917,	V1/1918–

1924)
•	zakoni,	(f.	Z1/1892–1925)
•	zavarovanje	uradnikov,	(f.	Z4/1891–1932)
•	živinske	bolezni,	(f.	Ž1/1901–1934)
•	železnice,	(f.	Ž2/1911–1917,	Ž2/1918–1934)
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•	vložni	zapisnik	1911–1919,	1	k.	(k.	8)
•	podpore	 1892–1928,	 sviloprejka	 1917–1930,	 zgodo-

vina 1916–1919, kmetijsko knjigovodstvo 1903–1933, 
(š. »f. 1814–1933: razno«)

•	subvencije	za	vzorne	hleve	1891–1928,	podpore	1916,	
melioracija 1900–1926, krediti 1897–1930, Kmetijska 
šola Maribor 1900–1922, zastopniki družbe v komi-
siji za promet z zemljišči 1915-1930, vodovodi 1891–
1925, zastopniki na sejah družbe 1913–1929, (š. »f. 
1891–1930: razno«)

•	pregledi/tabele	1903–1919,	(š.	»žetev	2/1903–1919«)
•	zvezki	 članov	 podružnic	 Studenice	 pri	 Poljčanah,	 Sv.	

Peter v Savinjski dolini, Črešnjevec, Selca, Komenda, Št. 
Vid pri Ptuju, Zg. Sv. Kungota, Sv. Kunigunda na Pohor-
ju, Podlipa, avstrijska Koroška, Srbija, Maribor, Moste 
pri Komendi, Marenberg, Galicija-Vel. Pirešica, Sv. Mar-
tin ob Paki, Stari trg pri Črnomlju, Žalna, Sv. Peter pod 
Sv. Gorami, Borovlje, Logatec, Dol. Lendava, Prekopa, 
Vrhnika, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Štrekljevac-
Črešnjevec, Peče, Kovor, Ševnica pri Trebnjem, Nedeli-
ca, Turnišče, Sevnica ob Savi, Muta, Stoprce, Polenšak, 
Preska, Sinji Vrh pri Vinici, Sv. Gora, Vuzenica, Vitanje, 
Preloka, Dobrepolje, Škocjan, Gradiše, Sladka Gora, 
Prekmurje, Sava ob Juž. žel., Poljčane, Št. Lambert, Sv. 
Marjeta na Dravskem polju, Sv. Rupert pri Laškem, Sv. 
Lenart pri Laškem, Smlednik, Ljubljana, Brezovica, Do-
brova pri Ljubljani, Šenčur pri Kranju, Slivnica-Fram, 
Šmarca, Šmartno na Pohorju, Orehovica, Sv. Jakob v 
Slovenskih Goricah, Sv. Peter pod Sv. Gorami, Slovenj 
Gradec, Stara Fužina v Bohinju, Srednja vas v Bohinju, 
Sv. Urban pri Ptuju, Sv. Križ pri Kostanjevici, Horjul, 
Ambrus, Tuhinj-Šmartno, Št. Jurij ob Taboru, Tacen, Št. 
Vid pri Grobelnem, Selnica ob Muri, Šmartno v Rožni 
dolini, Zagorje ob Savi, Sv. Križ nad Mariborom, Zgor-
nja Polskava, Sv. Barbara v Halozah, Podlipa, Leskovec 
pri Halozah, Vič pri Ljubljani, Sv. Lenart nad Veliko Ne-
deljo, Črešnjice, Vače pri Litiji, Skaručna, Šoštanj, Šen-
tvid nad Ljubljano, Št. Ilj v Slovenskih Goricah, Št. Ru-
pert v Slovenskih Goricah, Zabukovje, Kranjska Gora, 
Sv. Jurij ob Ščavnici, Šmarje pri Jelšah, Sv. Lovrenc na 
Pohorju, Slivnica pri Mariboru, Vojnik, Sv. Katarina, Sv. 
Duh na Ostrem Vrhu, Stara Loka, Velenje, Št. Janž, Kot, 
Semič, Šenkov Turn, Frankolovo, Št. Jurij ob Juž. žel., 
Dravlje, Godešič, Škofja Loka, Žužemberk, Žiri, Železni-
ki, Žetale, Velike Lašče, Velika Loka, Čatež pri Veliki Loki,
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 Sv. Anton v Slovenskih Goricah, Sv. Pavel v Savinjski 
dolini, Lom pri Tržiču, Sv. Križ pri Litiji, Slaptinci, Mo-
zirje, Sv. Andraž v Slovenskih Goricah, Sv. Martin pri 
Vurbergu, Mavčiče, Limbuš-Ruše, Sora, Izlake, Ljublja-
na, Teharje pri Celju, Šmarjeta ob Pesnici, Predoslje, 
Primskovo, Kotlje na Koroškem, Št. Danijel nad Preva-
ljami, Stražišče, Sv. Jurij pri Grosupljem, Sv. Benedikt 
v Slovenskih Goricah, Majšperk, Št. Jernej, Sv. Tomaž 
pri Ormožu, Skopice, Kostanjevica, Trebnje, Gameljne, 
Žalec, Zg. Ponikva, Breznica, Zavrč pri Ptuju, Stična, 
Sv. Bolfenk pri Središču, Ribče-Hotič, Kočevje, Kolo-
vrat, Borovnica, Sostro, Vrhnika, Mokronog, Kapele 
na Štajerskem, Celje, Šmartno v Rožni dolini pri Celju,  
Škofja vas pri Celju, Nova Cerkev pri Celju, Frankolovo, 
Št. Jurij ob Juž. žel., Žalec, Št. Pavel v Savinjski dolini, 
Laško in okolica, Trbovlje II., Šmarje pri Jelšah, Poni-
kva ob Juž. žel., Vransko, Braslovče, Št. Jurij ob Taboru, 
Gomilsko, Šmihelj in okolica (Šoštanj, Mozirje, Rečica), 
Rečica-Nazarje, Zadrečka dolina v Gornjem gradu, Vi-
tanje, Sv. Ana v Slovenskih Goricah, Škocjan pri Tur-
jaku, Trzin, Ponikva pri Trebnjem, Križe, Tržič, Preserje 
ob Juž. žel., Vič pri Ljubljani, Tomišelj, Želimlje; vnanji 
člani, pravila zadruge za perutninarstvo, prašičereja, 
kozjereja, biki, (prazne knjige obrazcev, kuponi), na-
ročniki 1913–1917, (f. »podružnice 1/1914-20-31«, 
»podružnice 2/1914-20-31«, »podružnice 3/1914-20-
31«, »podružnice 4/1914-20-31«, »podružnice 5/1914-
20-31«, »podružnice 6/1914-20-31«, »podružnice 
7/1914-20-31«, »podružnice 8/1914-20-31«, »podru-
žnice 9/1914-20-31«)

•	vojne	zadeve,	(f.	»vojne	zadeve/1914–1918«)
•	tiski	 družbe	 in	 drugih	 za	 napredek	 kmetijstva,	 Go-

spodarsko navodilo 1917–1934, (š. »knjige in ti-
ski/1843–1945«)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 2004

AM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 534
Ime fonda oziroma zbirke INICIATIVNI ZADRUŽNI ODBOR ZA SLOVENIJO
Čas gradiva (1908–1948) 1905–1947
Obseg gradiva (68 š.; 7,5 t.m.) 11 š.; 1,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Iniciativni zadružni odbor za Slovenijo
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Opis vsebine •	Kmečka	hranilnica	in	posojilnica	Banja Loka pri Kočev-
ju, revizijska poročila Zveze slovenskih zadrug 1913–
1918, (š. 2)

Pravila, popisni list, informativna pola, revizijski zapi-
snik, letno poročilo, valorizacijski spisi, cenilni zapisnik 
naslednjih hranilnic, posojilnic:
•	Posojilnica	za	Bled in okolico 1908–1946, (š. 3)
•	Ljudska	posojilnica	Logatec	1907–1946,	(š.	19)
•	Okrajna	posojilnica	Litija	1905–1947,	(š.	21)
•	Posojilnica	in	hranilnica	Moravče	1909–1942,	(š.	26)
•	Kmetska	hranilnica	in	posojilnica	Podnart	1917–1946,	

(š. 30)
•	Kmetska	hranilnica	 in	posojilnica	Preloka	1908–1947,	

Hranilnica in posojilnica Prevoje 1907–1945, (š. 32)
•	Ljudska	hranilnica	Slovenj	Gradec	1908–1935,	(š.	39)
•	Hranilnica	in	posojilnica	Šmartno	pri	Litiji	1918–1945,	

(š. 49)
•	Kmečka	 hranilnica	 in	 posojilnica	 Vrhnika	 okolica	

1908–1945, (š. 56)
•	Hranilnica	in	posojilnica	Višnja	Gora	1914–1945,	(š.	65)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1995, Irena Lačen Benedičič

AM

DCB Hranilništvo in posojilništvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 437
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA DRAVSKE BANOVINE
Čas gradiva (1820–1933) 1909–1928
Obseg gradiva (48 š., 2 k.; 6,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Ljubljanska hranilnica (1820–1845)

Ilirska hranilnica (1828–1828)
Kranjska hranilnica (1845–1931)
Hranilnica Dravske banovine (1931–1941)
Hranilnica Ljubljanske pokrajine (1941–1946)

Opis vsebine •	zapisniki	ravnateljskih	sej	in	občnih	zborov	1914–1926,	
(š. 11)

•	Državna	obrtna	šola	1909–1921,	(š.	27)
•	upravni	 odbor,	 volitve	 1916,	 člani	 društva	 Kranjske	

hranilnice 1918–1928, (š. 39)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992

AM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 445
Ime fonda oziroma zbirke KMETSKA POSOJILNICA LJUBLJANSKE OKOLICE  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1881–1940) 1881–1939
Obseg gradiva (34 š., 3 f., 151 k.; 12,5 t.m.)
Naziv ustvarjalca Kmetska posojilnica ljubljanske okolice v Ljubljani
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	in	osnovanje	1881–1939,	(š.	5)

•	računi	nepremičnin	1917–1921,	(š.	35)
•	načelstvene	seje	1912–1930,	(š.	37)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

AM

E Vzgoja in izobraževanje
EA Visoko in višje šolstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1156
Ime fonda oziroma zbirke VOJAŠKA VIŠJA REALNA ŠOLA V MARIBORU
Čas gradiva (1915–1918) 1915–1918 
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Vojaška višja realna šola v Mariboru (K. u. k. Militär-O-

berrealschule Marburg)
Opis vsebine •	redovalnice	za	šolska	leta	1915–1918,	1	š.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina

DJČ

EC Osnovno šolstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 377
Ime fonda oziroma zbirke ZASEBNA LJUDSKA ŠOLA DRUŽBE SV. CIRILA  

IN METODA NA MUTI
Čas gradiva (1900–1919) 1914–1918
Obseg gradiva (2 f., 32 k.; 1,0 t,m,) 2 f.; 0,04 t.m.
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Naziv ustvarjalca Zasebna ljudska šola družbe sv. Cirila in Metoda na Muti
Opis vsebine •	korespondenca	1915–1918,	0,4	t.m.	(f.	1,	2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1960

MG

F Kultura, znanost, šport in informiranje
FB Znanost

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1164
Ime fonda oziroma zbirke INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1809–2001) 1862–1938
Obseg gradiva (1466 š.; 167,0 t.m.) 28 š.; 2,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani
Opis vsebine Serija Avstrija Koroška I

•	arhiv	Karla	Šefmana,	avstro-ogrskega	rezervnega	nad-
poročnika 1918–1919 (spomini Janeza Jalna, Kristjana 
Koširja, Jakoba Kirhmajerja, Matija Štefina, Jožeta Hri-
barja, Mihe Oizla, Jožeta Pintbaha, Miroslava Martinči-
ča, Karla Šefmana), 1 š. (š. 905)

•	korespondenca	dr.	Janka Brejca 1912–1919, (š. 940)
Serija Lavo Čermelj
•	statistični	podatki	prebivalstva	krajev	ob	zahodni	meji,	

občevalni jezik 1910–1936, obdelava registra prebival-
stva Trsta 1919, 0,1 t.m. (š. 785)

Serija Josip Vilfan
•	Advokatska	pisarna	 J.	Vilfana	 1909–1920	 (knjigovod-

stvo, klienti, osebje, dopisi, postopki, procesi), 1 m. 
(š. 821)

•	dobrodelne	akcije	med	1.	sv.	vojno	1916–1917,	živilske	
karte 1916–1917, interniranci 1919, podporni sklad v 
Trstu 1918, odbor javne pomoči 1915, 3 m. (š. 822)

•	Društvo	Edinost	(dopisi	1915–1921),	1	m.	(š.	823)
•	Društvo	 Sokol	 1921–1924	 (korespondenca,	 statuti), 

1 m. (š. 826)
•	Tržaška	 sokolska	 župa	 (zlet	 1914,	 korespondenca	 s	

slovensko sokolsko zvezo 1913–1914, računi, pravila 
1913, Tiskarna edinost 1912–1928), 0,1 t.m. (š. 825)
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•	Hotelska	 delniška	 družba	 Grljan,	 Miramar	 pri	 Trstu	
1911–1921 (zapisniki, računi, pogodbe, tožbe, poroči-
la), 0,1 t.m. (š. 829)

•	črnovojniški	izkazni	listi	1914–1916,	1	m.	(š.	844)
Serija Zahodni oddelek Italija
•	proizvodnja	ladjedelnice	v	Trstu	1911–1924,	blagovni	

promet z Rusijo, Anglijo, ZDA, Črno goro 1902–1938, 1 
m. (š. 1055)

Serija Splošni oddelek
•	Tržaško	okolje	1905–1918	(spomini	Carla	Gallija,	štetje	

prebivalstva, Londonski pakt (članki, prepisi iz časopis-
ja)), 2 m. (š. 1275)

•	resolucije,	 izjave,	 podpisi	 župljanov,	 vaščanov	 koro-
ških krajev, naslovljeni na Jugoslovanski kljub na Du-
naju 1917–1918, 0,1 t.m. (š. 1313)

•	resolucije,	protesti,	pisma,	zapisniki	o	nasilju	nad	Slo-
venci 1918, 1 m. (š. 1315)

•	gradivo	prof.	dr.	Leonida	Pitamica	za	upravno	komisijo	
Narodnega sveta v Ljubljani 1918–1919, 0,05 t.m. (š. 
1343)

•	vojna	 škoda	 na	 Koroškem	 1919–1921	 (prijava	 vojne	
škode, statistični pregledi po posameznih regijah), 
0,05 t.m. (š. 1345)

•	Narodni	svet	v	Ljubljani 1918–1919 (plače učiteljev na 
Primorskem, finančna pomoč posameznikom, skupi-
nam, vrnitev odtujenih nabožnih predmetov, knjižnič-
nega gradiva, problemi mej, mirovna konferenca, pro-
pagandno gradivo), 0,1 t.m. (š. 1346)

•	mirovna	 konferenca	 v	 Parizu	 1918–1919	 (poprava	
državne meje, resolucije, spomenice, pritožbe posa-
meznikov, skupin glede razmejitev občin, krajev, po-
sestev, opisi gospodarske razvitosti – industrija, žele-
znica), 0,1 t.m. (š. 1347)

•	arhiv	Janka	Mačkovška	(delovno	gradivo	za	pomoč	pri	
določanju mej, prepisi dokumentov, publikacij 1849–
1921), 0,1 t.m. (š. 1350)

•	Narodni	svet	v	Ljubljani – pisarna za zasedeno ozem-
lje v Ljubljani (poročila iz okupiranega ozemlja 1918–
1919), 0,3 t.m. (š. 1360–1362)

•	Narodni	svet	v	Ljubljani za neosvobojeno jugoslovan-
sko domovino (situacijska poročila o italijanski okupa-
ciji 1918–1920), 0,4 t.m. (š. 1363–1366)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar Serija Avstrija Koroška I (2010), Alenka 
Kačičnik Gabrič, Brane Kozina, Žarko Štrumbl; arhivski 
popis Serija Lavo Čermelj (2010); arhivski popis Serija Jo-
sip Vilfan (2010); arhivski popis Serija Zahodni oddelek – 
Italija (2016); arhivski popis Serija splošni oddelek (2010)

MG

G Zdravstvo in sociala
GA Zdravstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 399
Ime fonda oziroma zbirke BOLNIŠNICA GOLNIK – KLINIČNI ODDELEK ZA 

PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO
Čas gradiva (1919–2001) 1919–1929
Obseg gradiva (821 š., 17 k.; 100,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Banovinsko zdravilišče za tuberkulozo
Opis vsebine •	glavna	evidenčna	knjiga	1922–1929	(vsebuje	tudi	se-

znam umrlih vojnih invalidov), 1 k. (k. 10)
•	zdravstveni	dosjeji	bolnikov	1919–1924,	0,1	t.m.	(š.	1)
•	pravilnik	 fonda	za	oskrbo	vračajočih	se	vojakov,	zgo-

dovina in delovanje fonda vračajočih se vojakov 1926, 
1937, 3 ks. (š. 249)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2005, 2006

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 424
Ime fonda oziroma zbirke DEŽELNA CIVILNA BOLNICA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1819–1918) 1912–1918
Obseg gradiva (4 f., 501 k.; 57,0 t.m.) 30 k.; 0,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Civilna bolnica v Ljubljani (1786–1849)

Deželna civilna bolnica v Ljubljani (1849–1918)
Očesni oddelek Deželne civilne bolnice v Ljubljani, Ki-
rurški oddelek Deželne civilne bolnice v Ljubljani, Po-
rodniški oddelek Deželne civilne bolnice v Ljubljani, 
Uprava Deželne civilne bolnice v Ljubljani

Opis vsebine Očesni oddelek
•	matične	knjige	1912–1917	(ženske),	2	k.	(k.	21–22)
Kirurški oddelek
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•	operacijski	protokol	1917–1914,	2	k.	(k.	82,	83)
•	matični	knjigi	1914–1918,	2	k.	(k.	87,	88)
Porodni oddelek
•	porodni	protokoli	1913–1918,	2	k.	(k.	29,	30)
•	porodni	žurnali	1914–1918,	2	k.	(k.	61–70)
Ginekološki oddelek
•	operacijski	protokoli	1912–1918,	2	k.	(k.	13,	14)
•	evidenca	operacij	1904–1923,	4	k.	(k.	17–20)
Uprava Deželne civilne bolnice
•	sprejemne	 knjige	 bolnikov	 Deželne	 civilne	 bolnice	

1914–1918, 14 k. (k. 35–48)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis Deželne civilne bolnice v Ljubljani po po-

sameznih oddelkih (očesni, kirurški 2005; porodniški, 
ginekološki 2006; uprava 2007)

MG

GB Lekarne

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 594
Ime fonda oziroma zbirke LEKARNIŠKA ZBORNICA
Čas gradiva (1882–1946) 1914–1917
Obseg gradiva (28 š., 1 f.; 2,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kranjski lekarniški gremij (Krainisches Aphothekergre-

mium)
Opis vsebine •	spisi	1914–1917	(korespondenca),	1	š.	(š.	20)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 1990

MG

GD Sociala

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 403
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNA BRATOVSKA SKLADNICA HRASTNIK
Čas gradiva (1878–1929) 1851–1921
Obseg gradiva (17 k.; 0,6 t.m.) 4 k.; 0,08 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevna bratovska skladnica Hrastnik (Bruderlade Hra-

stnigg)
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Opis vsebine •	matična	knjiga	članov	1851–1921	(vstopi),	1	k.
•	obrestni	deleži	Ojstro	1914–1919,	1	k.
•	rezervni	deleži	Ojstro	1901–1919,	1	k.
•	obresti	za	obrestno	obdobje	1897–1920,	1	k.

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1972

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 405
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNA BRATOVSKA SKLADNICA JESENICE
Čas gradiva (1857–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (71 k.; 2,5 t.m.) 8 k.; 0,10 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevna bratovska skladnica Jesenice (Bruderlade Aß-

ling)
Opis vsebine •	matične knjige članov (roj. 1844–1913, vstop 1872–

1919; roj. 1893–1914, vstop 1914–1928; roj. 1844–1909, 
vstop 1869–1928 (izračun od vstopa do leta 1925), 3 k.

•	članske	knjige	(Mannschaftsbuch)	1914–1918,	5	k.
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1972

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 412
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNA BRATOVSKA SKLADNICA TRBOVLJE
Čas gradiva (1804–1939) 1915–1928
Obseg gradiva (25 k.; 0,9 t.m.) 1 k.; 0,04 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevna bratovska skladnica Trbovlje (Bruderlade Vere-

in der Kohlenwerks Gesellschaft in Trifail)
Opis vsebine •	matična	knjiga	manj	upravičenih	članov,	vstop	1910–

1928, 1 k.
•	indeks	vstopov	1913–1918,	1	k.

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1972

MG
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 416
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA BOLNIŠKA BLAGAJNA
Čas gradiva (1870–1923) 1889–1922
Obseg gradiva (1 f., 9 k.; 0,4 t.m.) 9 k.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna bolniška blagajna
Opis vsebine •	zapisniki sej upravnega odbora 1889–1919, zapisniki 

sej razsodišča 1891–1921, zapisniki sej letnih občnih 
zborov 1892–1919, zapisniki sej nadzorstva 1911–1922, 
zapisniki sej načelstva 1919–1922, 9 k. (k./zvezki 1–9)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1951

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 2032
Ime fonda oziroma zbirke ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Čas gradiva (1900–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (81 š.; 8,3 t.m.) 12 š.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme (1900–1905)

Gluhonemnica (1905–1951)
Zavod za gluho mladino (1951–1964)
Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih 
(1964–1993)
Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih 
(1993–1997)

Opis vsebine •	konferenčni	zapisniki	1911–1951,	1	m.	(š.	2)
•	šolska	kronika	1900–1950,	2	m.	(š.	3)
•	tedniki	1914–1918,	0,1	t.m.	(š.	5)
•	matični	listi	otrok	1913–1919,	0,1	t.m.	(š.	16)
•	redovalnice	1914–1918,	6	m.	(š.	28)
•	korespondenca	1914–1918,	3	m.	(š.	38–39)
•	seznami	otrok,	učni	načrti	1914–1918,	0,1	t.m.	(š.	71)
•	dokumentacija	 o	 učiteljih	 (personalne	 mape	 1900–

1950), 0,4 t.m. (š. 75–78)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2008

MG
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H Politične stranke, družbenopolitične organizacije in sindikati
HA Politične stranke do 1941

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 584
Ime fonda oziroma zbirke JUGOSLOVANSKI POSLANSKI KLUB NA DUNAJU
Čas gradiva (1910–1918) 1916–1918
Obseg gradiva (5 š., 18 f.; 2,5 t.m.) 4 š., 14 f.; 2,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju
Opis vsebine •	dopisi,	vloženi	po	št.	v	delovodnem	protokolu	1917–

1918, 1 f. (f. 1)
•	korespondenca	 1917–1918	 (po	 abecednem	 vrstnem	

redu korespondentov), 2 f. (f. 2, 3)
•	korespondenca	 dr.	 Antona	 Korošca	 1917–1918	 (po	

abecednem vrstnem redu korespondentov), 4 f. (f. 4–7)
•	razna	korespondenca	1917–1918,	1	f.	(f.	8)
•	interpelacije	1916–1918,	2	f.	(f.	9,	10)
•	spomenice	1917–1918,	1	f.	(f.	11)
•	nasilje	med	vojno	1917–1918,	odbor	za	pomoč	begun-

cem z juga s. d., podatki in informacije o posameznikih 
1916–1918, 1 f. (f. 13)

•	rekvizicije	 in	 vprašanje	 prehrane	 med	 vojno	 1917–
1918, razne vojaške zadeve 1917–1918, 1 f. (f. 14)

•	časopisi	1917–1918,	1	f.	(f.	15)
•	vojna	 škoda	 1918,	 upor	 v	 Kotorju	 1918,	 prošnje,	 pri-

tožbe, poročila v zvezi s preganjanjem amnestijami, 
kaznovanje, 1917, 1918, 3 m. (š. 20)

•	prošnje	 na	 Jugoslovanski	 klub	 za	 posredovanje	 pri	
oprostitvah od vojaške službe, podporah, amnestijah, 
vojaških napredovanjih, odškodninah, 3 m. (š. 21)

•	kopije	in	koncepti	interpelacij	1917–1918,	3	m.	(š.	22)
•	tiskane	interpelacije	1917–1918,	oprostitve	od	vojaške	

službe, dopusti, premestitve s. d., 3 m. (š. 23)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1965 (f. 1–19), 2012 (š. 20–23)

DJČ
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K Zemljiška gospostva
KA Zemljiška gospostva

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 744
Ime fonda oziroma zbirke GOSPOSTVO KOČA VAS
Čas gradiva (1530–1945) 1914–1915
Obseg gradiva (20 f., 5 k., 1 m.; 2,0 t.m.) 1 m., 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Gospostvo Koča vas (Herrschaft Hallerstein)
Opis vsebine •	odlok	vojaškega	poveljstva	v	Gradcu	v	zadevi	oblek	za	

rekonvalescente, ranjence in bolne 1914, 1 ks. (f. 1)
•	okrožnica	 vojaškega	 poveljstva	 v	 Gradcu	 glede	 evi-

dence bolnikov, ki se nahajajo v zasebni bolniški oskr-
bi 1914, 1 ks. (f. 1)

•	pregledna tabela vojaškega poveljstva v Gradcu o pri-
stojbinah za prostovoljne strelske polke 1915, 1 ks. (f. 1)

•	vojaška povelja vojaškega poveljstva Gradec november 
1914, povelja Henriku Schollmayer-Lichtembergu, po-
veljniku polka prostovoljnih strelcev 1915, 1 m. (f. 12)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 770
Ime fonda oziroma zbirke GOSPOSTVO POLHOV GRADEC
Čas gradiva (1625–1942) 1914–1915
Obseg gradiva (25 f., 107 k.; 7,1 t.m.) 1 m., 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Gospostvo Polhov Gradec (Herrschaft Billichgräz)
Opis vsebine •	Alojz	Delago	 (vojaški	uradni	dopisi	1914–1915),	1	m.	

(f. 23)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 780
Ime fonda oziroma zbirke GRAŠČINA STARA LOKA
Čas gradiva (1521–1929) s. d.
Obseg gradiva (2 š., 44 f., 8 k.; 5,0 t.m.) 1 m., 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Graščina Stara Loka (Gut Altenlack)
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Opis vsebine •	preskrbovalni	seznam	za	starološki	okoliš	v	1.	sv.	vojni,	
1 m. (f. 28)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 791
Ime fonda oziroma zbirke GRAŠČINA TURN OB LJUBLJANICI
Čas gradiva (1597–1944) 1917–1918
Obseg gradiva (27 š., 81 k.; 6,30 t.m.) 2 m.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Graščina Turn ob Ljubljanici (Gut Thurn unter Laibach)
Opis vsebine •	Anton	baron	Codelli,	 izumi	vojaško	 tehničnih	naprav	

(oklepno vozilo, opis in mnenje vrhovnega vojaškega 
poveljstva 1917, 1918), avtomatično določanje polo-
žaja ladje, opis izuma 1917, 2 m. (š. 20)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva Smole: Graščina Turn ob Ljubljanici

DJČ

L Osebni in rodbinski fondi
LA Osebni fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 158
Ime fonda oziroma zbirke SCHWENTNER LAVOSLAV
Čas gradiva (1888–1936) s. d. (1914–1918)
Obseg gradiva (1 š.; 0,10 t.m.) 1 m.; 0,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Schwentner Lavoslav
Opis vsebine •	pismo Otona Župančiča (pismu priloženo 18 fotografij iz 

1. sv. vojne (vojaki na fronti, porušena Gorica)), 1 m. (š. 1)
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995
Bibliografija http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi553521/

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 428
Ime fonda oziroma zbirke GOLOUH RUDOLF
Čas gradiva (1890–1983) 1914–1983
Obseg gradiva (8 š.; 0,80 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
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Naziv ustvarjalca Golouh Rudolf
Historiat ustvarjalca Rudolf Golouh (Koper, 23. 10. 1887–Ljubljana, 23. 12. 

1982), pisatelj, novinar in politik. Med letoma 1905 in 
1908 je v Trstu izdajal anarhistična glasila, leta 1918 je 
bil med ustanovitelji revije Demokracija, leto kasneje pa 
se je udeležil mirovne konference v Parizu. Od leta 1909 
je bil član JSDS, po preselitvi v Ljubljano je bil leta 1920 
med ustanovitelji komunistične stranke.

Opis vsebine •	osebni	dokumenti	družinskih	članov	(osebne	izkazni-
ce, domovnica, potni list, invalidska izplačilna knjižica, 
članske izkaznice, denar, zadružna knjiga, rojstni in 
krstni listi, spričevala 1914–1983, 1 kuverta (š. 1)

•	pogodbe,	dekreti,	sklepa	o	ocenitvi	vojne	škode,	izja-
ve, potrdila, odločbe, obvestila, poročila, pravila 1917–
1977, 1 š. (š. 2)

•	članki	 in	 razprave	 o	 delavstvu,	 pretipkani	 članki	 iz	
časopisov o 1. maju 1900–1918, bibliografija člankov, 
poročila, vesti, beležke in literarni prispevki o 1. maju 
od leta 1890–1918, 1 š. (š. 3)

•	časopisi	in	deli	časopisov	1903–1967	(Slovenski	poro-
čevalec, Rdeči prapor, Večer, Gospodarstvo, Primorski 
dnevnik, Slovenski Jadran, Naprej, Ljubljanski dnevnik, 
Naši razgledi, Prosvetni delavec, Delo), 1 š. (š. 7)

Jezik gradiva hrvaščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999
Bibliografija Cesar - Filipič: Golouh Rudolf, str. 263

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 866
Ime fonda oziroma zbirke GÄRTNER VIKTOR
Čas gradiva (1822–1942) 1917
Obseg gradiva (1 m.; 0,01 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Gärtner Viktor
Historiat ustvarjalca Gärtner Viktor (Brno, 19. 6. 1880 – ?), slaščičar. 1904 je v 

Ljubljani, na Kolezijski cesti, odprl obrt za peko slašči-
čarskih proizvodov.

Opis vsebine •	črnovojni	legitimacijski	list	1917,	1	ks.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1966

AKG
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 889
Ime fonda oziroma zbirke JAGODIC JOŽE
Čas gradiva (1918–1943) 1918–1922
Obseg gradiva (3 š.; 0,30 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Jagodic Jože
Historiat ustvarjalca Jagodic Jože (Visoko, 13. 12. 1899–?), teolog. Bil je rav-

natelj škofijske pisarne v Ljubljani.
Opis vsebine •	dnevnik	1918–1920,	1	k.	(0,01	t.m.)

•	kronika	ljubljanskega	semenišča	1918–1922,	1	k.	(0,01	
t.m.)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 891
Ime fonda oziroma zbirke JANEŽIČ KONRAD
Čas gradiva (1886–1937) 1890–1938
Obseg gradiva (1 š.; 0,10 t.m.) 1 m.
Naziv ustvarjalca Janežič Konrad
Historiat ustvarjalca Janežič Konrad (Radovljica, 17. 2. 1867–1945), pravnik. 

Pravo je končal na Dunaju in leta 1889 promoviral. Pri-
pravništvo je opravljal v Trstu in Pulju. 1896 je opravil 
odvetniški izpit in odprl odvetniško pisarno v Kamniku, 
nato pa v Voloskem. Bil je ustanovni član Vodnikove 
družbe v Ljubljani leta 1926.

Opis vsebine •	korespondenca	1890–1938,	1	m.	(š.	1)
Jezik gradiva češčina, hrvaščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1968

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 921
Ime fonda oziroma zbirke LEVIČNIK ALFONZ
Čas gradiva (1847–1955) 1884–1961
Obseg gradiva (6 š.; 0,60 t.m.) 3 š.; 0,30 t.m.
Naziv ustvarjalca Levičnik Alfonz
Historiat ustvarjalca Levičnik Alfonz (Planina pri Rakeku, 28. 7. 1869–1966), 

katehetični pisatelj. Študiral je bogoslovje v Ljubljani in
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Gradcu, kjer je leta 1905 doktoriral. Kot kaplan je službo-
val v Cerknici, kot škofov tajnik v Ljubljani in kot verouči-
telj oziroma profesor verouka v Kranju, Idriji in Ljubljani. 
Pisal je članke vzgojne, prosvetne in religiozne vsebine.

Opis vsebine •	korespondenca	1884–1961,	posamezni	kosi	(š.	2–3)
•	časopisni	 izrezki,	 brošure,	 plakati,	 razglednice	 1896–

1952, 1 m. (š. 4)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva Koblar - Premrl: Levičnik, Jožef (1826–1909), str. 647–

648
AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 934
Ime fonda oziroma zbirke MANTUANI JOSIP
Čas gradiva (1889–1941) 1889–1944
Obseg gradiva (14 f., 1 š.; 1,40 t.m.)
Naziv ustvarjalca Mantuani Josip
Historiat ustvarjalca Josip Mantuani (Ljubljana, 28. 3. 1860–18. 3. 1933), 

muzikolog in umetnostni zgodovinar. Na Dunaju je 
študiral pravo, filozofijo, zgodovino, umetnostno zgo-
dovino in glasbo. Od 1891 je bil redni član Inštituta za 
raziskovanje avstrijske zgodovine, od 1909 do 1924 
direktor Narodnega muzeja v Ljubljani, od 1920 dalje 
pa profesor glasbene zgodovine na ljubljanskem kon-
servatoriju.

Opis vsebine •	priznanje	 armadnega	 poveljstva	 za	 predavanje	 aspi-
rantom vojaške šole 1917, 1 ks. (f. 1)

•	korespondenca	 1889–1944	 (1915–1918),	 posamezni	
kosi (f. 2)

•	dopisi	Ministrstva	za	uk	in	bogočastje	1917,	2	ks.	(f.	5)
•	korespondent	Centralne	komisije	za	zaščito	spomeni-

kov oz. spomeniškega sveta (dopisi 1898–1926 (1914–
1918)), 1 m. (f. 9)

•	dopisni	član	arhivskega	sveta	1916–1917,	1	m.	(f.	9)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1964
Bibliografija Stele: Mantuani, Josip (1860–1933), str. 43–45

Sivec - Cevc: Mantuani, Josip, str. 393–394
AKG
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1039
Ime fonda oziroma zbirke VOŠNJAK BOGUMIL
Čas gradiva (1894–1944) 1894–1944
Obseg gradiva (73 f., 1 š.; 9,0 t.m.)
Naziv ustvarjalca Vošnjak Bogumil
Historiat ustvarjalca Bogumil Vošnjak (Celje, 4. 9. 1882–Washington (ZDA), 

18. 6. 1959), pravnik in politik. Pravo je študiral v Pragi, 
Gradcu in na Dunaju, študijsko pa se je izpopolnjeval v 
Parizu in Heidelbergu. 1912 je postal prvi slovenski pri-
vatni docent na zagrebški univerzi. Ob izbruhu vojne je 
bil mobiliziran. Kot član Jugoslovanskega odbora se je 
zavzemal za zedinjenje južnih Slovanov in 1917 sodelo-
val na pogovorih s srbsko vlado ter pri nastanku krfske 
deklaracije.

Opis vsebine •	odlok	o	zaplembi	premoženja	Mihaela	Vošnjaka	1917,	
1 ks. (f. 1)

•	korespondenca	 1894–1944	 (1914–1918),	 posamezni	
kosi, (f. 2–12)

•	posebno	udejstvovanje	(dokumenti	Jugoslovanskega	
odbora, različne beležke, razglednice z balkanskih bo-
jišč 1914–1919, vojna škoda Primorcev, seznam oško-
dovancev iz Primorske 1921–1931, dnevniki 1915–
1920), 3 f. (f. 13, 21, 30)

•	Vošnjak	 Mihael	 (korespondenca	 1914–1919	 (1917–
1918), posamezni kosi, (f. 72)

•	Hülsenbeck-Georgiević	 Natalija	 (potrdilo	 Rdečega	
križa, da je bila pomožna bolničarka 1914–1915, 1 ks. 
(f. 73)

•	korespondenca	 1913–1925	 (1913–1918)),	 posamezni	
kosi (f. 73)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.
Bibliografija Kranjec: Vošnjak, Bogumil (1882–1959), str. 583–584

Vošnjak: Dnevnik iz prve svetovne vojne
AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1044
Ime fonda oziroma zbirke WARTO KAROL
Čas gradiva (1905–1938) 1915–1918
Obseg gradiva (1 m.); 4 ks.
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Naziv ustvarjalca Warto Karol
Historiat ustvarjalca Karol Warto (Idrija, 15. 10. 1882–Ljubljana, 31. 3. 1938), 

knjigovodja. Leta 1898 je končal državno gimnazijo v 
Ljubljani, 1915 je postal poročnik v rezervi v avstro-ogr-
ski vojski. Med 1. sv. vojno se je bojeval na ruskem bo-
jišču, od leta 1919 do 1927 pa je delal v pivovarni Laško 
kot knjigovodja.

Opis vsebine •	diploma	o	podelitvi	bronaste	medalje	za	vojaške	zas-
luge 1915, 1 ks.

•	diploma	za	poročnika	1915,	1	ks.
•	vojaško	potrdilo	1918,	1	ks.
•	prošnja	za	sprejem	v	vojsko	1918,	1	ks

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1966

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1193
Ime fonda oziroma zbirke UDE LOJZE
Čas gradiva (1918–1973) 1916–1918
Obseg gradiva (75 š.; 11,20 t.m.) 75 š.; 11,20 t. m.
Naziv ustvarjalca Ude Lojze
Historiat ustvarjalca Lojze Ude (Križe, 18. 6. 1896–Mali Lošinj, 27. 2. 1982), 

pravnik, publicist in zgodovinar. Aprila 1915 je bil mo-
biliziran v avstro-ogrsko vojsko in januarja 1917 dobil 
čin praporščaka. Ob koncu vojne se je udeležil bojev za 
slovensko Koroško. Pravo je študiral v Ljubljani. Službo-
val je v Tržiču in Ljubljani ter v odvetniških pisarnah v 
Murski Soboti, Lendavi in Celju.

Opis vsebine •	poročilo	o	vojni	škodi	na	Goriškem	predsedniku	ZDA,	
vojne akcije na Koroškem 1918–1919, 2 ks. (t. e. 49)

•	zapisnik	in	seznam	pogovorov	v	zvezi	z	boji	1918,	raz-
lični sestavki o zamejskih Slovencih in bojih za severno 
mejo, posamezni kosi (t. e. 49)

•	upori	slovenskega	vojaštva	(Judenburg,	Radgona,	Mu-
rau …), posamezni kosi (t. e. 47, 65)

•	spomini koroških borcev, seznami, osebni podatki – 
organizacija koroških prostovoljcev, posamezni kosi 
(t. e. 47, 73)

•	posamezni	spominski	zapisi	vojakov	oz.	borcev,	življe-
njepisi, zapuščine, boji za severno mejo, posamezni 
kosi raztreseni v celotnem fondu
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994
Bibliografija Petre: Ude, Lojze starejši (1896–1982), str. 266–267

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1347
Ime fonda oziroma zbirke ŠKOF RUDOLF
Čas gradiva (1889–1943) 1915–1943
Obseg gradiva (1 š.; 0,10 t.m.) posamezni kosi; 0,10 t.m.
Naziv ustvarjalca Škof Rudolf
Historiat ustvarjalca Rudolf Škof (Podgora, Šentvid nad Ljubljano, 11. 4. 

1890–?), gradbeni inženir. Gradbeništvo je študiral na 
Tehnični visoki šoli na Dunaju, kjer je leta 1914 tudi di-
plomiral. Kot profesor je služboval na Srednji tehnični 
šoli v Ljubljani ter projektiral in vodil zidavo ter adapta-
cijo številnih stavb v Ljubljani in njeni okolici.

Opis vsebine •	spisi	1915–1943	(vojaške	zadeve),	posamezni	kosi	(š.	1)
Jezik gradiva slovenščina, srbščina (cirilica)
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003
Bibliografija Spominski almanah, str. 337

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1350
Ime fonda oziroma zbirke KORUN MILAN
Čas gradiva (1914–1919) 1914–1918
Obseg gradiva (1 m.; 0,01 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Korun Milan
Historiat ustvarjalca Milan Korun (Braslovče, 18. 7. 1866–Ljubljana, 23. 3. 

1962), politik in odvetnik. Promoviral je na graški pravni 
fakulteti leta 1910 in bil nato odvetnik v Ljubljani. Že kot 
študent je svoje tekste objavljal v različnih časopisih. 
Med 1. sv. vojno je bil nadporočnik v Bosanskem polku 
na soški fronti.

Opis vsebine •	polkovna	 povelja	 jugoslovanskega	 pehotnega	 polka	
št. 17 in pešadijska pravila 1918, 1 m.

•	obvestila	Male	novice	št.	2–11,	13,	14–16,	18–23,	1918,	
1 m.
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•	zapisnik	 ankete	 glede	 uporabe	 vojnih	 ujetnikov	 na	
Ljubljanskem barju 1915, 1 m.

•	telegrami,	nadvojvoda	Friderik	Avstrijsko-Tešinski	–	dr.	
Ivan Šušteršič 1914, 1915, 1 m.

•	dopisi	1914–1916	(vojno	posojilo),	1	m.
Jezik gradiva hrvaščina, nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998
Bibliografija Korun, Milan (1886–1962), str. 521

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1370
Ime fonda oziroma zbirke PIČMAN EDO
Čas gradiva (1912–1978) 1848–1938
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 5 m.
Naziv ustvarjalca Pičman Edo
Historiat ustvarjalca Edo Pičman (Šmarje pri Ljubljani, 18. 11. 1894–?), prav-

nik, borec za slovensko severno mejo. 1914 se je prijavil 
v vojsko kot prostovoljec ter nato končal šolo za rezerv-
ne artilerijske oficirje v Celovcu. V 1. sv. vojni se je boje-
val na vzhodni fronti, v letih 1919 in 1920 pa na Koro-
škem in Štajerskem.

Opis vsebine •	fotografije	1914–1919,	1	m.	(š.	1,	m.	2)
•	zapiski	iz	1.	sv.	vojne,	zlasti	za	Koroško,	1	m.	(š.	2,	m.	2)
•	dokumenti	o	padlem	dijaku	Ivanu	Štruklju	iz	Podrožce,	

o dogodkih iz 1. sv. vojne, o srbskih vojakih v Sloveniji, 
seznama padlih v Podrožci in skupini majorja Alfreda 
Lavriča, 1 m. (š. 2, m. 2)

•	dokumenti	o	solunski	fronti,	1	m.	(š.	2,	m.	3)
•	Vojvodina	 –	 Metohija	 –	 Črna	 gora	 –	 Primorje	 1918,	

prof. Štefanu Podboju v spomin, zasedanje Štajerske 
in Koroške 1918, Banat – Makedonija 1918, iz dnevnika 
srbske vrhovne komande 1918–1919, 1 m. (š. 2, m. 4)

•	izpisi	iz	časopisov	in	lastni	sestavki	o	1.	sv.	vojni	na	Ko-
roškem in po Sloveniji, protivojna aktivnost, nemški 
načrti vojaških operacij 1915–1919, 1 m. (š. 3, m. 1)

•	dokumenti	o	slovenskih	delavcih	iz	dnevnika	Jugosla-
vija (prepis), načrti vojnih operacij, sestanek alpskih 
dežel (zapis), kupna pogodba, ilirske dežele (J. Mal), 
različni sestavki Doba političnega jerobstva 1914–
1919, 1 m. (š. 3, m. 2)
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•	različni	sestavki	o	zgodovini	 jugoslovanskih	narodov,	
1. sv. vojni (frontah, ofenzivah, bitkah, bojih za severno 
mejo) 1848–1919, 3 m. (š. 4, m. 1–3)

•	razni	teksti	o	dogodkih	1912–1938,	2	m.	(š.	5,	m.	1–2)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1375
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEC JANKO
Čas gradiva (1915–1919) 1915–1919
Obseg gradiva (1 m.) 1 m.
Naziv ustvarjalca Krajec Janko
Historiat ustvarjalca Janko Krajec (1883–?), verjetno sin Janeza (Ivana) Kraj-

ca, tiskarja in založnika ter ravnatelja Mestne hranilnice 
v Novem mestu. Bil je profesor na državni realki v Idriji 
(1915), na I. državni gimnaziji v Ljubljani (1917) in v No-
vem mestu (1919–?).

Opis vsebine •	osebni	vojaški	dokumenti	1915–1919,	1	m.
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1384
Ime fonda oziroma zbirke FELAHER JULIJ
Čas gradiva (1870–1958) 1914–1918
Obseg gradiva (21 š.; 2,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Felaher Julij
Historiat ustvarjalca Julij Felaher (Melviče/Mellweg, 3. 1. 1895–Ljubljana, 28. 

5. 1969), narodnoobrambni delavec in publicist. Pravo 
je študiral na Dunaju in v Zagrebu. Po diplomi je službo-
val kot sodnik in državni pravdnik v Ljubljani. Deloval je 
v več društvih za pomoč zamejskim Slovencem in vodil 
v letih 1928–1969 Klub koroških Slovencev v Ljubljani. 
Sodeloval je pri Manjšinskem inštitutu v Ljubljani, pri 
oddelku za meje Znanstvenega inštituta in na Inštitutu 
za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Raziskoval je zgo-
dovino in sodobno življenje koroških Slovencev.
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Opis vsebine •	gradivo	 o	 sodnem	 procesu	 proti	 posestniku,	 dežel-
nem poslancu Francu Grafenauerju, zaradi javno izra-
žene naklonjenosti ruskemu narodu med 1. sv. vojno 
1916–1919, zapisi Antona Kovačiča o bojih za sloven-
sko Koroško, dnevniški zapisi, prepisi iz časopisov 
1918–1919, dnevnik neznanega avtorja (H. Bönsch…? 
– morda Felaherjevega prijatelja) iz 1. sv. vojne (pri-
ložene skice beležke voj. položajev, fotografije, tudi 
Julija Felacherja, spisi uradne korespondence, lepaki 
1917–1918), Franc Aichholzer ali Emerik (dnevniški za-
pisi 17. 12. 1913–16. 7. 1914), 0,05 t.m. (š. 6)

•	prepisi	 korespondence	 1908–1932	 (1	 zvezek),	 Franc	
Schnabl (dnevniški zapisi 1870–1917, pripis iz 1937), 1 
zvezek

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1970

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1517
Ime fonda oziroma zbirke ZVONIMIR BERNOT
Čas gradiva (1886–1951) 1915–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,9 t.m.) 165 ks.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Bernot Zvonimir (1879–1955), Jugoslovanska socialde-

mokratska stranka (JSDS)
Historiat ustvarjalca Bernot Zvonimir (Ljubljana, 16. 12. 1879–Ljubljana, 20. 

9. 1955), publicist in politik. Na univerzah v Pragi in Ber-
linu je študiral filozofijo in novinarstvo. Bil je aktiven 
član Jugoslovanske socialdemokratske stranke (JSDS) 
do leta 1920, nato član glavnega odbora Socialistične 
stranke Jugoslavije (1920–1923) ter urednik glasila Nap-
rej. Z uvedbo šestojanuarske diktature leta 1929 se je 
umaknil iz aktivnega političnega življenje.

Opis vsebine •	obtožnica	 (Dunaj	 1915)	 proti	 dr.	 Karlu	 Kramarju,	 dr.	
Alojzu Rasinu, Vincencu Červinki in Jožefu Zamazalu 
(panslavistična propaganda in protidržavno delova-
nje), 148 ks. (š. 5)

•	korespondenca	 posameznikov,	 Jožeta	 Srebrniča	 in	
predvsem Ivana Regenta z Antonom Kristanom in Josi-
pom Petejanom 1917–1918 (rusko ujetništvo, vpoklic, 
črnovojniška služba, vprašanje oprostitve vojaške služ-
be zaradi zdravstvenih težav), 13 ks. (š. 5)

•	dopisa	Antona	Korošca	Izobraževalnemu	odboru	Jugo-
slovanske socialdemokratske stranke kot vabilo stran-
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ki k delu v Narodnem odboru Slovencev, Hrvatov in Sr-
bov v Zagrebu in vabilo Antonu Kristanu k prvi seji na-
rodnega sveta 17. in 18. 8. 1918, 2. 6.1918–30. 7. 1918, 
2 ks. (š. 5)

•	Pisma	in	dopisi	posameznikov	o	bodoči	obliki	države	
SHS 22. 10.–23. 11. 1918, 2 ks. (š. 5)

Jezik gradiva hrvaščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006
Bibliografija Filipič: Bernot Zvonimir, str. 251–252

MT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1528
Ime fonda oziroma zbirke KOTNIK JANKO
Čas gradiva (1917–1918) 1917–1918
Obseg gradiva (1 m.; 0,03 t.m.) 1m.; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Kotnik Janko (1885–1975)
Historiat ustvarjalca Janko Kotnik (Dobrije pri Guštanju, 22. 12. 1885–Lju-

bljana, 19. 11. 1975), romanist, leksikograf. Doktoriral 
je leta 1911 na Filozofski fakulteti v Gradcu. Med 1. sv. 
vojno je bil v ruskem ujetništvu, nato je kot prostovo-
ljec vstopil v jugoslovansko divizijo v Odesi in kasneje 
v Rdečo armado. Iz Rusije se je vrnil konec leta 1918. 
Leta 1919 je v Celovcu urejal časopis Mir. Bil je član ple-
biscitne komisije v Celovcu. Od leta 1920 je služboval 
na gimnazijah v Kikindi in v Mariboru, kasneje je bil 
inšpektor za moderne jezike v prosvetnem ministrstvu 
v Beogradu, dokler ni bil imenovan za honorarnega 
lektorja francoskega jezika na ljubljanski univerzi. Leta 
1948 je postal predavatelj za francoski jezik na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani. Sestavil je več slovarjev (slo-
vensko-francoski 1925, 1978, slovensko-angleški 1945, 
1978, slovensko-ruski 1950, 1967, slovensko-italijanski 
1965, 1974, slovensko-nemški in nemško-slovenski za 
Langenscheidtovo zbirko Univerzal-Wörterbuch 1963, 
1977), učbenik angleščine 1952 in učbenik slovenščine 
za založbo Polyglott 1967. Napisal je tudi več literar-
nozgodovinskih člankov. 

Opis vsebine •	gradivo	o	delovanju	oficirjev–dobrovoljcev	slovensko- 
hrvaške narodnosti in disidentskem gibanju v Rusiji 
leta 1917 in 1918 (brzojavke, memorandumi, dopisi, 
izrezki iz časopisov, prošnje, letaki), 1 m.

Jezik gradiva francoščina, romunščina, ruščina, slovenščina, srbščina
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Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1967
Bibliografija Skubic: Kotnik Janko, str. 336

MT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1543
Ime fonda oziroma zbirke ŽAGAR STANE
Čas gradiva (1915–1942) 1915–1918
Obseg gradiva (1 m.; 0,02 t.m.) 14 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Žagar Stane (1896–1942)
Historiat ustvarjalca Stane Žagar (Žaga pri Bovcu, 19. 2. 1896–Mali rovt pri 

Crngrobu, 27. 3. 1942), učitelj, narodni heroj, politični 
delavec. Nekateri viri sicer navajajo kraj smrti Planica 
pri Škofji Loki.
Rodil se je v družini lesnega trgovca Ferdinanda in uči-
teljice Avguste, roj. Uršič. V letih 1911–1915 je obiskoval 
učiteljišče v Gorici. Bil je član srednješolske organizacije 
Preporod. Takoj po maturi leta 1915 je bil mobiliziran 
v avstro-ogrsko vojsko (tirolska fronta, častniška šola).
Po vojni se je novembra, zaradi italijanske zasedbe 
Gorice, umaknil v Ljubljano. V decembru 1918 se je 
pridružil Maistrovim borcem za Koroško v Libeličah. 
V Dravogradu je v vojski ostal do avgusta 1919. Svojo 
prvo učiteljsko službo je opravljal v Žrelcu pri Celov-
cu. Po koroškem plebiscitu (oktober 1920) se je vrnil v 
Slovenijo.
Leta 1931 je bil sprejet v KPJ ter postal leta 1937 član 
CK KPS. Organiziral je razna predavanja z gospodar-
skega, kulturnega in političnega področja. Kmalu po 
začetku 2. sv. vojne je bil poslan kot inštruktor CK KPS 
na Gorenjsko, kjer je organiziral OF ter prve partizanske 
enote. Kasneje je odšel na Dolenjsko, vendar se je de-
cembra ponovno vrnil na Gorenjsko, kjer je 27. 3. 1942 
tudi padel.

Opis vsebine •	osebna	 korespondenca	 na	 razglednicah	 1915–1918	
med člani družine Žagar – iz Hoher Sonnblicka na ko-
roško-salzburški meji, s fronte na Tirolskem, s področja 
ob reki Piavi, iz Gradca (oficirska šola) itd., 13 ks.

•	kopija	pisma	Staneta	Žagarja	s	fronte,	poslanega	21.	2.	
1917, sestri Mileni, 1 ks.

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam s. d.
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Bibliografija Gorenjci.si. Spletni biografski leksikon znanih Gorenjk in 
Gorenjcev: geslo Žagar, Stane. Dostopno na:
http://www.gorenjci.si/Default.aspx?id=61 (15.10.2016)
Križnar: Žagar, Stane (1896–1942), str. 926–927

MT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1688

Ime fonda oziroma zbirke NOVAK JANŽE
Čas gradiva (1908–1924) 1914–1917

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 0,5 š.; 0,05 t.m.

Naziv ustvarjalca Novak Janže (1893–1934)

Historiat ustvarjalca Janže Novak (Notranje Gorice pri Brezovici, 19. 7. 
1893–Rab, 18. 7. 1934), pravnik, politični in kulturni 
delavec. Kot dijak je bil obsojen na ljubljanskem ve-
leizdajniškem procesu proti preporodovcem decem-
bra 1914 in septembra 1915 v Gradcu na pet let težke 
ječe. Po vojni je študiral pravo v Pragi in Zagrebu, kjer 
je leta 1923 promoviral. Od leta 1927 je bil odvetnik v 
Ljubljani. Bil je pobudnik in soorganizator naprednih 
študentskih organizacij (praška Napredna akademska 
mladina Jugoslavije, Podporno društvo jugoslovan-
skih akademikov, Akademsko društvo Jadran, Ferijal-
ni savez itd.), kasneje kmečko-delavskih organizacij 
in društev. Med leti 1927 in 1934 je bil med vodilni-
mi člani Zveze kmetskih fantov in deklet, predsednik 
Kmetske prosvete, član konzorcija Kmetskega lista, 
urednik Grude, odbornik Zveze slovenskih agrarnih 
interesentov in predsednik Zveze slovenskih kmetov 
v Ljubljani. Veliko je objavljal tako v študentskih in 
kasneje v kmetsko-delavskih časopisih in revijah (Ju-
goslaviji, Preporodu, Študentskem glasniku, Grudi, 
Kmetskem listu itd.). 

Opis vsebine •	vojaška	 izkaznica	 bataljona	 deželne	 brambe	 številka	
25 s. d., javni ukaz za odpust iz Cesarsko kraljeve voja-
ške bolnice za duševne bolnike v Feldhofu pri Gradcu 
24. 10. 1917, 2 ks. (š. 1, p. e. 1)

•	obtožnica Cesarsko kraljevega državnega pravdništva 
v Ljubljani proti preporodovcem, razsodba Cesarsko 
kraljevega deželnega sodišča v Ljubljani, del dnevni-
ka in pesmi iz zapora, 32 strani, 1914–1917, 5 m. (š. 1,  
p. e. 2–6)

•	korespondenca	 iz	 preiskovalnega	 zapora	 in	 ječe	 v	
Gradcu 1914–1917, 17 m. (š. 1, p. e. 22–38)

http://www.gorenjci.si/Default.aspx?id=61
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007
Bibliografija Vidovič-Miklavčič: Novak Janže, str. 19

PTM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1749
Ime fonda oziroma zbirke RUS JOSIP
Čas gradiva (1905–1985) 1914–1925
Obseg gradiva (35 š.; 3,80 t.m.) 5 ks.
Naziv ustvarjalca Rus Josip (1893–1985)
Historiat ustvarjalca Josip Rus (Bled, 16. 3. 1893–Ljubljana, 15. 9. 1985), prav-

nik, filozof in politik. Po maturi na gimnaziji v Kranju je 
študiral pravo na Dunaju od 1911 do 1915, ko je bil vpo-
klican v avstro-ogrsko vojsko. Leta 1918 je bil prostovo-
ljec – borec za severno mejo. Študij prava je končal 1921 
v Ljubljani. Služboval je kot sodnik na Brdu pri Lukovici, 
v Gornji Radgoni, Višnji Gori in Ljubljani.
V času NOB je bil član njenega osrednjega vodstva: bil 
je predsednik sekretariata IO OF do januarja 1943, nato 
podpredsednik IO OF in SNOS, poverjenik za sodstvo v 
SNOO, član in od 1943 podpredsednik predsedstva AV-
NOJ in član njegove zakonodajne komisije (od 1944 v 
Beogradu), 1945 vodja delegacije SNOS v Prekmurju. 
Po končani vojni je bil do 1953 podpredsednik Prezidi-
ja Ljudske skupščine FLRJ, od 1945 do 1953 zvezni in 
od 1946 do 1958 republiški poslanec ter član vodstev 
Ljudske fronte Jugoslavije oziroma SZDL Jugoslavije in 
OF oziroma SZDL Slovenije. Leta 1953 je postal član Iz-
vršnega sveta Ljudske skupščine LRS, 1954–1958 je bil 
predsednik republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, 
od leta 1975 član Sveta republike.
Bil je aktiven član telesno kulturne organizacije Sokol 
od 1908 dalje. V imenu napredne sokolske skupine se 
je udeležil ustanovnega sestanka OF leta 1941. Po raz-
pustu Sokola 1945 je deloval v telovadnem društvu Par-
tizan. Leta 1989 je izdal knjigo Pričevanja in spomini, o 
sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. Bil je 
nosilec partizanske spomenice.

Opis vsebine •	kovinski	medaljon	 s	 podatki	 o	 vojaku	 Josipu	 Rusu	 v	
primeru smrti 1914, 1 ks. (š. 1, p. e. 5)

•	potrdila	o	služenju	Josipa	Rusa	v	avstro-ogrski	vojski	
1918–1925, 4 ks. (š. 1, p. e. 5)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990
Bibliografija Adamič: Osebni fond Josipa Rusa, str. 70–73

Penič: Rus Josip - Andrej, str. 331–332
PTM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1962
Ime fonda oziroma zbirke HACIN JANKO
Čas gradiva (1914–1915) 1914–1915
Obseg gradiva (1 zvitek; 0,1 t.m.) 1 zvitek; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hacin Janko
Historiat ustvarjalca Janko Hacin (Češnjevek pri Cerkljah na Gorenjskem 

1884–Ljubljana 1956). Maturiral je leta 1904 na gimna-
ziji v Kranju, odslužil enoletni vojaški rok v Pragi in se 
tam vpisal na pravo. Po končanem študiju se je zaposlil 
kot koncipient pri odvetniku dr. Josipu Furlanu v Lju-
bljani. Leta 1914 je bil vpoklican kot nadporočnik k 3. 
Bosensko-Hercegovskemu polku. Njegova enota je bila 
poslana na vzhodno fronto v začetku decembra 1914, 
proti koncu februarja 1915 je zapustila bojišče z Rusi, 
se obrnila na jug do severne Ogrske, prešla Karpate v 
Galicijo. Hacin se je sam ranil v nogo in tako prišel na 
zdravljenje v Košice ter nato na Dunaj. Proglasili so ga 
za nesposobnega za fronto. Seznanil se je s slovenskimi 
liberalnimi intelektualci na Dunaju in se povezal s taj-
no amatersko vohunsko organizacijo, ki jo je organiziral 
dr. Milko Brezigar, vodstvo pa je kmalu prevzel Gregor 
Žerjav. Pomladi 1916 je spet prišel na rusko fronto ter 
prebegnil k Rusom s pomembnimi strateškimi podatki. 
Ti so ga poslali preko Stokholma, Londona in Pariza v 
Zürich, kamor je prispel 1. 1. 1917. Takoj je vzpostavil 
zvezo z Dunajem, od koder je redno prejemal zahteva-
ne podatke in poročila in jih posredoval ruski tajni službi 
v Parizu. V začetku januarja 1918 se je zaposlil najprej pri 
italijanskem, potem pa pri francoskem tiskovnem uradu 
kot poročevalec in prevajalec. V letu 1919 je bil zaposlen 
kot strokovnjak pri jugoslovanski delegaciji na mirovni 
konferenci v Parizu, leta 1920 je bil šef ekonomsko-fi-
nančne sekcije v oddelku za mednarodne pogodbe pri 
predsedstvu ministrskega sveta v Beogradu. Sodeloval 
je na mednarodnih konferencah v Rimu, Genovi, Trstu, 
Budimpešti in na Dunaju kot strokovnjak za ekonomska 
in finančna vprašanja v zvezi s likvidacijo Avstro-Ogrske. 
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Kot generalni direktor Privilegirane agrarne banke v Be-
ogradu je zaradi bolezni odšel leta 1934 v pokoj. Umrl je 
leta 1956 v Ljubljani.

Opis vsebine •	vojni	dnevnik	dr.	Janka	Hacina	1914–1915,	1	zvitek
Jezik gradiva slovenščina
Bibliografija Hacin: Vsi ti mladi fantje, 2002

AŠB

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 2012
Ime fonda oziroma zbirke PLEMELJ JOSIP
Čas gradiva (1873–1992) 1915–1918 
Obseg gradiva (19 š.; 2,1 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Plemelj Josip
Historiat ustvarjalca Josip Plemelj (Bled, 11. 12. 1873–Ljubljana, 22. 5. 1967), 

matematik. Matematiko je študiral na Filozofski fakulteti 
na Dunaju in leta 1898 doktoriral s področja diferencial-
nih enačb. Študij je nadaljeval v Berlinu. Leta 1902 je pos-
tal privatni docent na dunajski univerzi, 1906 asistent na 
Tehniški visoki šoli na Dunaju, 1907 izredni in 1908 redni 
profesor matematike na Filozofski fakulteti v Černovicah 
(Ukrajina). Po 1. sv. vojni je sodeloval pri ustanovitvi lju-
bljanske univerze in postal njen prvi rektor. Leta 1919 je 
bil imenovan za rednega profesorja matemmatike na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti, oziro-
ma pozneje Naravoslovni fakulteti, je bil profesor do leta 
1957. Glavna področja njegovega raziskovanja so bile 
diferencialne enačbe, teorija potenciala in teorija anali-
tičnih funkcij. Njegov največji dosežek je izvirna rešitev 
Riemanovega problema o obstoju diferencialne enačbe 
z dano monodropijsko grupo. Njegove razprave so izšle 
v številnih tujih revijah. Kot pedagog je vzgojil več gene-
racij matematikov in inženirjev, zaslužen je tudi za razvoj 
slovenske matematične terminologije. Bil je redni član 
SAZU od ustanovitve 1938, dopisni član JAZU v Zagre-
bu (od 1923), dopisni član SANU v Beogradu (od 1930) 
in dopisni član Bavarske akademije znanosti v Münchnu 
(od 1954). Je dobitnik nagrade Richarda Liebna (1912) in 
Prešernove nagrade (1954). Ljubljanska univerza mu je 
leta 1963 podelila častni doktorat.

Opis vsebine •	dokumenti	 iz	 časa	 1.	 sv.	 vojne	 (vojaški	 poziv,	 osebni	
zglasilni izkaz, navodilo za evakuacijo, koresponden-
ca), 1 m. (š. 1)
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•	družinska	 korespondenca	 (Ivana	 Majer,	 roj.	 Plemelj	
1900–1948, Alojz Plemelj 1917–1918), 2 m. (š. 9)

•	korespondenca	(dr.	Stanislav Bevk 1901–1955, dr. Av-
gust Böhm pl. Böhmerscheim 1909–1927, dr. Gustav 
pl. Escherich, 1899–1935, dr. Georg Faber 1901–1965), 
4 m. (š. 10)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

DJČ

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 2099
Ime fonda oziroma zbirke LONČAR DRAGOTIN
Čas gradiva (1899–1935) 1921
Obseg gradiva (2 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Lončar Dragotin
Historiat ustvarjalca Dragotin Lončar (Brdo pri Lukovici, 5. 11. 1876–Ljubljana, 

29. 7. 1954), zgodovinar, politik in publicist. Diplomiral je 
1904 na Karlovi univerzi v Pragi, nato je učil zgodovino 
in zemljepis v Ljubljani, Kranju in Idriji, med drugim je bil 
tudi prosvetni inšpektor. Od leta 1902 je skupaj z Anto-
nom Dermoto sodeloval pri socialni reviji Naši zapiski. Že 
pred letom 1907 je vstopil v Jugoslovansko socialno de-
mokratsko stranko in jo po 1918 zastopal v začasnem na-
rodnem svetu v Beogradu. Leta 1921 je sestavil avtono-
mistično izjavo slovenskih kulturnih delavcev. Z Albinom 
Prepeluhom in Franom Erjavcem je sodeloval pri izdaja-
nju lista Avtonomist, iz skupine se je oblikovala Sloven-
ska republikanska stranka kmetov in delavcev, v kateri je 
bil tajnik. Med 2. sv. vojno je zavračal sodelovanje z oku-
patorjem. V obdobju 1925 do 1947 je bil predsednik Soci-
alistične mladine in od 1921 član Znanstvenega društva 
za humanistične vede. Zagovarjal je mednarodnost in 
personalno avtonomijo, nacionalno vprašanje je obrav-
naval kot kulturno, jezikovno in predvsem politično vpra-
šanje, zavzemal se je za slovenstvo in socialne reforme.

Opis vsebine •	vojaška	zglasnica	Dragotina	Lončarja	1921	(kot	držav-
ni uradnik oproščen služenja vojske), 1 ks. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 2013
Bibliografija Gantar-Godina: Lončar Dragotin, str. 318–319

PTM
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LB Rodbinski fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 802
Ime fonda oziroma zbirke FOERSTER, RODBINA
Čas gradiva (1860–1944) 1917–1918
Obseg gradiva (108 š.; 14,0 t.m.) 10 š.; 1,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Foerster Jaroslav
Historiat ustvarjalca Jaroslav Foerster (Ljubljana, 15. 9. 1875–14. 12. 1946), 

gradbenik. Diplomiral je na Dunaju, bil je redni profe-
sor za visoke gradnje na Tehnični fakulteti v Ljubljani. Je 
utemeljitelj slovenskega gradbenega izrazoslovja.

Opis vsebine •	Jaroslav	Foerster	črnovojniški	inženir	poročnik	v	c.	kr.	
vojaški gradbeni inšpekciji v Domžalah (K. k. Militär 
Beaufsicht in Domschale):

•	Obrambna	zapora	Duplica	 (načrti,	 skice,	 izračuni,	 se-
znami orodij 1917, kopija poslane korespondence 
1917–1918), 0,2 t.m. (š. 16, 19)

•	dokumenti	 o	 transportu,	 nakupu,	 prodaji	 lesa	 1917–
1918, 0,1 t.m. (š. 25)

•	prejeta	 in	kopija	poslane	korespondence	1917–1918,	
0,1 t.m. (š. 29)

•	količina, vrsta lesa v skladišču, ponudbe, prevozi, na-
kupi od okoliških dobaviteljev, izstavljeni računi, pre-
jemki, plačila, živinozdravniški pregledi vprežne živine, 
seznami delavcev 1917–1918, 0,4 t.m. (š. 40–41, 45–46)

•	Žaga	Skok	 (prevzem	rezanega	 lesa,	prevozniki	1917–
1918), Žaga Domžale (dnevnik prevozov, seznami 
prevoznikov, delavcev, sekačev, ponudba lesa 1917–
1918), 0,1 t.m. (š. 55)

•	kopije	poslanih	sporočil	in	originalna	prejeta	sporočila	
1917–1918, 0,1 t.m. (š. 56)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

MG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 814
Ime fonda oziroma zbirke LUCKMANN, RODBINA
Čas gradiva (1906–1943)
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 5 m.
Naziv ustvarjalca Luckmann, rodbina
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Historiat ustvarjalca Ljubljanska trgovska rodbina Luckmann izvira iz Kro-
pe. Njen začetnik je bil žebljar Jurij, osrednje rodbinsko 
podjetje pa je obstajalo 82 let. Člani rodbine so bili pod-
jetniki, trgovci, finančniki. Opravljali so številne javne 
funkcije: Lambert Karel Luckmann je bil poslanec kranj-
skega deželnega zbora 1861–1866, prvi predsednik Tr-
govinske in obrtne zbornice itd., Jožef Luckmann je bil 
občinski svetnik mesta Ljubljana, Karel Luckmann je bil 
deželni poslanec kranjskih veleposestnikov. 

Opis vsebine •	korespondenca	 Antona,	 Franca,	 Fritza	 in	 Ninke	 Luc-
kmann 1909–1929, 5 m., 0,1 t.m. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1964
Bibliografija Holz: Luckmann, str. 333–334

AKG

M Arhivske zbirke
MA Zbirke posameznih vrst arhivskega gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1067
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA MATIČNIH KNJIG
Čas gradiva (1812–1959) 1914–1918
Obseg gradiva (192 š., 308 k.; 50,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	rojstne,	 poročne	 in	mrliške	matične	 knjige	 evangeli-

čanske veroizpovedi za Ljubljano, Maribor in Celje, 3 k. 
(š. 1)

•	poročne	 in	mrliške	matične	knjige	grškokatoliške	ve-
roizpovedi za Drage, 15 k. (š. 2)

•	poročne	in	mrliške	matične	knjige	pravoslavne	izpove-
di za Marindol, 15 k. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 2012

VP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1068
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA NAČRTOV
Čas gradiva (17. st.–20. st.) 1914
Obseg gradiva (6729 ks.; 78,4 t.m.) 1 ks.; 1,2 t.m.
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Opis vsebine •	načrt	 taborišča	 za	 vojne	 ujetnike	 Strnišče	 1914	 (sig.	
9/5), 1 ks.

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

AP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1069
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA KART IN ZEMLJEVIDOV
Čas gradiva (16. st.–21. st.) 1914–1918
Obseg gradiva (3194 ks.; 28,7 t.m.) 148 ks.; 2,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Vojaški geografski inštitut na Dunaju (K. k. Militärgeo-

graphisches Institut)
Vojaški geografski inštitut Beograd (Vojnogeografski 
institut)
Vojaški geografski inštitut Rim (Instituto geografico mi-
litare)

Historiat ustvarjalca Vojaški geografski inštituti so v času 1. sv. vojne izdajali 
karte za ozemlja v svoji pristojnosti.

Opis vsebine •	vojaški	zemljevidi,	nastali	v	času	1.	sv.	vojne,	148	ks.
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

AP

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1073
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ROKOPISOV
Čas gradiva (9. stol.–1941) 1924–1938
Obseg gradiva (554 ks.; 17,3 t.m.) 2 k.; 0,04 t.m.
Opis vsebine •	Jožef	 Zazula,	 Plebiscit	 (ob	 prevratu)	 na	 Koroškem	

1918–1920 (napisano 1924), 1 k. (I-133r)
•	Moji	 spomini	 iz	 svetovne	vojske	 leta	1914–1919	 (ne-

znani avtor, nedatirano – pred 1938), 1 k. (209r)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992

AN

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1086
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FILMOV
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Čas gradiva (1905–2016) 1916–1976
Obseg gradiva (29975 filmskih kolutov, 2727 DVD, CD, Blu ray, 61 LTO, 

DCP, HD, 11.577 naslovov; 1488,0 t.m.), 4 filmi; 0,4 t.m.
Opis vsebine •	Razrušena	Gorica	(Das	Zoersterte	Goertz),	Avstro-Ogr-

ska, 1916, producent Sascha film, 35 mm, čb, nemi, 
nemški mednapisi, 10 min, 1 ks. (št. 2397)

•	Prekop	Judenburških	žrtev/Zadnja	pot	narodnih	mu-
čenikov v domovino, Slovenija, 1923, režiser Veličan 
Bešter, 35 mm, čb, nemi, 9 min, 1 ks. (št. 968)

•	Sarabanda	 za	 17.	 regiment,	 Slovenija,	 1976,	 režiser	
Jože Pogačnik, 35 mm, čb, zvočni, 14 min, 1 ks. (št. 813)

•	Podobe	 iz	sanj,	Slovenija,	1967,	 režiser	Vojko	Duletič,	
35 mm, čb, zvočni, 14 min, 1 ks. (št. 144)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

AT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1201
Ime fonda oziroma zbirke SPLOŠNA ZBIRKA FOTOGRAFIJ ARHIVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE
Čas gradiva (1864–2004) 1915–1918
Obseg gradiva (9002 ks.); 212 ks.
Naziv ustvarjalca Franc Uršič, Peter Strnad
Opis vsebine Osebni fond Franc Uršič – fotografije iz I. svetovne vojne 

(SI AS 1340)
•	Soška	fronta,	leto	1915	(Nabrežina	1915	(Oklopni	vlak),	

Horodenka v Galiciji 1915), 2 ks.
•	Soška fronta, leto 1916 (Učinek težke granate na Coste-

sinu 1916, Verrena – Artiljerijski Volkstreffer 1916, Passi-
erscheinkontrolle pri Opčinah 1916, Misenski grad 1916, 
ob Doberdobskem jezeru 1916, Gesechtstandpunkt – 
Monte Erio, slepi … Camplengo, pogled iz Lokvice v So-
ško dolino, pogled na Sela iz Vojščice, Ute Crorch – La-
ška postojanka, Oobit Caproni – Misan pri Gorici, plen 
iz Asitaga, ujeti italijanski oficirji, 15 cm top, zaplenjen 
pri Cra la Madielle, cerkev in župnišče v Vojščici, Glott-
mannbohrdulage pri Sv. Martinu za kopanje tavern, Sv. 
Martin na Krasu, Adriarverske pri Tržiču (Monfalcone), 
laški 28 cm možnar na Verreni, pogled na Jamlje, Bhf.  
Monfalcone mit … iz Lokvice na Gorico, cev di Com-
polongo – naš 30 cm se baše, 24 cm možnar Adam ob 
Doberdobskem jezeru, Werk Compolongo, Doberić – 
po odbitem laškem napadu, september 1916), 27 ks.
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•	Soška	fronta,	leto	1917	(Molo	S.	Carlo,	pohod	čez	Tagli-
amento, Sesljan – spomenik prostov. talcev, konji in va-
goni, padli Italijani pri Rončiniju, Devinski grad – gro-
bišče, Štivan med 10. in 11. soško bitko, Štivan – južni 
predor, na laškem letališču v Campo Formido, kota St. 
Primmo – obrambni topič poti letalcem, Medjavas – 
VIII., postaja Avač, naša postojanka pred Štivanom, 15 
cm stražni top na Sv. Primožu, Cava Romana, ujeti Ita-
lijani 11. soške bitke pod Sv. Primožem, v naših posto-
jankah pred Štivanom, Kostanjevica na Krasu, Casarse – 
laška letalska lopa, pred Štivanom in Tržičem, ujeti 
Italijani pred viaduktom pri Sesljanu, Cava Romana 
pri Nabrežini, Kostanjevica na Krasu, italijanski ujet-
niki med 11. soško bitko, kako je učinkovala naša ar-
tiljerija v Rončungu(Ročinju) (Ronzina), panorama od 
Repentabora proti severu, prehod čez Tagliamento pri 
Seviglianu, Kontovel pri Trstu, Repentaborska cerkev, 
v Dobu na Retablisingi, panorama od Repentabora 
proti severu/1, panorama od Repentabora proti seve-
ru/2, Za bežečimi Lahi na cesti pri Vidmu na Laškem, 
oberleitner dr. Fischer in lb. Kunej v Trstu, pohod čez 
Tagliamento (pri Sevigliano), demolirana šola v Seslja-
nu, italijanski letalec izvlečen izpod zgorelega letala, 
železniški most pri Pordenonu, razstreljeni soški most 
pri Avčah, letalski park Campo Formido, pogled izpod 
Stare Lokve nad Kostanjevico, Devinski grad po 10. so-
ški bitki, gen. nadvojvoda Evgen Avstrijski v Dobu, Bo-
sanci prekoračujejo Tagliamento, prehod čez Sočo pri 
Avčah, Repentabor, sovražni letalec padel in zgorel pri 
Dornberku, sovražno letalo razstreljeno nad Dornber-
kom, pri Dornberku padli letalec, Štivan – pred sever-
nim predorom), 50 ks.

Zbirka Peter Strnad – soška fronta
•	Soška	 fronta,	 leto	 1918	 (priprave	 za	 gradnjo	 novega	

mostu namesto razstreljenega Ponte d' Oltra. V ozadju 
vasica Zorzoi, febr. 1918, Oberhelp Enego, med Vallone 
in Enego na asiaški planoti, železniški most pri Porde-
nonu, Caldonaško jezero, Castel Nuovo na Tirolah, gen. 
Conrad pri Campomulu, Strigno v Valsunjani, Ponte 
della Serra pri Fongaso-zapornice in slap, viseči most, 
na asiaški planoti med Enego in Vallone, feb. 1918, v 
pečinah Mt. Avene pri Fongasu, 25. 2. 1918, cerkvi-
ca S. Michele in stan mestnega stražarja fongaškega, 
Campo Mulo na asiaški planoti, febr. 1918 – v ospred-
ju vojaško grobišče, Piere Tesino, 3. 2. 1918 – v ozadju 
Mt. Agaro, Caldonazzo, grad v Terlagu, most in hotel
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Ponte della Serra, feb–mar. 1918, hotel Ponte della Ser-
ra, Tonzaro, jan. 1918, gen. Conrad in gen. Schneider 
na asiaški planoti, Campo Mulo na asiaški planoti, feb. 
1918 – stan poveljstva 28. inf. div., v ospredju vojaš-
ki grobovi, Vattaro – v ozadju Cima Vezzena, zadnja 
avstrijska vas Tellina, Calceranica ob Caldonaškem je-
zeru, italijanski ujetniki Cost' Alta, Helena na Cra Cam-
polago, porušena šola v Sesljanu, ladijski 35 cm top 
pri Calceranicu, razstreljeni most pri Lutranu, Terlago, 
pogled iz … pri Jamljah, Trento, Banhof Rovereto, Ma-
gazin – Villa Lagarina,  Volano, Napoli – panorama dalla 
Tomba di Virgilio, Napoli – Mon. a Vittorio Emanuele e 
Piazza Municipio, Napoli – Panorama da S. Martino II, 
Pozzuoli (dintorni) – Baia di Porto, Travlini, fotografije 
št. 123–128 brez ali z nečitljivo oznako), 49 ks.

•	Grad	Vittorio	Veneto,	Serravalle	palazzo	Troyer,	žičnica	
na strehi, Venerin vodnjak, Ceneda – Vittorio Veneto – 
cerkev sv. Roka, Villa Morosini, Serravalle – piazza Fla-
minio, nemška protiletalska obramba v Costi, stara vra-
ta – izhod iz Vittoria proti Serravallu, cerkev sv. Štefana, 
kamuflirani topovi na Piavi, Tizianova slika iz cerkve v 
Lentiaiju, Feltre – zasnežen kamufliran italijanski top, 
zasneženo mesto Feltre, mostovi čez potok Cavora-
me, sestreljeno letalo v Italiji, april 1918, San Fior pri 
Coneglianu – pokopališče letalcev, zažgano italijansko 
letalo v Codroipu, december 1917, italijanski avto v ce-
stnem jarku na cesti Conegliano – Vittorio, italijanski 
vojni ujetniki v Coneglianu 16. junija 1918, porušen 
italijanski most, Belluno - deželna banka, Belluno – pa-
norama, Vidor – vila Jacur, razstreljen železniški most, 
grad grofa Collalta pri Susegani, grad Collalto pri Falze 
di Piave, grad v San Vigiliu, Montello – zaseženo itali-
jansko skladišče streliva, Montello – zasežen italijanski 
minomet, 17. junij 1918, Vidor ob Piavi – uničen mlin, 
notranjost cerkve z žičnatimi ovirami, Valdobbiàdene – 
podrta cerkev, Memeggio – podrt most, poškodovana 
cerkev v Sernaglii della Battaglia ob Piavi, notranjost 
cerkve v Sernaglii, Follina – cerkvena vrata, arkade, 
ulica v Follini, notranjost porušene cerkve v Susegani, 
prizori iz porušenega Valdobbiadena, porušene hiše 
v Guietti, trdnjava v Primolanu, Schievenin ob Piavi – 
porušeno mesto, Fontina na Piavi – maskirana ulica, 
Carpen – porušn grad, sestreljeno letalo v San Marti-
nu, Combai – panorama, Pordenone – cerkev, Pieve di 
Solighetto – cerkev, Piava – pogled na Monte Sulder 
in most pri Vidorju, prečkanje reke s čolnom v sovraž-
nem ognju, junij 1918, Santa Lucia ob Piavi – cerkev,
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Casarsa della Delizia – italijanska hala za balon, 
sestreljeno nemško letalo, posnetki iz zraka – 9 nenas-
lovljenih fotografij, 84 ks.

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1998, Eva Gerkman; arhivski inventar 

2001, Eva Gerkman
JKa

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1549
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ ZGODOVINSKEGA ARHIVA 

CENTRALNEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTOV 
SLOVENIJE

Čas gradiva (1876–1989) 1914–1921
Obseg gradiva (3000 ks., 55 k.; 10,0 t.m.) 46 ks.; 0,02 t.m.
Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka je nastala tako, da so večino fotografij nekdanje-

mu Zgodovinskemu arhivu CK ZKS izročili posamezniki 
ali so jih le-ti nekdanjemu Zgodovinskemu arhivu pos-
redovali za reproduciranje (npr. Alojz Ankon – vojak, 
vojni ujetnik v Rusiji in tudi udeleženec oktobrske revo-
lucije), nekaj fotografij so kupili v antikvariatih itd.

Opis vsebine •	Gavrila	Principa	po	sarajevskem	atentatu	vodijo	v	za-
por, 1 ks. (p. e. I/ 113)

•	pokopališče	judenburških	žrtev	v	Judenburgu	in	gro-
bovi na ljubljanskem pokopališču po prekopu z Ju-
denburga/Upor slovenskih vojakov v Judenburgu 16. 
5. 1918, 6 ks. (p. e. II/21)

•	streljanje	slovenskih	vojakov	(97.	pešpolk)	–	upornikov	
v Radgoni 27. 5. 1918 (vojaški upor je bil 23. 5. 1918),  
1 ks. (p. e. II/22)

•	upor	mornarjev	v	Boki Kotorski 1.–3. 2. 1918, 3 ks. (p. e. 
II/54)

•	manifestacije	na	Kongresnem	trgu	29.	10.	1918	ob	raz-
padu Avstro-Ogrske monarhije, 1 ks. (p. e. II/103)

•	razne	slike	iz	1.	sv.	vojne,	6	ks.	(p.	e.	II/105)
•	likvidacija	Franca	Petriča	(1866–1915)	dne	2.	11.	1915	

zaradi vohunstva (Suhi bajer), 5 ks. (p. e. II/106)
•	spomenik	padlim	italijanskim	vojakom	v	1.	sv.	vojni	na	

Krnu, 1 ks. (p. e. II/156)
•	Preporodovci	 po	 obsodbi	 24.	 12.	 1914,	 1	 ks.	 (p.	 e.	

II/320)
•	rezervisti	na	ljubljanskih	ulicah,	vpoklicani	ob	začetku	

1. sv. vojne 1914, 1 ks. (p. e. II/370)
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•	politično	sumljive	ženejo	po	Poljanski	cesti	v	Ljubljani 
(1914–1918), 1 ks. (p. e. II/371)

•	predaja	 voznega	 parka	 s	 strani	 avstrijske	 vojske	 slo-
venski narodni vladi 1918, 1 ks. (p. e. II/553)

•	skupina	slovenskih	udeležencev	oktobrske	 revolucije	
v Caricinu (danes Volgograd ob Volgi) poleti 1918, 1 ks. 
(p. e. II/692)

•	skupina	jugoslovanskih	bivših	vojnih	ujetnikov	in	ude-
ležencev revolucionarnih dogodkov v Rusiji (fotografi-
rani so leta 1921 v Rigi ob povratku v domovino), 1 ks. 
(p. e. II/693)

•	vojni	ujetniki	iz	taborišča	Termez	v	Uzbekistanu	16.	7.	
1917, 1 ks. (p. e. II/695)

•	Slovenci	kot	vojni	ujetniki	v	Rusiji,	1	ks.	(p.	e.	II/696)
•	Primorci,	 ki	 so	 se	 aprila	 leta	 1921	 vračali	 iz	 ruskega	

ujetništva domov. Slika je nastala v Stettinu (dan. 
Szczecin, Poljska). Na fotografiji so: Franc Fon, Ivan Ko-
govšek, Ivan Možina in še dva neznana Slovenca, 1 ks. 
(p. e. II/796)

•	17.	polk	20.	maršbataljona	avstro-ogrske	vojske,	ki	so	
ga Rusi v celoti zajeli 31. 12. 1914 v Galiciji (v Borlecah 
pod Karpati. V skupini je Jože Pokovec, udeleženec ok-
tobrske revolucije, 2 ks. (p. e. II/797)

•	povratniki	in	nekdanji	vojni	ujetniki	na	ladji,	ko	se	vra-
čajo iz Rusije (Stettin, december 1920). Na sliki je Ivan 
Oselli in še trije Slovenci, organizatorji Jugoslovanske 
sekcije RKP/b/, 1 ks. (p. e. II/798)

•	osmrtnica	Avstrije,	ki	jo	je	izdal	ljubljanski	humoristični	
list Kurent (1918), 1 ks. (p. e. VI/210)

•	dopisnici	 (6.	 1.	 1916	 in	 7.	 4.	 1916),	 ki	 jih	 je	 pisal	 oče	
Alojza Ankona sinu, ki je bil v vojnem ujetništvu v Ta-
škentu, 4 ks. (p. e. VI/332)

•	porušene	Jesenice	 in	Koroška	Bela	 leta	1917	po	 itali-
janskem bombardiranju, 2 ks. (p. e. XVIII/7)

•	ambulanta	 v	 Sinči	 vasi	 na	 Koroškem	 (Kühnsdorf )	 ob	
koncu 1. sv. vojne 1918, 1 ks. (p. e. XVIII/15)

•	prizor	 iz	vzhodne	fronte	1.	sv.	vojne,	kjer	so	se	bratili	
vojaki nemške, avstrijske in ruske armade, 1 ks. (p. e. 
XVIII/27)

•	cesar	Karel	 I.	 in	feldmaršal	Svetozar Borojević pregle-
dujeta enote na italijanski fronti leta 1918, 1 ks. (p. e. 
XVIII/30)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis na kartoteki 1970

MT
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Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1750
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA KART IN ZEMLJEVIDOV ARHIVA INŠTITUTA 

ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Čas gradiva (20. st.) 1914–1918
Obseg gradiva (143 ks.; 9,6 t.m.) 3 ks.; 1,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Vojaški geografski inštitut na Dunaju (K. k. Militärgeo-

graphisches Institut)
Vojaški geografski inštitut v Rimu (Instituto geografico 
militare)

Historiat ustvarjalca Vojaški geografski inštituti so v času 1. sv. vojne izdajali 
karte za ozemlja v svoji pristojnosti.

Opis vsebine •	vojaški	zemljevidi,	nastali	v	času	1.	sv.	vojne,	3	ks.
Jezik gradiva italijanščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

AP

MB Tematske zbirke arhivskega gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1080
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ZA KRANJSKO, 

MUZEJSKEGA DRUŠTVA ZA SLOVENIJO IN 
HISTORIČNEGA DRUŠTVA ZA KRANJSKO

Čas gradiva (12. stol.–20. stol.) 1915–1916
Obseg gradiva (23 š.; 3,8 t.m.) 2 ks.; 0,01 t.m.
Opis vsebine •	spominski	znački:	Isonzo	Armee	1915,	Rdeči	križ	1914–

1915–1916, 2 ks. (š. 23, f. 32)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

AN

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1083
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA KOROŠKI PLEBISCIT
Čas gradiva 1919–1919
Obseg gradiva (1 ks., 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka Koroški plebiscit
Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka obsega album s plakati, letaki, volilnimi listki, 

brošurami in drugim gradivom, ki se nanaša na koroški
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plebiscit. Album je uredil koroški borec Škof. Gradivo je 
bilo odkupljeno leta 1961.

Opis vsebine •	plakati,	letaki,	volilni	listki,	brošure,	1	k.	(album)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

BR

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1514
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA DOKUMENTOV O DELAVSKEM GIBANJU  

DO LETA 1941
Čas gradiva (1914–1941) 1917–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 12 ks.; 0,01 t.m.
Opis vsebine •	primeri	 izjav	 podpisnic	 in	 podpisnikov	 za	 Majniško	

deklaracijo 1918 za občine Divača, Braslovče, Sv. Kuni-
gunda v Slovenskih goricah, Goče pri Vipavi, 4 ks. (š. 1)

•	Vojaško	 sodišče	 češko-slovenske	 vojske	 v	 (verjetno)	
Omsku – razsodba z dne 25. 7. 1918 glede delovanja 
Milana Markoviča Gorupa, 2 ks. (š. 1)

•	deklaracija	oficirjev	in	dijakov	slovenske	in	hrvaške	na-
rodnosti, ki so zapustili srbski dobrovoljni korpus 12. 6. 
1917, 4 ks. (š. 1)

•	osmrtnica	Avstrije	z	dne	31.	10.	1918,	priloga	uredni-
štva humorističnega lista Kurent, 2 ks. (š. 1)

Jezik gradiva češčina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

MT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1550
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA SPOMINSKEGA GRADIVA O DELAVSKEM 

GIBANJU, SOCIALISTIČNI REVOLUCIJI IN 
NARODNOOSVOBODILNI BORBI DO 1945

Čas gradiva (1948–1985) verjetno 1956–1965 (za obdobje 1918–
1919)

Obseg gradiva (58 š.; 6.4 t.m.) 329 ks.; 0,06 t.m.
Opis vsebine Borci za severno mejo 1918–1919

Avtorji:
•	Janko	Gačnik	(Vojaški	upor	27.	črnovojniškega	pešpol-

ka na Donavi leta 1918), 5 ks. (š. 50)
•	Ludvik	Primožič	(Koroški	Slovenci	ob	prevratu	1918	–	

Dokumentarno poročilo koroških borcev domačinov 
o aktivni obrambi slovenskega ozemlja pred nemškim
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narodnim in slovenskim meščanskim nasprotnikom), 
136 ks. (š. 50)

•	Jože	Slobodnik	(Prispevek	v	zvezi	z	borbo	za	severno	
mejo 1918–1919 in generalom Maistrom) 10. 3.–21. 5. 
1958), 9 ks. (š. 50)

•	Ludvik	Primožič	 (Pripombe	L.	Primožiča	na	 spomine)	
Josipa Slobodnika v zvezi z generalom Maistrom), 13 
ks. (š. 50)

•	Jože	 Slobodnik	 (Spomini	 na	 osvobodilno	 borbo	 za	
Maribor s Štajersko, Prekmurjem in Koroško leta 1918–
1919 (ter mnenja in ocene Zgodovinskega arhiva CK 
ZKS) 24. 4. 1956–27. 1. 1959), 70 ks. (š. 50)

Splošno:
•	Zgodovinski arhiv CK ZKS (Okrožnica udeležencem–

prostovoljcem za severno mejo leta 1918–1919 (Lojze 
Kovačič, Jože Okorn, Jože Vidmar) 20. 10. 1958), 1 ks. 
(š. 50)

•	Tugomer	Koser	(Pismo,	kot	odgovor	na	okrožnico	CK	
ZKS št. 1250/45 v zvezi z generalom Maistrom 4. 11. 
1958), 1 ks. (š. 50)

•	Božidar	Kraut	(dva	prispevka	v	zvezi	z	borbo	za	sever-
no mejo 1918–1919 in delovanjem generala Maistra 
november 1958), 6 ks. (š. 50)

•	Ciril	 Skvarča	 (Odgovor	 v	 zvezi	 s	 pismom	 CK	 ZKS	 št.	
1250/45 v zvezi z borbo za severno mejo in z genera-
lom Maistrom 20. 11. 1958), 1 ks. (š. 50)

•	Ludvik	Primožič	(pisma	Primožiča,	naslovljena	na	raz-
lične organe v zvezi z njegovimi spomini na borbo za 
severno mejo 1918–1919, 27. 8. 1957–3. 6. 1965), 57 ks. 
(š. 50)

•	korespondenca	 med	 Lojzetom	 Udetom	 (Inštitut	 za	
narodnostna vprašanja) in Zgodovinskim arhivom CK 
ZKS glede Udetovih kritičnih pripomb na okrožnico CK 
ZKS z dne 20. 10. 1958 v zadevi koroških borcev za se-
verno mejo leta 1918–1919 in generala Maistra 17. 11.– 
27. 11. 1958, 8 ks. (š. 50)

•	dr. Zorjan (Odgovor na okrožnico CK ZKS z dne 20. 10. 
1958 v zvezi z generalom Maistrom 24. 10. 1958), 1 ks. 
(š. 50)

•	Spomenica o generalu Maistru (Borci za severno 
mejo 1918–1919 s trinajstimi podpisniki 1961), 21 ks. 
(š. 50)

Odmevi oktobrske revolucije:   
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•	Življenjepis	in	prepis	poslovilnega	pisma	Boštjana	Oli-
pa, vodje upornikov v Muravu, dne 13. 5. 1918 (ustre-
ljen 21. 5. 1918), 3 ks. (š. 46)

•	Karel Pichlik (»Upori povrnjencev iz ruskega ujetništva 
spomladi 1918« - odlomki iz knjige K. Pichlika, ki se 
v glavnem nanašajo na Slovence: upor v Judenbur-
gu, Radgoni, Muravu, Pečuhu itd., Praga 1964), 51 ks. 
(š. 46)

•	Jože	 Repinc	 (Vojaški	 upor	 v	 Judenburgu	 in	 vojaški	
upor 17. pešpolka na italijanski fronti na Južnem Tirol-
skem 12. 10. 1918, 20. 1. 1960), 10 ks. (š. 46)

•	Jože	Fridl	(Upor	97.	pešpolka	v	Radgoni	maja	1918,	fe-
bruar 1958), 25 ks. (š. 46)

•	Franc	Kuriučič	(Spomini	na	vojaški	upor	v	Radgoni	leta	
1918 – Šli so s pesmijo na morišče!), 2 ks. (š. 46)

•	Kopija	 poslovilnega	 pisma	 Andreja	 Melihena,	 pred	
ustrelitvijo v Radgoni 27. 5. 1918, 1 ks. (š. 46)

•	Odbor	 za	 postavitev	 spomenika	 padlim	 junakom	 in	
Maistrovim borcem v Gornji Radgoni (Obvestilo Ivanu 
Melihenu, očetu v Radgoni ustreljenega Andreja Me-
lihena, o odkritju spomenika vojakom, ki so bili 1918 
ustreljeni, 16. 5. 1940, 1 ks. (š. 46)

•	prepisi	člankov	iz	časopisov	(Mariborski	večernik,	Slo-
venski narod, Slovenec) z dne 30. 5. 1935, ob priliki 
prekopa radgonskih žrtev, 8 ks. (š. 46)

•	prispevki	 Jožeta	 Požarja,	 Antona	Dodiča,	 Antona	To-
mažiča in Amalije Muha, roj. Udovič, o uporu v Radgo-
ni 23. 5. 1918, november 1957, 5 ks. (š. 46)

•	Izjava	Milana	Ukoviča	o	gozdarskem	uradniku	Rudolfu	
Ukoviču, doma iz Hrušice pri Podgradu, ustreljenem v 
Radgoni, 11. 1. 1958, 1 ks. (š. 46)

•	kopije	 razglednic	Rudolfa	Ukoviča,	namenjene	učite-
ljici Malči Zemljič ter poslovilno pismo staršem, maj 
1918, 12. ks. (š. 46)

•	Izjave	Janeza Aliča, Jožeta Eržena, Vinka Hafnerja o do-
godkih v Judenburgu, november 1957, 12 ks. (š. 46)

•	seznam	članov	Odbora	za	prenos	 judenburških	žrtev	
in prepis članka »Glasa svobode« z dne 31. 5. 1923, št. 
7 z naslovom »K prevozu trupel judenburških revoluci-
onarjev«, 1957, 5 ks. (š. 46)

•	izjava	 Ivana Bitenca iz Kranja o uporu mornarjev v 
Boki Kotorski februarja 1918, 5. 3. 1958, 4 ks. v rokopi-
su (š. 46)
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•	podatki	o	Francu Bajžlju, enemu izmed voditeljev upo-
ra v Boki Kotorski, nedatirano, 1 ks. (š. 46)

•	razni	članki	(Borba,	Ljudska	pravica,	Ljubljanski	dnev-
nik), referati o uporu mornarjev v Boki Kotorski, janu-
ar–februar 1958, 25 ks. (š. 46)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1958 (na kartoteki)

MT

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1770
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA PREPORODOVCI
Čas gradiva (1914–1934) 1915–1939
Obseg gradiva (4 š.; 0,5 t.m.) 4 š.; 0,5 t.m.
Opis vsebine •	dopisi	v	zvezi	s	procesom	proti	preporodovcem	(Endli-

cher in 31 soobtoženih) 1915–1939, 1 m. (š. 1)
•	priloge	 k	 procesu	 proti	 preporodovcem	 (korespon-

denca med obsojenimi in sorodniki, zapisniki, sestav-
ki, razna potrdila, knjižice z jugoslovansko tematiko, 
plakat, naslovnica pesmarice pesmi o boju na Kosovu) 
1909–1915, 1 m. (š. 1)

•	proces	1914–1917,	4	m.	(š.	2,	3)
•	proces	proti	Aleksandru	Saši	Knezu	1914–1916,	 1	m.	 

(š. 4)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Bibliografija Pleterski: Preporodovci, str. 299–300

PTM

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 2158
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FRAGMENTOV ARHIVSKEGA GRADIVA 

VOJAŠIH ENOT DO LETA 1941
Čas gradiva (1813–1938) 1915–1918
Obseg gradiva (9 š.; 1,0 t.m.); 5 š., 1 m.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Telegrafski korespondenčni urad Gradec (Telegraphi-

sches Korrespondenz Bureau Graz)
Deželnoobrambno dopolnilno vojaško poveljstvo Celje

Opis vsebine •	telegrami	Telegrafskega	korespondenčnega	urada,	iz-
postave Gradec 1915–1916, 3 š. (š. 1–3)

•	tiskovni	razglasi	oz.	objave	(različnih)	vojaških	povelj-
stev 1915–1917, 2 š. (š. 4, 5)
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•	Deželnoobrambno	dopolnilno	vojaško	poveljstvo	Ce-
lje (preskrba vdov in sirot 1917–1918), 1 m. (š. 6)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

DJČ

MC Arhivske zbirke zasebnih zbirateljev

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1081
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ČOPA JOŽETA
Čas gradiva (1809–1989) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,6 t.m.) 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Čop Jože
Historiat ustvarjalca Joža Čop (Jesenice, 27. marec 1893–Jesenice, 28. junij 

1975), slovenski alpinist, gorski reševalec in železar.
Vodilni slovenski alpinist, ki je preplezal večino po-
membnih sten v naših gorah, od tega triglavsko sever-
no steno več kot 300-krat. Med Čopove prvenstvene 
vzpone v Julijcih sodi Čopov steber v severni steni Tri-
glava. Bil je gorski reševalec, planinski vodnik in pionir 
zimskega alpinizma. Za alpinistično delo je leta 1970 
prejel Bloudkovo priznanje.

Opis vsebine •	denar	(marke)	iz	1.	sv.	vojne	(š.	2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

AKG

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 2077
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ALBINA PREPELUHA
Čas gradiva (1894–1991) 1914–1919
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 3 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Prepeluh Albin (1880–1938)
Historiat ustvarjalca Albin Prepeluh (1880–1938), pravnik in politik. Do leta 

1918 je opravljal sodno pisarniško službo v različnih 
slovenskih krajih. 1918 je bil imenovan za komisarja 
pri poverjeništvu za sodno skrbstvo. Po upokojitvi je 
prevzel Blaznikovo tiskarno in postal njen večinski del-
ničar. Vključil se je v Jugoslovansko socialdemokratsko 
stranko. Leta 1902 je bil eden od soustanoviteljev revije 
Naši zapiski, zavzemal se je za slovenski tip socializma, 
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upošteval je malega kmeta. Pod psevdonimom Abditus 
je objavljal v številnih slovenskih revijah in časopisih. 
Leta 1921 je zaradi unitaristične narodne politike iz-
stopil iz stranke, v začetku 1925 je izdal program svoje 
Slovenske republikanske stranke kmetov in delavcev, za 
jugoslovansko državo je zahteval republikansko obli-
ko. Leta 1926 je stranko združil s Samostojno kmetijsko 
stranko v Slovensko kmetsko stranko.

Opis vsebine •	črnovojni	legitimacijski	list	1914	(razglašen	kot	sposo-
ben za skupno vojsko), 1 ks. (š. 2, p. e. 15)

•	dopisa	Cesarsko	kraljevega	okrožnega	sodišča	Ribnica	
o razrešitvi iz črne vojske 1914, 2 ks. (š. 2, p. e. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

Bibliografija Rozman - Prunk: Prepeluh Albin, str. 298–299

PTM

NA Zbirke dopolnilnih reprodukcij (kopij)

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1087

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA DOPOLNILNIH MIKROFILMOV
Čas gradiva 12. stol.–1918

Obseg gradiva (1732 mf. kolutov; 20,0 t.m.) 30 mf. š., 98 mf.

Naziv ustvarjalca Gubernij za primorje in Namestništvo v Trstu, Predsed-
stveni in rezervatni spisi 1815–1918
Namestništvo za Primorsko v Trstu, Predsedstveni spisi 
1850–1918
Namestništvo v Trstu, Predsedstveni spisi 1906–1918
Policijska direkcija v Trstu 1850–1918
C. kr. pravosodno ministrstvo 1886–1918
Records of the Department of State relating to political 
relations between Yugoslavia and other states 1910–
1929

Opis vsebine •	spisi o pomorski trgovini, poročila s konzulatov, policij-
ske zadeve, šolstvo, prepovedi uvoza, prehod vojaških 
obveznikov preko mej, potni listi vojaških obveznikov, 
ravnanje s sumljivimi tujci

•	spisi o slovenskih in hrvaških društvih in zvezah, šolah, 
političnih in narodnokulturnih gibanjih in akcijah, orga-
nizacija lokalne uprave, kmetijstvu, pogozdovanju Krasa
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•	spisi	o	gospodarskih,	umetnostnih,	delavskih,	politič-
nih, športnih in veteranskih društvih, periodika, teater, 
državna policija in javna varnost, obmejna policija, 
konservatoriji, muzeji, spomeniki, zakonska ureditev 
šolstva, železnice, rudarstvo

•	poročila	o	političnih,	nacionalnih,	 socialnih,	 socialnih	
delavskih gibanjih in akcijah na ozemlju bivše Jugosla-
vije: Štajerska, sodna organizacija-kaznilnice in zapori 
(knj. 191, klas. III), Višje deželno sodišče v Trstu in Za-
dru, personala (knj. 1201, klas. III)

•	Češka,	Moravska,	Galicija,	Primorje	in	Dalmacija,	kazen-
ski dogodki in nemiri ter politični dogodki na splošno 
v tujini, nemiri, demonstracije (knj. 1570, 1573, 1574, 
klas. VId)

•	Štajerska,	 Primorje,	Dalmacija,	 odvetniki,	 notarji	 (knj.	
2936, 231, klas. III)

•	kaznilnici	in	sodni	zapori	Koper,	Gradišče	(knj.	200)
•	Štajerska,	odvetniki	in	notarji	(knj.	212)
•	politični	 dogodki	 na	 Štajerskem	 in	 Kranjskem	 (knj.	

1571)
•	bilateralne	pogodbe,	politični	odnosi	z	drugimi	drža-

vami, politične zadeve, vojaške zadeve, socialne zade-
ve, ekonomija, industrija, transport, komunikacije

Jezik gradiva angleščina, italijanščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997 in 1998; seznam dopolnilnih mikro-

filmov
VSu

Signatura fonda oziroma zbirke SI AS 1551
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA KOPIJ DOKUMENTOV O KOMUNISTIČNEM 

IN DELAVSKEM GIBANJU
Čas gradiva (1889–1990) 1918–1927
Obseg gradiva (111 š.; 12,3 t.m.) 166 ks.; 0,02 t.m.
Historiat ustvarjalca Del gradiva je nekdanji Zgodovinski arhiv Centralne-

ga komiteja Zveze komunistov Slovenije (leta 1990 se 
je le-ta priključil Arhivu Republike Slovenije) zbiral z 
načrtnim zbiranjem v raznih inštitucijah, del pa so ga 
posodili za kopiranje posamezniki oz. so arhivu izročili 
kopije. Kopije gradiva, ki zadevajo dogodke med 1. sv. 
vojno in neposredno po njej, so bile pridobljene v nek-
danjem Muzeju NOB Slovenj Gradec, Pokrajinskem ar-
hivu Maribor, Muzeju narodne osvoboditve Maribor itd.
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Opis vsebine •	Prepis	 in	 prevod	 Poročila	 C.	 in	 kr.	 rudarski	 inšpekciji	
KM v Leobnu o stavki (zaradi znižanja količine hrane) 
mežiškega rudarskega odseka Družbe rudarske unije v 
Pliberku dne 26. 6. 1918, 14. 7. 1918, 2 ks. (š. 52)

•	Poročilo	Ivana	Debevca	Narodnemu	svetu	v	Ljubljani 
o vojaškem uporu v Codroipu na soški fronti oktobra 
1918, 17. 12. 1918, 3 ks. (š. 52)

•	Gradivo	o	vojaškem	uporu	v	Mariboru	v	noči	22./23.	7.	
1919 (Poročilo vladnega komisarja dr. Pfeiferja gene-
ralu Rudolfu Maistru z opisom dogodkov v Mariboru v 
noči 22. na 23. 7. 1919, Poročilo dr. I. Matka dr. Pfeiferju 
(Pfeifer ga pošilja R. Maistru kot dodatek k poročilu z 
dne 25. 7. 1919) o dogodkih v noči 22. 7. 1919, Situ-
acijsko poročilo vodje Državno-policijskega komisari-
ata dr. Senekoviča za teden 21.–27. 7. 1919, poslano 
poverjeništvu za notranje zadeve Deželne vlade za 
Slovenijo, Seznami staleža v Mariboru, Tajno povelje 
št. 14 Štajerskega obmejnega poveljstva Kraljevine 
SHS, Izjava Ivana Rogliča, revidenta južne železnice, R. 
Maister: »Moj članek v Slovenskem delavcu«, Poročilo 
o preiskavi v topniški vojašnici, Spomini polkovnika 
Franca Cvirna z naslovom Vojaška pobuna 20. junija 
1919 v Mariboru, Dopis podpolkovnika F. Cvirna ge-
neralu Maistru o nezadovoljstvu med vojaki in pismo 
vojakov, Uradna beležka Vojaškega sodišča SHS o voja-
škem uporu 22. na 23. 7. 1919 v Mariboru, Dopisi štaba 
Vrhovne komande IV. armijske oblasti glede izvršitve 
smrtne kazni nad Adolfom Poskovčkom in Karlom To-
plakom, Poročilo Mestnega poveljstva v Mariboru oz. 
podpolkovnika Cvirna Vojaškemu sodišču Štajerskega 
obmejnega poveljstva v Mariboru o vojaškem uporu, 
Spremni dopisi in poročila Vojaškega sodišča SHS v 
Mariboru o vojaškem uporu v Mariboru 22. 7. 1919, 
1919–1920), 23. 7. 1919–1920, cca 50 ks. (š. 52)

•	Poročila	 posameznikov	 (Janez	 Edšid,	 Jože	 Klekl,	 Bo-
židar Sever, Štefan Bejek, Pavle Horvat, Jožef Škafar, 
Miha Erjavec, V. Kukovec, dr. I. Senekovič, dr. Pirkmeier, 
J. Godina, Vincenc Šeruga), poslana generalu Rudolfu 
Maistru o dogodkih v Murski Soboti in Prekmurju, 14. 
8. 1919–cca 3. 2. 1927, 81 ks. (š. 52)

•	Gradivo	o	 stavki	 železničarjev	 v	Mariboru	 konec	 leta	
1918 (dopisi Zveze jugoslovanskih železničarjev, Po-
družnice Maribor Obmejnemu poveljstvu Maribor 
(generalu Maistru) in Železničarskemu ministrstvu v 
Beogradu o stavki, Spomini Ivana Kitka »Mariborski  
železničarji pred prevratom in ob prevratu«, Spomini
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Karla Štefina »Opis železničarske stavke leta 1918 v Ma-
riboru (prepis privatnega pisma R. Maistru, 1. 3. 1927), 
letaki in drugi dopisi, 30. 5. 1918–cca 1. 3. 1927, 30  
ks. (š. 52)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

MT



2. Pokrajinski 
 arhiv Koper 
 (PAK)
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Na pol potopljena ladja, s. d.
(SI_PAK_KP/0311, t. e. 1, a. e. 1)
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A.000 Arhivski fondi
A.100 Uprava
A.110 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne ter avtonomne oblasti
A.116 Uradi Italije

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0019
Ime fonda oziroma zbirke LUŠKA KAPITANIJA PIRAN
Čas gradiva (1910–1973) 1914–1919 
Obseg gradiva (140 š., 17 k.; 15,4 t.m.) 4 m., 94 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Luška kapitanija Piran (Capitanato di porto di Pirano)
Opis vsebine •	okrožnice	in	poslanice	1914–1919	(plovba	po	nevtral-

nem pasu med vojskujočimi se državami, mine ob pri-
obalnem pasu, napovedana nevtralnost Argentine in 
Urugvaja, vojno posojilo, način izmika minam, vpoklic 
nabornikov, zaposlenih v luški kapitaniji, preventi-
va proti koleri, preskrba s peskom za vojne namene, 
opozorilo pred postavljenimi morskimi minami s stra-
ni Velike Britanije, označevanje minskega območja, 
blokiranje celotne obale s strani japonskega admira-
la, upravljanje svetilnika ob potencialni prisotnosti 
sovražnika, pogoji vplutja vojaških ladij v pristanišča, 
odobritev nošenja orožja, težave zaradi omejevanja 
javne razsvetljave v priobalnem pasu, omejevanje 
prostega tranzita in izklapljanje svetilnikov širom po 
Evropi, omejevanje ribolovnega območja, poostren 
nadzor nad tihotapljenjem z orožjem, prisilno izplutje 
tujih plovil, prisilna zaustavitev ladij, ki prevažajo pre-
mog, pšenico in volno, zapiranje trgovin zaradi vojne-
ga stanja, omejevanje gibanja v pristaniščih, prepoved 
fotografiranja vzdolž obale, evidenca vojaških plovil 
v nacionalnih pristaniščih, omejevanje plovnih poti, 
označevanje plovil za lažjo prepoznavnost, prepoved 
menjave bivališča brez odobritve, maša v čast padlim 
vojakom, interniranci v Rusiji, pomoč družinam, kate-
rih plovila je zasegel sovražnik, takojšnje obveščanje o 
uničenih ali zaseženih minah, izguba torpeda, pomoč 
ribičem, ki so utrpeli škodo zaradi vojne, nagrada za 
prijavitelja osebe, ki je namerno poškodovala telegraf, 
razpis nagrade za najditelje morskih min, strožji nadzor 
nad slepimi potniki, pogodba za prevoz peska, slav-
nost ob ponovnem zavzetju Lvova (Leopolija), potop 
ladje zaradi podvodne mine, navodila varne plovbe 
za časa vojne, zasedba svetilnikov s stani vojakov, pre-
poved izvoza določenih surovin, podaljšanje rokov



Pokrajinski arhiv Koper

128

za plačilo kazni zaradi vojne, zapiranje pristanišč na 
strateško pomembnih območjih, propadanje ribiških 
plovil lastnikov, ki so bili vpoklicani v vojsko, prepoved 
sidranja plovil na določenem plovbnem območju, zbi-
ranje odpadnega papirja za vojne namene, praznik v 
počastitev avstro-ogrske mornarice in vojakov na bo-
jiščih, opozorilo pred plavajočimi minami, postavljene 
s strani italijanske vojske, obvezna prisotnost mornarja 
z daljnogledom za lociranje min med plovbo, izplačilo 
nagrade za najdeno in odstranjeno mino, teden Rde-
čega križa za zbiranje sredstev, odobritev ribolova za 
vojaško osebje, pomoč ribiškim družinam, ki so obu-
božale zaradi vojne, vojaški ribolov, omejitve glede 
proste prodaje ulovljene ribe, pogoji napredovanja 
kadetov, ki služijo v vojaški mornarici, zaseg plovila s 
strani vojske, zvišanje finančne pomoči zaradi vojnega 
stanja, prepoved izvoza vina iz Istre, ukinitev plovne 
poti med Sesljanom in Novigradom, dopolnitve pra-
vil glede vojaškega ribolova, fond za vdove in sirote 
padlih vojakov, omejevanje porabe premoga in lesa, 
ukinitev delovnega mesta zaradi vojnega stanja, po-
delitev začasne subvencije zaradi izrednega stanja, se-
znam upravičencev do denarne pomoči zaradi utrpele 
škode za čas vojne, omejitev ribolovnega območja v 
Tržaškem zalivu, prepoved uporabe dinamita in os-
talega najdenega orožja pri ribolovu, opozorilo pred 
nevarnostjo plavajočih min, nova ruska zastava, s ka-
tero bodo označene tudi ruske bojne ladje, obvezno 
izobešanje predpisane pomorske zastave na trgovskih 
ladjah v času vojne, uničenje min v morskem kanalu 
v Portorožu, strožji ukrepi proti ribolovu z dinamitom, 
zamenjava avstro-ogrskih pomorskih knjižic z italijan-
skimi, dvig nacionalnih zastav na vseh plovilih v čast 
zmagoviti Italiji, koordinate najdene morske mine, 
obvezno javljanje zasledenih min, odprtje pristanišč, 
ki so pod italijanskim nadzorom), 4 m., 87 ks. (š. 9–15)

•	uradni	list	1915	(prepoved	stika	civilnega	prebivalstva	
z vojnimi ujetniki, zaplemba vina za vojaške namene, 
prepoved zadrževanja na hribih in zvonikih, prepo-
ved barvanja in prodaje barvanih jajc v velikonočnem 
času, omejevanje potrošnje žitaric, omejitve glede 
peke in prodaje kruha), 7 ks. (š. 11)

Jezik gradiva hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MM
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0634
Ime fonda oziroma zbirke CIVILNI KOMISARIAT SEŽANA, PODPREFEKTURA 

SEŽANA
Čas gradiva (1918–1926) 1914–1923
Obseg gradiva (73 š., 15 k.; 8,2 t.m.) 22 š., 5 m., 10 ks.; 2,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Civilni komisariat Sežana, podprefektura Sežana (Com-

misariato civile per il Distretto politico di Sesana, So-
ttoprefettura di Sesana)

Opis vsebine •	občinske zadeve 1919–1922 (zapisniki sej – razpra-
ve o vojnih škodah in odškodninah, podpore in na-
biralne akcije, namenjene vojnim sirotam, vdovam 
in družinam, begunske podpore (navodila, prošnje, 
odgovori), vračanje beguncev, opisi in cenitve vojnih 
škod, škode, povzročene z vojaškimi granatami (po-
škodbe stavb in ljudi), vojne odškodnine, opisi razmer 
v krajih sežanskega okraja po vojni, vojaška sodišča, 
imenik nezakonitih otrok, rojenih v vojni, zbiranje in 
čiščenje eksplozivnih orožij ter kovin, prevoz padlih v 
vojni, seznami pohabljenih in slepih vojakov), 9 š., 1 
m. (š. 4–13)

•	vojaške vzdrževalnine 1914–1920 (navodila in načela 
za reševanje prošenj za vojaško vzdrževalnino (proš-
nje in prijave za pridobitev), pregledne tabele izplača-
nih in zaostalih vojaških vzdrževalnin, dopisi deželne 
podporne komisije v Trstu, vojaška podpora svojcev 
dezerterjev (poizvedbe), navodila za izplačevanje 
vojaških in begunskih podpor, izkazi vojnih invali-
dov, vdov in sirot, poizvedbe, plačilne pole ), 3 š., 1 m. 
(š. 13–16)

•	begunske	 podpore,	 ubožne	 podpore	 in	 podpore	 in-
ternirancem 1918–1921 (prošnje, prijavni listi, izkazi 
podpore, plačilne pole za begunske podpore, podpo-
re v obliki oblek), 6 š. (š. 18–23)

•	vojaške zadeve, podpore in pokojnine 1919–1923 
(popisi nepremičnin, ki so bili v lasti nekdanje avstro- 
ogrske armade, seznami vojnih ujetnikov, zbiranje ne-
eksplodiranih streliv (okrožnica), prijavljanje vojakov 
nekdanje avstro-ogrske vojske, podpore družinam voj-
nih ujetnikov avstro-ogrske vojske, prošnje za prido-
bitev vojaške podpore in invalidnine, plačilne pole za 
vojaške podpore, vojna škoda in odškodnine – obve-
stila, prošnje, obvestilo o terjatvah zoper avstro-ogrsko 
vojsko in prijave, seznami umrlih in pogrešanih voja-
kov nekdanje avstro-ogrske vojske), 4 š. (š. 32–34, 73)
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•	zdravstvene	 zadeve	 1918–1920	 (naredba	 Narodne	
vlade SHS glede zdravniških pregledov vojakov, ki so 
se vrnili s fronte, z namenom, da preprečijo širitev na-
lezljivih bolezni, ureditev razpršenih grobov, padlih 
vojakov in vojaških pokopališč, preprečitev širitve na-
lezljivih bolezni s strani nekdanjih vojakov avstro-ogr-
ske vojske na civilno prebivalstvo (obvestila), vrnitev 
vojaških ujetnikov nekdanje Avstro-Ogrske, zdravlje-
nje vojnih invalidov, izkop in transport trupel padlih 
vojakov), 2 m. (š. 47, 50)

•	normalije	1918–1919	(ukaz	o	zbiranju	vojaškega	mate-
riala, ukaz o nekdanjih avstro-ogrskih vojakih in ujet-
nikih, ukazi o vojnem sodišču, ukaz o prijavi materiala, 
ki je last avstrijske države, sporočilo o izplačilu podpor 
beguncev, objave in prijave glede vojne škode, terjat-
ve zoper nekdanjo avstro-ogrsko monarhijo, ukaz o 
varstvu in podpori vojnih invalidov, vdov in sirot, ukaz 
o vojaških pokojninah in podporah), 10 ks. (š. 55)

•	okrožnice	 1919–1923	 (izplačevanje	 vojaških	 podpor,	
izplačevanje povračil za vojne poškodbe, odškodnine 
za vojno škodo, prošnje za prijavo vojne škode, zaščita 
spomenikov, postavljenih v spomin v vojni padlih vo-
jakov), 1 m. (š. 63)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva indeksi in delovodniki; indeks in delovodniki begunskih 

podpor; arhivski popis s. d.
TK

A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. st.
A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi (1849–1945)

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0633
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO SEŽANA
Čas gradiva (1782–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (516 š., 180 k.; 61,0 t.m.) 9 š., 129 m.; 13,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Sežana (Bezirkshauptmannschaft 

Sesana, Capitanato distrettuale di Sesana)
•	predsedstveni	spisi	1914–1918	(razglasi	o	smrti	presto-

lonaslednika Franca Ferdinanda in vstopu v vojno, da-
rovanje Rdečem križu, prošnje za zaposlitev pri Rde-
čem križu, popravila cest, darovanje vojakom v obliki 
oblek ali denarja, preskrba vojakov, razglas glede po-
rabe žita, moke in kruha, rekvizicije, zbiranje kovin, 
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vojaške zadeve, izkazi komisije za pridelke, obdelova-
nje polj, kazni za skrivanje pridelka razglas o naglosod-
nih postopkih zoper civilno prebivalstvo, prepoved 
prodaje žganih pijač, zemljiško-posestne pole, skrb za 
vojne sirote, ruski ujetniki), 8 m. (š. 11–15)

•	predsedstveni	mobilizacijski	spisi	1914–1918	(poveril-
nice služenja v vojski, naborne zadeve, pozivni razgla-
si, prošnje za oprostitev vojaške službe), 2 m. (š. 20–21)

•	občinske	 zadeve	 1915–1918	 (zapisniki	 občinskih	 sej,	
prijave o prestavitvi javnih in drugih uradov, spremem-
be uradnih ur javnih uradov zaradi vojne, urejanje te-
lefonskih in poštnih postaj, nabava tiskovin, izvzem 
občinskih funkcionarjev od vojaške službe, popravila 
uradov, organizacija ugodnih prevozov za vojne ra-
njence, skrb za begunce, prošnje beguncev (za začasno 
bivanje, za preselitev, za vrnitev v kraje zasedenih od 
vojaštva, za podporo), pravila begunskega taborišča v 
Sežani, prevažanje beguncev, premestitev beguncev 
v begunska taborišča (Wagna pri Lipnici), evakuacije 
naselij in njenega prebivalstva, seznam premičnin be-
guncev, seznam begunskih družin, nastanjenih po po-
sameznih krajih v sežanskem okraju, pritožbe begun-
cev, preskrba s hrano, Rdeči križ, organizacija loterije 
v podporo družinam, prizadetih zaradi vojne, interna-
cije Italijanov, poizvedbe o pogrešanih osebah, pod-
pore vojnim sirotam in vdovam, podpore družinam 
internirancev, božično obdarovanje otrok vojskujočih 
se držav, seznam avstrijskih državljanov, ki so prevzeli 
srbsko državljanstvo, preimenovanje slovenskih krajev 
z italijanskimi imeni, javno nabiranje lanenih in sonč-
ničnih odpadkov za vojaške namene, odvzem šolskih 
zvonov in odškodnina, darovanje za vojaške grobo-
ve, čevlji za revne otroke, Posredovalnica za goriške 
begunce v Ljubljani – dobava oblek, zbiranje oblek 
in čevljev, vračanje oblek pogrešanih ali padlih oseb, 
zbiranje praznih mineralnih steklenic in papirja, izme-
njava vojnih ujetnikov iz bojišč z ujetniki iz zaledja za 
delo, uporaba vojnih ujetnikov pri javnih delih, ukaz o 
prepovedi zvonjenja, internirani politični kaznjenci – 
sprejem v begunsko taborišče, prepovedano širjenje 
brošur, vrnitev beguncev iz Galicije, oddaja predme-
tov iz bakra, niklja in aluminija za vojaške potrebe, 
priprava mladine na vojsko, vojaške naredbe župan-
stvom, slovenski begunski koledar, posredovanje dela 
za vojne invalide, vračanje beguncev (pozivi in sezna-
mi beguncev), poziv k zbiranju sredstev za vračajoče
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se goriške begunce, oskrbovalni prispevek za begun-
ce, skrb za mladino umrlih staršev, počastitev vojaških 
grobov, akcije za prizadete v vojni, oddaja orožja med 
civilnim prebivalstvom, obnovitev zgradb v Goriško
-Gradiški), 11 m. (š. 390, 399, 403, 405, 415, 418–419, 
441–442, 463, 492)

•	javna	dela	1915–1916	(gradnja	 in	vzdrževanje	občin-
skega cestnega omrežja v vojaške namene, popra-
vljanje hiš, nemški napisi na deželnih cestah), 2 m. 
(š. 390, 403)

•	vojaške zadeve 1914–1918 (naborne zadeve (pozivi), 
oprostitve in preložitve vojaške službe (prošnje, od-
govori), premestitve vojakov v nadomestno rezervo, 
prošnje vojakov za začasen dopust (odgovori), dopi-
si županstev o vračilu vojaških imenikov, imenik od-
sotnih oseb iz Trsta, vpisi in izbrisi iz vojaškega imenika, 
vabila in prošnje za prostovoljni vstop v vojaško služ-
bo, vključitev vojnih ujetnikov iz Galicije v avstro-ogr-
sko vojsko, iskanje oseb, ki so storile kaznivo dejanje, 
zapuščinske zadeve, poizvedbe za vojaškimi obvezniki, 
ki se niso javili naborni komisiji, šolske ugodnosti za 
srednješolce, vpoklicane v vojsko, predčasna odpusti-
tev vpoklicanih šolarjev, nabori vojaških obveznikov, 
ki živijo izven Avstro-Ogrske, strelske vaje vojakov pri 
Komnu, prepoved pokopavanja poginulih živali, prosti-
tucija, vojaške takse, izposoja konj iz vojaških špitalov 
za najnujnejša poljska dela, vojni invalidi (seznami, 
podpora, nameščanje), dnevne mezde voznikov, vojno 
posojilo, oddaja bakrenih posod in kotlov za žganjeku-
ho, delavske mezde, najvišja cena za pločevino in litino 
kot nadomestek za baker, mesing in nikelj, surovina za 
pridobivanje municije, vojaške rekvizicije (živina, konji, 
vagoni, avtomobili, ponjave za voze, kovinski predmeti, 
zvonovi, strelovodi itd.) in odškodnine, poziv za zbira-
nje živil za vojake, pritožbe na rekvizicije po sežanskem 
okraju, odvzem konj za vojaške potrebe, opisi škode, 
povzročene s strani vojske (odškodnina), denarna na-
kazila za nastanjeno vojaštvo, odškodnina za žrtve po 
eksploziji vojaške municije, magazin za razstrelivo v 
Sežani, razglasi s fotografijami in z opisi neznanih in 
pogrešanih vojaških in civilnih oseb, poziv za zbiranje 
kovin in vreč s peskom za vojsko, vojni ujetniki, vojni 
ujetniki za poljska dela, korespondenca vojnih ujetni-
kov v civilnih bolnicah, vojni ujetniki na delu v zaledju, 
pobegi ruskih vojnih ujetnikov, prepovedana upora-
ba vojaških predmetov med civilnim prebivalstvom,  
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prošnje za razširitev vojaške službe, podpore družinam 
padlih vojakov, natečaj za sprejem v Vojno akademijo, 
prepovedana uporaba potrdil za vojaško blago po ci-
vilnih oblasteh, karte urada za vojaško preskrbo, zbirka 
za oslepele vojake, ameriška pomoč za Srbijo, prijave 
svinčenih cevovodov zaradi rekvizicije, superarbitraža 
vojaštva, premestitev beguncev na fronto, pašnja vo-
jaških konj na travnikih, vojaški dopust za delo na po-
lju, počastitev vojaško zaslužnih bojevnikov, prodaja 
klavne živine za vojake, zaplemba vojaških čevljev, naj-
denih pri civilnih osebah, vojno zavarovanje v Trstu za 
vdove in sirote padlih vojakov, zračni napadi na Nabre-
žino in sestrelitev italijanskega letala, sprejem delavcev 
v tovarne za preskrbo vojaštva, učitelji za nadomestno 
rezervo, poizvedbe za evakuiranci, sanatoriji v vojaških 
bolnišnicah, počastitev padlih vojakov, kazen za skriva-
nje kovin, odškodnina za poljske pridelke, uničene za-
radi vojske, kolajne za hrabrost vojnih invalidov, pobeg 
turških vojnih obveznikov v Švico, ustanovitev centra 
za borbo proti poizkusom za oprostitev vojaške služ-
be, poziv za oddajo municije, odpustitev iz begunskih 
taborišč, vpoklic učiteljev v vojsko, spremembe šol v 
vojaške domove, licitacije konj, oddaja osebnih avto-
mobilov javni oblasti v primeru demobilizacije, poštni 
golobi, kazni za osebe, ki ne izpolnijo vojaške obvezno-
sti, kataster padlih, umrlih ali pogrešanih vojakov, zata-
jitev uniform s prebarvanjem blaga, zbiranje vojaških 
poškodovancev v društva, vojaške preživnine, vojaška 
pokopališča), 32 m. (š. 375–377, 385–386, 389–391, 
399–402, 404–405, 415, 419–421, 428–431, 434–435, 
437–440, 449, 464–466)

•	cerkvene	 zadeve	 1915–1918	 (prošnje	 za	 predčasne	
poroke zaradi vojnih razmer, dovoljenja nabornim 
obveznikom za sklenitev zakona, štipendiranje revnih 
otrok, ki se želijo šolati, vojna škoda, povzročena na 
cerkvenih stavbah, Tegetthoffova ustanova za one-
mogle vojake, skrb za begunce in ustanovitev konvik-
ta za goriške gimnazijce, vračanje ruskih vojnih ujetni-
kov), 6 m. (š. 392, 405, 428, 433–434, 443)

•	zdravstvene	zadeve	1914–1918	(četrtletni	izkazi	giba-
nja rojstev in smrti ter gibanja prebivalstva, cepljenje 
proti kozam (izkazi cepljenih) in koleri, ekshumacija in 
prevoz mrtvih oseb, izbruh kolere in zdravljenje, legarja 
in tifusa (poročila, izkazi o gibanju, ukrepi in splošne na-
redbe) v sežanskem okraju in drugod, boj proti malari-
ji, preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, razkuževanje
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prostorov obolelih za nalezljivimi in kužnimi bolezni-
mi, poročila županstev o gibanju nalezljivih in kužnih 
bolezni, kataster vojaških grobov, seznam vojakov, 
pokopanih na civilnih pokopališčih, zdravila iz Nem-
čije, internirani in omejeni zdravniki (služba v zaledju), 
zatiranje spolnih bolezni med vojaštvom, zdravniška 
naznanila županstvom in tedenski izkazi o nalezljivih 
boleznih, žandarmerijske prijave zaradi neizpolnjeva-
nja sanitetnih predpisov, poštni paketi za vojne ujetni-
ke v Srbijo in iz Srbije, prepoved živil brez redilne vred-
nosti, naznanila o infekciji kolere in tifusa vojaškega 
špitala v Štanjelu, prepoved uporabe moke iz slame 
in lesa, priporočilo za uživanje slanikov in margarine, 
ukinitev poštnih pošiljk iz okuženih krajev, poročila 
o nalezljivih boleznih v sežanskem okraju, zatiranje 
prostitucije, prostitucija – pozivi k zdravniškemu pre-
gledu in borba proti spolnim boleznim, spolne bolez-
ni pri vojaških in civilnih osebah, vzgoja babic in me-
dicinskih sester), 12 m. (š. 377–378, 392–393, 415, 417, 
434–435, 437, 445, 464–465)

•	živino-zdravstvene zadeve 1914–1918 (služenje živi-
nozdravnikov v vojski, seznami stanja živine, obole-
nja vojaške klavne živine, dovoljenja za izvoz živine 
beguncev, promet z živino, zdravljenje obolele živine, 
ukrepi za ohranitev živeža iz evakuiranih krajev, oddaja 
vojaških konj civilnemu prebivalstvu, oddaja vojaških 
konj za zakol), 6 m. (š. 379, 393, 406, 426–427, 446)

•	kmetijske	zadeve	1915–1918	 (navodila	kmetovalcem	
glede obdelovanja zemlje, obdelava zapuščenih njiv, 
pomoč pri žetvi žita, napotki glede krmljenja konj, 
primanjkovanje konjev za kmetijska dela, vojni pod-
piranci in ujetniki – opravljanje poljskih del, posojanje 
vojaških konj za obdelavo polj, omejena uporaba posa-
meznih živil v gospodinjstvih, rekvizicija žita, sena, sla-
me in ovsa, stanje kmetijstva v sežanskem okraju, situ-
acija poljedelstva tik za soško fronto (poročilo), ukrepi 
proti skrivanju pridelkov, primanjkovanje vode zaradi 
porabe s strani vojske, prodaja drv vojakom, preskrba 
vojaštva z lesom iz kraških gozdov, prepovedan lov na 
vojake, naredbe vojaškega zavoda za promet z žitom v 
zvezi z oddajo žit in sočivja, zaposlitev vojnih invalidov 
v kmetijstvu, podpora za nabavo živine beguncem), 
9 m. (š. 394, 407, 425–426, 431, 434–435, 444–445)

•	obrtne	 zadeve	 in	 aprovizacija	 1914–1918	 (okrožnica	
glede varčevanja v gospodinjstvih, prošnje za izdajo 
obrtnega dovoljenja, obrtna dovoljenja za prodajo
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čokolade in sladkorja, okrožnice glede preskrbe s pe-
trolejem, z usnjem in živili (moko, koruzo, sladkorjem), 
aprovizacija z živili (okrožnice, navodila, karte), nabira-
nje kopriv, odkup zlata in zlatih predmetov, pritožbe 
glede primanjkovanja živil med prebivalci vasi, prepo-
vedana prodaja slaščic, sadja in drugih živil vojaštvu, 
prijave zoper nedovoljenih prodaj, prosta vožnja za 
vrnitev uslužbencev v Galicijo, izvrševanje obrti brez 
dovoljenja, odpovedi obrti, določanje odkupnih cen 
živil, predpisi o mletju žita, zbiranje bakra in drugih ko-
vin v vojne namene, zaplemba istrskih vin za preskrbo 
vojaštva, zaprtje gostiln zaradi pretiranega prometa z 
vojaki, zaplemba flanela in barhanta v vojaške namene 
(prijava zalog), prepoved prodaje alkoholnih pijač vo-
jakom, tihotapstvo življenjskih potrebščin in žganja, le-
tne prijave porabe živil, omejena poraba žita in drugih 
živil, pomoč vojske pri pospravljanju pridelkov, prijave 
navijanja cen živilom, špekulanti z življenjskimi potreb-
ščinami in navijalci cen, promet s sladkorjem, vojna 
posojila, zloraba pri delitvi dodeljene moke, skrajšanje 
učne dobe za vajence, ki stopijo v vojsko predčasno, po-
manjkanje živil pri beguncih, preskrba beguncev, apro-
vizacija Trsta in drugih krajev, preskrba trga z morskimi 
ribami in odpoklic poklicnih ribičev, prijave vojnega 
oderuštva, pomanjkanje kovanega drobiža, dovolje-
nje za nočno delo žensk in mladine v industrijskih ob-
ratih, skrb za vojne sirote in vdove, delovanje društev, 
prireditve društev (vabila, prijave), prijave železniških 
nesreč, poštni promet s paketi za vojaštvo, ureditev po-
štnega prometa, preskrba vojnih ujetnikov s kruhom in 
z mlevskimi izdelki, navodilo za pošiljanje jestvin za vo-
jake, prepoved skrivanja zalog, uživanje mesa za božič, 
dnevi darovanja za vojsko, zbiranje masti zaklanih živa-
li, varčevanje s svečami, prepoved iger na srečo, prijave 
zalog ovčje volne, izredna loterija za vojaške potrebe, 
prijave vreč, pomoč za Srbijo, organizacija obrtnih šol, 
izjemne določbe za dijake obrtnih šol, ki gredo k voja-
kom, vpoklic bolgarskih dijakov v vojsko, varčevanje s 
papirjem, rekvizicija kurilnih kotlov, mobilizacija civili-
stov za čiščenje snega iz železniških prog, razmestitev 
demobilizirancev na delo, organizacija vojaških kuhinj, 
hitro reševanje v nujnih prehrambenih zadevah vo-
jaštva, ukrepi proti dvojnim obrokom živeža za vojaške 
osebe, korespondenca Komisije za aprovizacijo v Trstu, 
spisi aprovizacije pri sežanskem okrajnem glavarstvu), 
24 m. (š. 380–382, 394–397, 408–410, 417, 432–436, 
441, 443, 449–453, 516)
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•	policijske	zadeve	1914–1918	(prijave	in	odjave	tujcev,	
tiralice za pobeglimi ruskimi in drugimi vojnimi ujet-
niki (navodila, prijave), poizvedbe za neznanci, ki so 
umrli v vojni, poizvedbe za civilnimi osebami zaradi 
sovražnosti do monarhije, izdaja dovoljenj za prestop 
meje in potovanja v domač kraj, prošnje za dovoljenje 
za preselitev iz taborišč v domače kraje, prošnje eva-
kuirancev, ilegalni prestopi meje, prijave o bombardi-
ranju krajev, prestopki policijskega reda, nedovoljena 
prodaja žganih pijač, prijave zaradi neupoštevanja 
policijskih predpisov, dovoljenja za nošnjo orožja, ti-
hotapstvo življenjskih potrebščin in pošte, tihotapstvo 
eksploziva v Romunijo, prepoved nedomoljubnih pe-
smi, prošnje interniranih ruskih državljanov za vrnitev 
v kraje pod nemško oblastjo, seznam repatriirancev iz 
Francije, zatemnitev zaradi bližine fronte, prepoveda-
na prodaja razglednic iz krajev za fronto, zasledovanje 
bežečih vojnih ujetnikov, tezavriranje srebrnikov ru-
skih ujetnikov, nedovoljen vstop v evakuirane kraje, 
časopis za ruske emigrante, vojni ujetniki na delu, zaš-
čita pred letali, cenzuriranje korespondence, preiskave 
poštnih paketov, pobiranje letakov, bombni napadi 
na Štanjel, iredentisti v ruskem vojnem ujetništvu s 
fotografijami, obravnavanje Američanov in njihovih 
dovoljenj za zapustitev monarhije, prijave zaradi neza-
temnjenih oken, beg Primorcev v tujino, prepovedane 
kino predstave, priporočeni vojaški filmi, prepovedani 
časopisi, vrnitev beguncev v Galicijo, protestno giba-
nje v Nemčiji in agitacija Antante, prepoved jugoslo-
vanskega tiska, zadržanje italijanskih vojnih ujetnikov, 
naselitev ruskih vojnih ujetnikov v monarhiji), 16 m. (š. 
382–384, 397–399, 411–414, 421–424, 447–448)

•	popis	 kovin	1916–1918	 (navodila	 za	oddajo	 kovin	 in	
kovinskih predmetov v vojaške namene, izmenjava 
vratnih kljuk in okovov, potrdilo o začasni prepustitvi 
kovinskih predmetov, zbiranje vojnih kovin, okrožnice 
in poročila), 2 š. (š. 454–455)

•	periodična	poročila	1914–1918	(izseljevanje	in	selitve,	
spremembe cestnega omrežja, vojaške takse, zatiranje 
prostitucije, evidenca letal, skladišča smodnika, voja-
ška priprega (seznami), karte za milo, nakazila strupov, 
poročila okrajnih zdravnikov o nabornih izvidih, iz-
gubljeni osebni dokumenti), 3 š. (š. 456–458)

•	vojna	škoda	1914–1918	(napovedi	zahtev	za	povrnitev	
vojne škode, seznami posestnikov iz Pliskovice, ki so 
pretrpeli škodo na zemljiščih in zgradbah, Jadransko
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pristaniško podjetje (prijava škode), posamezne prija-
ve o vojni škodi), 4 š., 1 m. (š. 459–462, 490)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki, indeksi in vložni zapisniki; arhivski popis s. d.

TK

A.138 Občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0004
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Čas gradiva (1876–1944) 1914–1925
Obseg gradiva (160 š., 176 k.; 21,7 t.m.) 12 k., 15 ks.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ilirska Bistrica (Comune di Villa del Nevoso)
Opis vsebine •	dnevni	red	seje	Županstva	v	Trnovem	1915	(priporoči-

lo vojnega zavarovanja), 1 ks. (š. 91)
•	knjiga	dohodkov	in	odhodkov	1914–1918,	1	k.	(š.	110)
•	imeniki	vojaških	zavezancev,	9	k.	(š.	112)
•	register	vojnih	sirot	1925,	14	ks.	(š.	115)
•	knjiga	 sejnih	 zapisnikov	 občinskega	 odbora	 Občine	

Trnovo 1916–1918 (vojno posojilo, begunci, podpore, 
vojni grobovi, vojaški domovi), 1 k. (š. 116)

•	knjiga	 sejnih	 zapisnikov	 občinskega	 odbora	 Občine	
Ilirska Bistrica 1914–1918 (proslava rojstnega dne ce-
sarja, Rdeči križ in akcija za podporo družinam vpokli-
canih vojakov, vojno posojilo, podpore), 1 k. (š. 117)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi; arhivski popis 2014

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0005
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA IZOLA
Čas gradiva (1775–1945) 1914–1922
Obseg gradiva (396 š., 227 k.; 76,6 t.m.) 1 š., 25 m., 66 ks.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Izola (Comune d'Isola d'Istria)

•	spisi	kategorije	I.	(uprava)	1914–1921	(ukaz,	da	izolska	
tovarna konzerv obratuje v manjšem obsegu zaradi 
vojne, prepoved ribolova zaradi vojnega stanja, okro-
žnica o plačevanju pokojninskih prispevkov za vse
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občinske uradnike, ki so bili vpoklicani v vojsko, pod-
pis vojnega posojila, organizacija loterije v podporo 
vojski, podpora vojnim sirotam in vdovam, poziv za 
pomoč beguncem iz Primorske, ki so našli zatočišče v 
Trstu in drugod, podpora Rdečemu križu, ki skrbi za ra-
njene vojake, okrožnica o tifusu v Izoli, knjižici inštituta 
za vojno posojilo južnega bojišča, škoda, povzročena 
v izolski tovarni konzerv s strani vojakov, poizvedbe o 
vojakih in vojaških podporah, določba o nadaljnjem 
izplačevanju podpor italijanskim družinam, ki so med 
vojno bivale v Julijski krajini, vojna škoda, gradnja spo-
menika Nazariu Sauru v Kopru, ljudsko posojilo za po-
ravnavo dolgov iz vojne), 56 ks. (š. 77, 81, 84, 87, 91, 94, 
97, 103)

•	spisi	 kategorije	 II.	 (šolstvo)	1919	 (pregled	med	vojno	
odnesenih zvonov), 1 ks. (š. 94)

•	spisi	 kategorije	 III.	 (nabor)	 1914–1922	 (zasedba	 žele-
zniških prog s strani vojske, seznam goveda za prehra-
no vojske, okrožnica o ustanovitvi odbora za zbiranje 
perila in obleke za vojake, navodila za uničevanje min, 
obvestilo o nevarnosti francoskih min v teritorialnih 
vodah, participacija kmetov k vojnemu posojilu, nakup 
mladih konjev za vojsko, klasifikacija konjev in vozov, 
popis psov za vojsko, okrožnice o naboru in nabor vo-
jakov, prepoved nošenja uniform, podobne sovražni-
kovim, naročilo materiala za odeje za vojake, obvestilo 
o posredovanju evidenčnih listkov za vnos podatkov 
ujetnikov v Rusiji in Srbiji, organiziran prevoz z vlakom 
za obisk ranjenih in obolelih vojakov, podpora druži-
nam vojakov, oskrba družin padlih vojakov, rekvizicija 
in prijave kovin in cerkvenih zvonov za vojsko, vojaški 
dopusti za kmetijska dela (navodila, prošnje za dopust, 
prepoved izdajanja dovoljenj), prošnje za oprostitev 
služenja v vojski, obdarovanje otrok padlih vojakov 
(priložen seznam otrok), popis ribičev in oskrba pre-
bivalstva z ribami, preletavanje nemških letal nad ob-
čino Izola, vojaško-politični ukrepi glede na vojaško 
stanje, preprečitev širjenja napačnih informacij s stra-
ni sovražnika, prepoved hoje po planinah, prepoved 
potovanja v kraje ob fronti, božično obdarovanje voja-
kov na fronti, okrožnica o posredovanju fotografij nei-
dentificiranih umrlih vojakov, pogrebni stroški umrlih 
vojakov v bolnišnicah, podpora, organizirana s strani 
Rdečega križa, podpore družinam vpoklicanih voja-
kov, preprečitev širjenja nalezljivih bolezni v naseljih 
občine Izola, ustanavljanje kmetijskih kolonij za vojne
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invalide, invalidska knjižica vojaka, vojaške evidenčne 
liste naborne administracije, organizirana pomoč vra-
čajočim se vojakom in vojakom iz ruskega ujetništva, 
izplačevanje vojaških podpor, dražba in prodaja vo-
jaških konj, prodaja vojaških čevljev kmečkemu pre-
bivalstvu, ustanovitev Deželnega odbora za Istro za 
varstvo in podporo vojnih sirot, navodila za podpore 
in pokojnine vojnih invalidov, okrožnica o osvoboditvi 
reških vojnih ujetnikov in ujetnikov iz drugih krajev, 
ustanovitev odbora za varstvo grobov padlih, zdrav-
niška pomoč nekdanjim vojakom, obolelih z malarijo, 
prošnje Podporne komisije v Kopru, prošnje za vojaške 
podpore, pokojnine in invalidnine, vojna škoda (okro-
žnica in prijave), varstvo pred ostanki orožja in bomb, 
podelitev denarne nagrade družinam vojakov, ki so se 
borili v bitki na Piavi), 9 m. (š. 77, 81, 84, 87, 91, 94, 98, 
104, 112)

•	spisi	kategorije	IV.	(dobrodelnost)	1916–1920	(prošnje	
za podporo, okrožnica o evidenci beguncev, ki preje-
majo državno podporo, vodenje evidenc vračajočih se 
beguncev, podpore italijanskim državljanom, ki se vra-
čajo v Julijsko krajino iz avstrijske internacije, sprejem 
vojnih sirot), 1 m., 4 ks. (š. 85, 88, 91, 94, 98)

•	spisi	 kategorije	 V.	 (zdravstvo	 in	 higiena)	 1914–1917,	
1919–1920 (izbruh epidemije črnih koz na Dunaju in 
drugod zaradi vojakov, preprečitev širjenja nalezljivih 
bolezni, cepljenje proti črnim kozam, tifusu in koleri, 
preprečitev stekline med vojaškimi psi, navodila za 
zaščito proti spolnim boleznim, rekvizicija svinjske-
ga usnja za vojsko, prevoz vojaških konj, okrožnica o 
prodaji vojaških sanitarnih vozov občinam po koncu 
vojne, tuberkuloza med vojaki, boj proti tifusu, ki ga 
prinašajo nekdanji avstro-ogrski vojaki, naročilo kini-
na za nekdanje vojake, obolele za malarijo), 4 m., 3 ks. 
(š. 78, 82, 85, 88, 94, 98)

•	spisi	 kategorije	 VIII.	 (kmetijstvo)	 1914–1918,	 1920	
(navodila kmetovalcem glede pospeševanja živino-
reje in kmetijstva, nabiranje nadomestkov za čaj za 
vojsko, prodaja gnoja živine in konjev, dovoljenja za 
dopuste vojakov za kmetijska dela, oskrba z žitom 
zaradi lakote, pobiranje koprive, želoda in kačnika za 
vojsko, primanjkovanje živil in živine, rekvizicija olja 
v stiskalnicah, žitaric in moke, organizacija ženskih 
delovnih sekcij za košnjo trave, prošnja za oprostitev 
mlatilničarja iz vojske, prepoved prodaje vina in prija-
ve zalog vina, okrožnice o prijavi zalog žitaric in kovin,



Pokrajinski arhiv Koper

140

okrožnica o prodaji vojaških vozov za kmetijske potre-
be), 5 m., 1 ks. (š. 79, 82, 85, 88, 91, 100)

•	spisi	kategorije	IX.	(trgovina,	industrija	in	obrt)	1914–
1918 (okrožnica o izbruhu vojne med avstro-ogrsko 
monarhijo in Srbijo, okrožnica o izrednih razmerah v 
času vojne glede oskrbe z živili, okrožnica o ustanovi-
tvi okrajne komisije za pomoč družinam vojakov, oce-
na zalog vojaških čevljev, odej in oblek, pritožbe zaradi 
primanjkovanja hrane, živine in živil, rekvizicija vina za 
preskrbo vojske in prebivalstva (priložen pregled pri-
delanega vina), prepoved prodaje novega vina gostil-
nam, obvestilo o prenosu pravic nad klanjem in pro-
dajo živine na vojaško oblast, prijave zalog dušičnatih 
snovi, zbiranje kovin za vojsko, prepoved krmljenja ži-
vine z žitom, določila glede trgovanja z moko, eviden-
ce zalog krompirja in drugih živil, začasno dovoljenje 
za ribolov samo čez dan od Rovinja do Umaga, oskrba 
mesta z mesnimi izdelki in sirom, obvestilo o izdanem 
začasnem dovoljenju za prodajo mesa, oskrba mesta 
z živili, prijave lastnikov kostanjevih gozdov, pregled 
živine v občini Izola, nabiranje listja z dreves, nabava 
kave, riža ter semen pšenice, krompirja, ovsa, graha, 
koruze in ječmena, ukrepi za boljšo oskrbo Primorske 
z živili, okrožnice o maksimalnih cenah živil, zbiranje 
živalskih kosti), 5 m. (š. 79, 82, 85, 89, 92)

•	spisi	 kategorije	 XI.	 (civilno	 stanje)	 1918–1919	 (okro-
žnica o prepovedi hranjenja in širjenja propagandnih 
letakov, ki jih spuščajo sovražniki z avioni, borba proti 
epidemijam, vračanje beguncev in begunske podpo-
re, prošnje za vojaške dopuste ali oprostitve vojaške 
službe, informacije o ekonomskem stanju občine Izola, 
prijave o tihotapljenju živil, pomoč vdovam in sirotam 
vojnih mornarjev), 1 m., 1 ks. (š. 92, 95)

•	vojaške	evidence	(nabor)	1914–1918,	1	š.	(š.	324)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski inventar, III. in IV. del, 1980 in 1984, 

Vanda Bezek
TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0007
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOPER
Čas gradiva (1800–1949) 1914–1921
Obseg gradiva (869 š., 1218 k.; 132,0 t.m.) 49 m.; 2,0 t.m.
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Naziv ustvarjalca Občina Koper (Comune di Capodistria)
Opis vsebine •	spisi 1914–1921 (prijave rezervistov, prepoved sve-

tlobnih signalov, nakup mladih konjev za vojsko, klasi-
fikacija konj, darovanje oblek in obutev za vojake, širje-
nje nalezljivih bolezni med vojaki (okrožnice, ukrepi za 
preprečitev širjenja), pomoč družinam vojakov, pomoč 
vdovam in otrokom padlih ali pogrešanih vojakov, za-
bava v dobrodelne namene za pomoč vdovam in siro-
tam padlih vojakov, nabor vojakov, opisi zdravstvenih 
razmer v mestu Koper, obvestilo o izbruhu epidemije 
koz, cepljenje proti kozam, tifusu in koleri, ukrepi gle-
de pospeševanja živinoreje in poljedelstva, nabiranje 
listov robide in jagode za čaj, okrožnica šolarjem o ra-
cionalni uporabi živil v gospodinjstvih v času vojne, na-
vodila za uporabo posameznih živil v gospodinjstvih v 
času vojne, okrožnica o rekviziciji kovin za vojno, na-
vodila o proizvodnji in prodaji kruha, vojna posojila, 
prepoved krmljenja živine, vključevanje industrijskih 
obratov v izdelavo vojaških potrebščin, zaplemba do-
bave nekaterih dušikovih spojin, obvestilo o prijavah 
usnja, volne in kovin, oskrba prebivalstva z žitom, re-
gulacija cen živil, prošnje za finančno ali materialno 
pomoč, vojaški dopusti za kmetijska dela (navodila, 
prošnje za dopust), škoda na področju ribištva v času 
vojne, komisija za reševanje težav tujih industrij v času 
vojne, popis zalog vina, žita in moke, evidenčni listki 
za vnos podatkov ujetnikov v Rusiji, politično-vojaški 
ukrepi glede vojnega stanja, prepoved nošenja sov-
ražnikovih vojaških oblek, okrožnica o obrambi pred 
vojaškimi vohuni, ukrepi glede beguncev, prekinitev 
pogodb med Italijo in Avstro-Ogrsko glede industri-
je zaradi vojne, ukrepi proti alkoholizmu, rekvizicija 
naprav za destilacijo, prepoved prodaje alkohola vo-
jakom, ukrepi proti prostituciji, vojna škoda, posredo-
vanje fotografij neidentificiranih umrlih ali pogrešanih 
vojakov, razglas o prepovedi zvonjenja z zvonovi in 
uporabe eksplozivnih stvari, razglas o uvedbi policij-
ske ure in racionalni uporabi vode, razglas o prepre-
čitvi poškodovanja telefonskih, telegrafskih in železni-
ških naprav, razglas o nudenju pomoči Rdečemu križu, 
ukaz o omejeni policijski naredbi glede spremembe 
bivališča, razglas o vpisovanju zalog žita, mlinskih iz-
delkov in sočivja, razglas o popisu surove in pražene 
kave, razglas o boju proti pasji steklini med vojaškimi 
psi, zaseg obstoječih depozitov boksita, božično da-
rovanje Koprčank vojakom (sladice buzzolai), proble-
matika prehrane v Kopru v času vojne, uporaba konj v
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poljedelstvu, prepoved nudenja pomoči vojaškim 
ujetnikom na begu, zahvala poveljnika jugozahodne 
fronte nadvojvode Evgena Avstrijskega za požrtvo-
valnost prebivalcev Trsta in njegovega zaledja, prepo-
ved pošiljanja mletih proizvodov in stročnic vojakom, 
tržne cene sadja in zelenjave v Kopru, pogoji prodaje 
soli, pomanjkanje posameznih živil in goveda zaradi 
vojne, rekvizicija sena, nabiranje koprive v industrijske 
namene, Rdeči križ in loterija, stanje spomenikov po 
vojni, vojna škoda, nalezljive bolezni med nekdanjimi 
avstro-ogrskimi vojaki po vojni, grobovi italijanskih 
vojakov, podpore vojnim beguncem, vojaška invali-
dnina), 49 m. (š. 339–387)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki in indeksi; arhivski popis 1904 (1909)

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0008
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOPRIVA
Čas gradiva (1850–1919) 1914
Obseg gradiva (51 š.; 5,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kopriva (Gemainde Copriva, Comune di Copri-

va)
Opis vsebine •	spisi	1914	(klasifikacija	konj,	vojaške	takse,	nabor,	pri-

jave vozil), 1 š. (š. 45)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0010
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PODGRAD
Čas gradiva (1882–1944) s. d.
Obseg gradiva (151 š., 70 k.; 18,4 t.m.) 3 m.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Podgrad (Comune di Castelnuovo d'Istria)
Opis vsebine •	seznami	vojnih	invalidov	in	nesposobnih	vojakov	nek-

danje avstro-ogrske vojske, s. d., 3 m. (š. 129)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vložni zapisnik; arhivski popis 1984

TK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0011
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SENOŽEČE
Čas gradiva (1881–1948) 1916–1917
Obseg gradiva (73 š., 48 k.; 10,4 t.m.) 3 m.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Senožeče (Comune di Senosecchia)
Opis vsebine •	vojno	posojilo	(okrožnice)	1916–1917,	3	m.	(š.	1,	47)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vložni zapisnik; arhivski popis 1979

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0636
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA POVIR
Čas gradiva (1900–1927) 1916–1922
Obseg gradiva (5 š., 25 k.; 0,5 t.m.) 2 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Povir (Comune di Poverio)
Opis vsebine •	zapisniki	 starešinskih	 sej	 1916–1918	 (vojno	 posojilo,	

občinski davek, nakup vojaških oblek), 1 m. (š. 1)
•	korespondenca	 županstva	 1921–1922	 (vojaške	 pod-

pore in odškodnine, vojna škoda, pomoč vojnim siro-
tam in vdovam, razpis nagrad za vzpostavitev po vojni 
poškodovanih krajev goriške dežele, prevoz trupel v 
vojni padlih vojakov), 1 m. (š. 2)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0637
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SEŽANA
Čas gradiva (1880–1947) 1914–1930
Obseg gradiva (297 š., 166 k.; 37,9 t.m.) 12 m.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sežana (Comune di Sesana)
Opis vsebine •	vojaške	zadeve	1918–1930	(podelitev	častnih	nazivov	

padlim vojakom, spomeniki padlim vojakom (nadzor, 
natečaji), vojaška pokopališča, proslava za neznanega 
vojaka, vojni invalidi, vojna škoda, obnova porušenih 
zgradb, zadruga vojnih oškodovancev), 4 m. (š. 25, 30, 
36, 41)
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•	dopisi	Civilnega	komisariata	v	Sežani	1919–1920	(vo-
jaške vzdrževalnine, vojaške in begunske podpore, 
vračanje beguncev, seznami beguncev, vojna škoda, 
deželni urad za pomoč poškodovancem po vojni, pro-
daja vojnega materiala, razstreljevanje vojaške muni-
cije), 3 m. (š. 19, 36, 40)

•	seznami	vojnih	invalidov,	vdov	in	sirot,	s.	d.,	3	m.	(š.	40,	
48, 78)

•	zakonodaja	o	vojnih	sirotah	1915–1919,	1	m.	(š.	40)
•	imeniki	vojaških	obveznikov	1914–1918,	1	m.	(š.	213)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski popis 1998

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0638
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠTORJE
Čas gradiva (1892–1927) 1914–1922
Obseg gradiva (6 š., 42 k.; 0,6 t.m.) 4 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Štorje (Comune di Storie)
Opis vsebine •	splošna	 korespondenca	 1914–1915	 (konjski	 nabor,	

vojne dajatve, časovna in opravilna razdelitev za mo-
bilizacijo in poziv vojske v službovanje), 1 m. (š. 1)

•	korespondenca	 županstva	 1920–1922	 (vojaške	 pod-
pore, vzdrževalnine in odškodnine, vojna škoda, pre-
voz trupel v vojni padlih vojakov), 3 m. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0708
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PLANINA
Čas gradiva (1830–1964) 1914–1920
Obseg gradiva (13 š., 12 k.; 1,9 t.m.) 1 k., 3 ks.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Planina
Opis vsebine •	register	vojnih	obveznikov	občine	Planina	1914–1918,	

1 k. (š. 1)
•	seznam	invalidov,	vdov	in	vojnih	sirot	nekdanje	avstro-

ogrske vojske 1919–1920, 3 ks. (š. 8)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vložni zapisnik; arhivski popis 2001

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0758
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PIRAN – 2. AVSTRIJSKO OBDOBJE
Čas gradiva (1814–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (576 š.; 57,6 t.m.) 656 ks.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Piran (Comune di Pirano)
Opis vsebine •	spisi	kategorije	VI.	(vojaške	zadeve)	1914–1918	(dopis	

o zalogah in sredstvih za vojne namene, vzpostavitev 
nadzora nad železniškim prometom, vzpostavitev mo-
bilnih poštnih postojank, transport vojnih ranjencev 
s strani gasilcev, poizvedba glede treh nabornikov, 
svarilo pred možnim vojaškim napadom mesta, oskr-
ba vojnih ranjencev s strani Rdečega križa, evidenca 
nabornikov, ki so bili zaradi poškodb opravičeni do 
vojaškega služenja, nabava konjev za vojne namene, 
seznami potencialnih nabornikov, oskrba vojske z le-
som, pomanjkanje delovne sile v vinogradih za čas 
trgatve, problem doma narejenih drog, svarilo pred 
orožjem sovražnika, ki ga uporablja na morju, op-
rostitev nadaljnjega vojaškega služenja zaradi nasta-
lih poškodb na bojišču, seznam in potrdilo o plačilu 
odkupljene živine za vojaške potrebe, sestanek šivilj, 
zadolžene za oskrbo vojske z oblačili, seznam vpokli-
canih nabornikov, izvlečki nabornih zapisnikov, zbi-
ranje prispevkov za polepšanje božiča vojakom na 
frontah, prošnja piranskega župana za preklic vpoklica 
občinskega funkcionarja v vojsko, pobotnice za odda-
no blago vojski, seznami dezerterjev in sprejeti ukrepi 
zoper teh, zahtevana dokumentacija od nabornikov, 
obvestilo o internirancih v Rusiji, goljufi, ki se izda-
jajo za vojaško osebje, število prispelih pisem vojnih 
ujetnikov v Rusiji, seznam ribičev občine Piran, ki so 
bili vpoklicani v vojsko, obvezna najava nabornikov, 
vpoklic nabornikov, prepoved približevanja vojnim 
postojankam, širjenje lažnih informacij o poteku vojne 
s strani sovražnika z namenom demoralizacije, pogoji 
odobritve vojaškega izostanka oz. dopusta, seznam 
oseb, ki so oddali živino za vojaške potrebe, prisotnost 
vojaških vohunov, neodobritev začasnega vojaške-
ga izostanka, potrdila o plačilu odkupljene vprežne 
živine za vojaške potrebe, prošnja za začasen vpoklic 
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vojakov, ki so po poklicu vinogradniki, vojaške od-
pustnice, zbiranje donacij za vojake, obvestilo o ugo-
dnih vojaških kreditih, seznam lastnikov destilacijskih 
naprav, ki so jih odstopili v vojaške namene, prepoved 
zadrževanja na odprtem v primeru preletavanja voja-
ških letal, zahteva po objavi prejetih slik padlih vojakov, 
pravilnik o določitvi olajšav zaradi nastale vojne škode, 
evidenca konjev in prevoznih sredstev, ki jih premore 
občina, zahteva po popisu rezerv moških oblačil, kritje 
pogrebnih stroškov umrlih vojakov v bolnišnicah, za-
plemba nahajališč boksita, zbiranje svinca za vojaške 
potrebe, odlok o popisu vseh rezerv svinca, prošnja 
žene pokojnega vojaka, da se ji vrne moževo premo-
ženje, ki ga je imel s seboj, prepoved kurjenja na pros-
tem od sončnega zahoda do sončnega vzhoda, zahva-
la vojnega ministrstva za množični odziv pri zbiranju 
kovin za vojaške potrebe, zahvala nadvojvode Evgena 
Avstrijskega prebivalstvu obalnih mest za izkazano 
domoljubje, potrpežljivost in iznajdljivost, opozori-
lo o kontrabantu z vojaškimi oblačili s strani vojakov, 
prepoved nudenja prenočišča ali skrivališča vojnim 
ujetnikom, vpoklici nabornikov, ki začasno prebivajo v 
drugi občini, potrdila občine o politični neoporečnosti 
posameznika, ki vstopa v vojsko, okrožnica o razglasi-
tvi tedna Rdečega križa z namenom zbiranja donacij, 
četrto avstrijsko vojaško posojilo, vstopni list v vojsko, 
prepoved zadrževanja na odprtem po določeni uri, 
prošnje mater za premestitev sinov na druga bojišča, 
navodila za pravilno nabiranje in hranjenje koprive za 
vojaške potrebe, zaplemba nabrane koprive za pot-
rebe vojske, prošnje za premestitve posameznih vo-
jakov v vojaško mornarico, navodila za pravilno nabi-
ranje robidovih listov, namenjenih za predelavo v čaj, 
prošnja, naslovljena na Rdeči križ, za poizvedbo o izgi-
nulem vojaku, seznami zaseženih količin sena in slame 
za vojaške potrebe, izdana dovoljenja za potovanje, 
opozorilo o prepovedi prilaščanja najdenih vojaških 
predmetov, prepoved hranjenja letakov, ki jih razpe-
čuje sovražnik, obvezna oddaja konopljinih vrvi za vo-
jaške namene, organizacija za vojne sirote, poizvedbe 
o zdravstvenem stanju nabornikov, preverba poten-
cialne zgodovinske ali umetniške vrednosti prispelih 
predmetov, zbiranje odrabljenih kovinskih izdelkov za 
vojaške namene, kraj in čas najave vpoklicanih nabor-
nikov, prepoved samovoljnega nakupa ali zaplembe 
prehrambnih artiklov s strani posameznega vojaka, 
prepoved trgovanja s senom in slamo, seznami oseb, 
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opravičenih do povračila vojnih stroškov, ugovori ob-
čine glede izdanega ukaza o prepovedi zapuščanja 
bivalnih prostorov pred 5. uro zjutraj, opozorilo o ka-
znovanju vsakršnega poskusa sabotaže, zlasti glede 
prehranskih zalog, ki bi oslabila moč vojske, sodelo-
vaje Rdečega križa z lokalnimi trgovci, pozivi k zbi-
ranju sredstev za ustanovitev agrarnih kolonij v prid 
vojnim invalidom, popis nastale škode na »Villa Tarti-
ni« v Strunjanu, organiziranje t. i. akcije »dan žepnih 
robcev«, z namenom zbiranja platna in pavole za pot-
rebe vojske, organiziranje dobrodelne loterije, katere 
izkupiček bo šel za potrebe vojske, prenehanje služe-
nja vojaške obveznosti, obrazec o razrešitvi služenja 
vojaškega roka (»list očevidnosti o oprosti«), prošnja 
očeta hospitaliziranega vojaka, da se ga za čas okre-
vanja vrne domov, obvezen popis vseh kopalnih peči 
za ogrevanje, seznam občanov, ki dobavljajo seno za 
vojaške namene, obrazcev za popis različnih vrst vozov 
(vozovi za pse, vozovi za bivole, ročne sani, sanke, itd.) 
in konjev, zapisnik o načrtnem uničenju mine na morju 
v okolici Fiese in o odškodnini, do katere je upravičen 
lastnik bližnjega objekta, obubožanje ribičev zaradi 
izdanih omejitev s strani vojaških oblasti, obvezna od-
daja odrabljenih bakrenih kotličkov, prijava škode na 
»Villa Lucia«, popis privatnega premoženja, ki si ga je 
za določen čas prisvojila vojska, zaplemba nabranega 
krompirja, seznam privatnih stavb v Strunjanu in Pira-
nu, ki so bile začasno dane v uporabo vojski, obvestilo 
o prepovedi zadrževanja na odprtem, ustanovitev od-
bora za postavitev grobnic padlim vojakom, zahtevki 
za povračilo stroškov, nastalih v času oddaje privatnih 
prostorov za vojaške namene, poziv Rdečega križa za 
pomoč pri organizaciji primernega sprejema vojnih 
veteranov, obvestilo o evidentiranju oproščenih voja-
škega služenja, obrazci za popis zalog kave in masti, 
fond za pomoč vdovam in sirotam padlih vojakov, za-
plemba nahajališč boksita, obvestilo o izidu umetni-
škega dela s strani tiskovnega urada Vojaškega mini-
strstva z naslovom »Oesterreiche Ungarns Wehrmacht 
in Weltkrige«, evidenca vdov padlih vojakov, podelitev 
medalj vojnim ranjencem, odpustnica iz vojske, ob-
vestilo o prepovedi pobiranja in hranjenja propagan-
dnih letakov, odvrženih iz sovražnikovih letal), 370 ks. 
(š. 504, 511, 522–524, 536–537, 548–549, 559–560)

• spisi kategorije VI. (industrija, trgovina, kmetijstvo) 
1914–1918 (seznam odposlanih oblačil za potrebe 
vojske, sodelovanje mestne šole pri zbiranju oblačil
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za vojaške potrebe, potrdila in seznami odposlanih ob-
lačil za vojaške potrebe, oskrba vojske z obutvijo, tabe-
la o količinah odposlanega tekstila, obvestilo o prepo-
vedi hranjenja živine z žitaricami zaradi pojava lakote, 
napotki glede ustreznih prehranjevalnih navad za čas 
vojne, okrožnice o racionalni uporabi žitaric, mesa, 
mleka in ostalih živil, zbiranje kovin za vojaške pot-
rebe, hitro praznjenje skladišča moke, širjenje lažnih 
informacij o poteku vojne, nakazilo denarja šiviljam, 
zadolženim za preskrbo vojske, gospodarska škoda 
zaradi omejitve ribolova, pospeševanje proizvodnje 
obutve za potrebe vojske, val beguncev iz Rovinja, op-
rostitev plačila davka turističnim kompleksom, prepo-
ved odprodaje viška pridelane koruze, ustanavljanje 
kmetijskih kolonij za vojne invalide iz Istre, zaplemba 
pridelanega krompirja, ukaz o obveznem zapiranju 
stanovanjskih oken po sončnem zahodu, obvezna 
oddaja volne za vojaške namene, legitimacija za po-
tovanje po ožjem vojnem ozemlju, zaplemba sena in 
slame, zbiranje sredstev za vdove in vojne sirote, pre-
poved o izvozu oz. prodaje vseh vrst živil, repatriacija 
vojnega ujetnika, odobritev vrnitve ubežnikov, zbira-
nje odpadne gume za vojaške namene, zbiranje volne 
na območju Avstrijskega primorja, prospekt s slikami 
povzročene materialne škode za čas vojne, načrtno 
pogozdovanje gozdnatih območij, poškodovanih ali 
povsem uničenih zaradi vojne), 65 ks. (š. 506, 525–526, 
539, 562)

•	spisi	kategorije	 III.	 (dobrodelnost	 in	zdravstvo)	1915–
1916 (prošnje prebivalcev Pirana za finančno pomoč), 
10 ks. (š. 522)

•	spisi	kategorije	V.	(javna	varnost)	1915	(strožji	nadzor	
policije nad sistemom oz. načinom obveščanja javno-
sti), 1 ks. (š. 525)

•	spisi	kategorije	razno	1915–1917	(pobotnice	–	izplači-
la iz občinske blagajne, plačilo za nudenje prenočišča 
vojaškemu zdravniku, prošnje za odobritev potovanja, 
finančne težave občine zaradi vojnega stanja, prošnja 
za oskrbo mesta z moko ali s pšenico, dopisi glede nuj-
no potrebnih živil v občini Piran, dekret o proizvodnji in 
trženju običajnega kruha in kruha boljše kakovosti, be-
gunci, ki se zadržujejo v Piranu, vojaška odpustnica za 
Petra Flega, obvestilo o zaplembi razpoložljivih kovin 
oz. o obvezni predaji le-teh, obvestilo o izvedbi popisa 
razpoložljivih zalog živil med lokalnim prebivalstvom, 
dekret o obvezni obdelavi do sedaj še neobdelanih
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zemljišč, obvestilo o obvezni predaji vojnih ujetnikov 
lokalnim oblastem in o prepovedi nudenja prenočiš-
ča oz. skrivališča, vpoklic nabornikov, odprodaja sena 
vojski, izplačila (pobotnice) za nudenje prenočišča vo-
jaškemu osebju), 210 ks. (š. 528, 532–533, 554)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0759
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PIRAN – OBDOBJE KRALJEVINE ITALIJE
Čas gradiva (1918–1945) 1919–1921
Obseg gradiva (706 š.; 7,6 t.m.) 148 ks.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Piran (Comune di Pirano)
Opis vsebine •	spisi	kategorije	I.	(administracija)	1919–1921	(prošnja,	

naslovljena na župana, za izdajo publikacije na temo 
1. sv. vojne, finančna pomoč italijanskim državljanom, 
ki so med vojno ostali na ozemlju Julijske krajine (Ve-
nezia Giulia), javni poziv na natečaj za najboljše literar-
no delo na temo vloga Italije v 1. sv. vojni, spominska 
plošča, posvečena italijanskemu generalu in maršalu 
Armandu Diazu, ponovno oživljanje trgovskih poti s 
Trstom, ki so bile prekinjene zaradi vojne, obvestilo o 
razstavi fotografij in ostalih predmetov padlih vojakov 
v prostorih vojaške šole, izdaja propagandne publika-
cije, prošnja za finančno pomoč, naslovljena na obči-
no, obvestilo o poteku identifikacije padlih vojakov in 
neoznačenih grobov, vprašalnik o poizvedbi poten-
cialnih vojaških grobov, strah pred izgubo pridoblje-
nega ozemlja z Londonskim sporazumom, nevzdržno 
gospodarsko stanje in vsesplošno pomanjkanje po 
končani vojni, spodbujanje in oživljanje italijanskega 
patriotizma po končani vojni, postavitev marmornega 
spomenika z imeni padlih Pirančanov med vojno, ob-
vestilo o nacionalnem prazniku v čast zmagovite Itali-
je, govor piranskega župana ob proslavi prve obletni-
ce zmage Italije nad Avstro-Ogrsko, program proslave, 
državna posojila za ponoven zagon gospodarstva in 
odpravo vojne škode, navodila za popis vojne škode 
na cestni infrastrukturi in pri oskrbi prebivalstva s pitno 
vodo, popis avstrijskih dečkov, starih od 7 do 14 let, ki 
prebivajo v Piranu, postavitev spomenika padlim itali-
janskim vojakom, katerih trupla niso bila nikoli najdena
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ali identificirana, ugodni krediti za nekdanje borce, 
družinske člane in vdove padlih vojakov, finančno sta-
nje občine po končani vojni, davek na vojni dobiček, 
zbiranje finančnih sredstev v prid dostojnemu pokopu 
in identifikaciji trupel padlih italijanskih vojakov, obra-
zec evidence odlikovanj posameznih vojakov, števila 
padlih vojakov in njihovih mater, predstavitev Regio-
nalnega urada za pomoč nekdanjim borcem (»Ufficio 
regionale di assistenza dei Combattenti«, vzpostavitev 
pisarne za uresničevanje mirovnih pogodb, pričetek 
uničevanja neeksplodiranega orožja na nekdanjih 
bojiščih, javni razglas o zaželenem izkazovanju patri-
otizma z obešanjem italijanske trobojnice na novo za-
sedenem ozemlju, zahteva za popis vseh privatnih in 
občinskih dobrodelnih organizacij zaradi izgube razvi-
da nad njihovim delovanjem v času vojne, proslava ob 
priključitvi Istre k Italiji, okrožnica o obnovi in popra-
vilu nepremičnin, poškodovanih v času vojne), 49 ks.  
(š. 1–2, 12–14)

•	spisi	 kategorije	 II.	 (dobrodelne	ustanove)	 1919–1920	
(nenaklonjenost nekaterih hrvaških župnikov do ita-
lijanske oblasti, promocijski letak ob izidu dela »Dalla 
Neutralità alla Vittoria«), 5 ks. (š. 3, 14)

•	spisi	kategorije	III.	 (policija)	1919	(finančna	pomoč	za	
obdobje dveh mesecev nekdanjim italijanskim inter-
nirancem, ki se vračajo na ozemlje Julijske krajine, ne-
varnost izbruha epidemije tifusa zaradi vračanja voja-
kov z bojišč, popis vseh vojakov, ki so se vrnili iz Rusije, 
Ukrajine, Galicije in še niso bili zdravniško pregledani, 
ustanova za vojne sirote s sedežem v Poreču, nabava 
dodatnih zalog kinina za zdravljenje nekdanjih avstro- 
ogrskih vojakov), 9 ks. (š. 3)

•	spisi	kategorije	VI.	(vlada)	1919–1920	(obvezna	najava	
najdenega orožja iz časa 1. sv. vojne, ukinitev brezplač-
nega koriščenja železniškega omrežja vojakov, prošnja 
za izdajo nove licence za obratovanje kina, ker se je pr-
votna izgubila med vojno, prošnja za finančno pomoč 
izgnani družini za čas vojne, da bi se lahko vrnila v roj-
stni kraj, odgovor občine glede števila javnih zgradb, 
ki jih je v času vojne koristila vojska, nujni ukrepi za 
ponoven zagon ribištva po končani vojni, pomoč de-
lavcem zaradi katastrofalnega gospodarskega stanja 
po končani vojni, gospodarske težave zaradi preki-
nitve uvoza določenih artiklov iz Avstrije in Nemčije, 
pogoste nesreče civilnega prebivalstva zaradi rokova-
nja z najdenim orožjem, seznam manjkajočih cerkve-
nih zvonov v občini Piran, ki so bili odneseni za vojaške
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namene, poizvedba iz Francije o številu vojaških bol-
nišnic in dobrodelnih prireditev v čast zaslužnim vo-
jakom, zapuščeni vojaški tabori v gozdovih, koledar 
Rdečega križa za boj proti tuberkulozi in večjo soci-
alno varnost po končani vojni, obnova uničenih cest 
med vojno s strani vojske, prijava vojne škode, prenos 
pooblastil na finančno intendanco za poplačilo vojne 
škode, obvestilo o izidu monografije na temo povoj-
ne obnove cestne infrastrukture s strani italijanske 
vojske, podelitev različnih materialnih sredstev priza-
detim zaradi vojne na novo osvojenih ozemljih, popis 
posojenega delovnega orodja vojski s strani lokalnega 
prebivalstva za čas italijanska okupacije, organizacija 
sejma z namenom zbiranja sredstev za vojne invalide 
in sirote), 37 ks. (š. 4–5, 16–17)

•	spisi	 kategorije	 IV.	 (zdravstvo	 in	higiena)	1919	 (poziv	
k prijavi vojne škode, prošnja za repatriacijo interni-
rancev, izplačilo subvencij po končanem vojaškem 
služenju, koriščenje zdravstvenih uslug vojnih inva-
lidov brez potrebnih vojaških potrdil, obrazec za pri-
javo poškodovane ali uničene strojne mehanizacije, 
finančna pomoč družinam padlih vojakov, preiskava 
vojne škode, pomoč nekdanjim internirancem, odpro-
daja zaseženih vozov, katalog odprodaje odsluženega 
vojaškega inventarja, izplačila subvencij in pokojnin 
vojnim invalidom, finančna pomoč družinam voj-
nih invalidov, prošnja za izpustitev vojnega ujetnika, 
zdravniški pregled vojnih invalidov, potrdilo začasne 
invalidnosti zaradi vojne, popis vojne škode trgovskih 
in industrijskih podjetjih, preventivni ukrepi proti ne-
nadzorovani eksploziji granat, zapuščenih med vojno, 
pridržani italijanski vojaki v Jugoslaviji), 41 ks. (š. 4)

•	spisi	 kategorije	 (razno)	 1919	 (ustanovitev	 mestnega	
odbora za zbiranje pomoči Porečanom, obvestilo o 
evidenci vseh živečih na območju Julijske krajine, ki 
niso Italijani ali državljani držav zaveznic Italije, javna 
dražba za prodajo konjev in oslov v lasti italijanske 
vojske, pravno varstvo in finančna pomoč vojnih si-
rot, javno obvestilo komisarja, naslovljeno na civilno 
prebivalstvo, za povrnitev upanja in morale v težkih 
povojnih časih, na novo vzpostavljena politična meja, 
omejitve gibanja na območjih, kjer še potekajo voja-
ške operacije), 7 ks. (š. 7, 8)

Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MM
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A.150 Posebni upravni organi
A.153 Posebni organi za negospodarstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0096
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNI ŠOLSKI SVET KOPER
Čas gradiva (1870–1923) 1915–1919
Obseg gradiva (15 š., 19 k.; 2,4 t.m.) 4 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevni šolski svet Koper (Consiglio scolastico locale di 

Capodistria)
Opis vsebine •	dopisi	1915–1919	(zbiranje	zimskih	oblek	in	ostalih	pri-

pomočkov za vojake, zahvala za sodelovanje učencev 
pri zbiranju oblek, vpoklic učitelja v vojsko, sodelova-
nje z Rdečim križem, okrožnica o tednu Rdečega križa, 
vojno posojilo, delovanje vrtcev med vojno, okrožnica 
o seznanjanju učencev o vojni, zbiranje starega papir-
ja, zaprtje razredov zaradi primanjkovanja učencev), 
4 m. (š. 11–12)

Jezik gradiva nemščina, italijanščina

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/1019
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNI ŠOLSKI SVET PIRAN
Čas gradiva (1900–1950) 1915–1919
Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 14 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevni šolski svet Piran
Opis vsebine •	dopisi	 1915–1919	 (spominki	 za	 učence	na	prelomne	

zgodovinske dogodke, delovanje šol v poletnem času 
zaradi vojnega stanja, »Teden Rdečega križa« za zbira-
nja finančnih sredstev, šolske dejavnosti v čast padlim 
vojakom, popis šolskih zvoncev za vojaške namene, 
zamenjava uradnih monarhičnih simbolov z italijan-
skimi, nagrade za vzorne šolske učbenike na novo 
okupiranih ozemljih s strani Italije, izid umetniškega 
dela na temo zmage Italije, sprejeti ukrepi za normal-
no delovanje šol po težkem povojnem času, spomin 
na prvo obletnico zasedbe Trsta s strani italijanskih 
vojakov, zaposlovanje učiteljev, ki se vračajo iz vojske, 
vojno posojilo), 14 ks. (š. 4–5)

Jezik gradiva italijanščina

MM
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A.200 Pravosodje
A.220 Redna sodišča
A.222 Pritožbena sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0072
Ime fonda oziroma zbirke OKROŽNO SODIŠČE KOPER
Čas gradiva (1923–1945) 1923–1924
Obseg gradiva (50 š., 470 f., 102 k.; 85,0 t.m.) 1 f.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrožno sodišče Koper (Tribunale civile e penale di Ca-

podistria)
Opis vsebine •	spisi	 o	 proglasitvi	 smrti	 (T)	 1923–1924	 (prošnja	 za	

uvedbo postopka za proglasitev mrtvega, dokazil-
no gradivo o pogrešancu (rojstni ali krstni list, pisma, 
dopisnice), pričevanja posameznikov, poizvedovanja 
sodišča na raznih vojaških oblasteh, razsodbe sodišča 
o proglasitvi smrti posameznika, prošnja za prekinitev 
zakonske zveze, oklic pogrešanega), (f. 136)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006
Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

A.223 Prvostopenjska sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0075
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA ILIRSKA BISTRICA
Čas gradiva (1842–1926) 1914–1922
Obseg gradiva (732 š., 254 k.; 83,5 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Ilirska Bistrica (Bezirksgericht Illirysch 

Feistriz)
Opis vsebine •	predsedstvene	zadeve	(Praes.)	1914–1918	(razmere	in	

poslovanje sodišča v vojnem času), (š. 301–306)
•	zapuščinski spisi (A) 1914–1922 (posamezni spisi po 

umrlih civilistih (obvestila begunskih središč) in po 
umrlih vojakih (obvestila vojaških enot oziroma bolni-
šnic in Rdečega križa, popisi osebne opreme, kot so ob-
lačila, perilo, obutev, denarnice, molitveniki, podobice, 
fotografije, prejeta pisma, beležke), navedbe dedičev, 
ki so bili na bojiščih oziroma pogrešani), (š. 469–483)
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•	varstveni	 in	 skrbstveni	 spisi	 (P)	 1914–1922	 (posame-
zni spisi: prevzemi skrbništva za otroke padlih in po-
grešanih v vojni, skrbništvo nad nezakonskimi otroki 
avstrijskih in italijanskih vojakov, dopisi konzularnih 
predstavništev in sodišč), (š. 533–551)

•	prestopki	 (U)	 1914–1922	 (posamezni	 spisi:	 razžalitev	
časti v povezavi z vojnimi dogodki, kraje in prisvajanje 
državnega (vojaškega) premoženja), (š. 576–572)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki predsedstvenih zadev (Praes.) 1914–1917 (š. 

256); imenska kazala predsedstvenih zadev (Praes.) 
1914–1915 (š. 257–258); vsebinsko kazalo predsedstve-
nih zadev (Praes.) 1914–1918 (š. 258); vpisniki zapuščin 
(A) 1914–1923 (š. 272); kazalo zapuščin (A) ter kazalo 
varstvenih in skrbstvenih zadev ter zadev postavitve 
skrbnika in podaljšanja očetovske oblasti (P, L) 1914–
1923 (š. 273); vpisnik prestopkov (U) 1914–1917 (š. 281); 
arhivski popis 2001

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0077
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA KOPER
Čas gradiva (1814–1966) 1898–1921
Obseg gradiva (2330 š., 664 k.; 316,0 t.m.) 10 š.; 1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Koper (Bezirksgericht Capodistria, Giu-

dizio distrettuale di Capodistria)
Opis vsebine •	zapuščinski spisi in smrtovnice (A) 1914–1921 (posa-

mezni spisi po umrlih civilistih (obvestila begunskih 
središč) in vojakih (obvestila vojaških enot, bolni-
šnic, priloge, popisi osebne opreme kot so oblačila, 
obutev, denarnice, molitveniki, podobice, fotogra-
fije, prejeta pisma, beležke), navedbe dedičev, ki so 
poginili v vojni ali so bili pogrešani), (š. 1452–1498; 
1516–1526)

•	varstveni in skrbstveni spisi (P) 1914–1920, (posame-
zni spisi: prevzemi varstva in skrbništva za otroke pa-
dlih in pogrešanih v vojni (obvestila vojaških enot in 
bolnišnic, Rdečega križa, potrdila občin), skrbništvo 
nad nezakonskimi otroki avstro-ogrskih in italijan-
skih vojakov (dopisi konzularnih predstavništev in 
sodišč), (š. 1605–1636)
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•	ovadbe	(Z)	1918	(posamezni	spisi:	izkoriščanje	vojnega	
stanja za pridobivanje nesorazmerne denarne koristi s 
preprodajo blaga široke potrošnje), (š. 1670–1671)

•	splošne	kazenske	zadeve	(Ns)	1898–1918	(kazniva	de-
janja vojaških oseb ob soudeležbi civilistov), (š. 1845)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki zapuščin (A) 1914–1922 (š. 1015); kazalo za-

puščin (A) 1914–1944 (š. 1014); vpisniki varstvenih in 
skrbstvenih zadev (P) 1914–1929 (š. 1021–1022); vpi-
snik preiskav 1915–1918 (š. 1035); arhivski popis 1996

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0078
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA PODGRAD
Čas gradiva (1767–1923) 1914–1923
Obseg gradiva (634 š., 185 k.; 76,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Podgrad (Bezirksgericht Castelnuovo, 

Giudizio distrettuale di Castelnuovo d'Istria)
Opis vsebine •	predsedstvene	zadeve	(Praes.)	1914–1918	(razmere	in	

poslovanje sodišča v vojnem času in takoj po njem), (š. 
282–288)

•	zapuščinski	 spisi	 (A)	 1915–1923	 (posamezni	 spisi	 po	
umrlih civilistih (obvestila begunskih središč) in voja-
kih (obvestila vojaških enot oziroma bolnišnic, prilo-
ge, popisi osebne opreme, kot so oblačila, denarnice, 
molitveniki, podobice, fotografije, prejeta pisma, be-
ležke), navedbe dedičev, ki so bili na bojiščih oziroma 
pogrešani, zapuščine ljudi v begunstvu), (š. 392–413)

•	varstveni	in	skrbstveni	spisi	(P)	1914–1923	(posamezni	
spisi: prevzemi skrbništva za otroke padlih in pogreša-
nih v vojni, skrbništvo nad nezakonskimi otroki avstro- 
ogrskih in italijanskih vojakov), (š. 465–487)

•	prestopki	 (U)	1918	(posamezni	spisi:	prestopki	zaradi	
povzročanja škode na vojaških objektih, prestopki zo-
per varnost in čast), (š. 490)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik predsedstvenih zadev (Praes.) 1914–1918 (š. 

244); vsebinska kazala predsedstvenih zadev (Praes.) 
1914–1922 (š. 245); vpisniki zapuščin (A) 1914–1923 
(š. 253–254); vpisniki varstvenih in skrbstvenih zadev 
(P) 1914–1923 (š. 258); kazalo varstvenih in skrbstvenih
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zadev (P) 1914–1917 (š. 258); vpisniki prestopkov (U) 
1914–1918 (š. 264–265); arhivski popis 2002

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0079
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA POSTOJNA
Čas gradiva (1830–1926) 1914–1919
Obseg gradiva (237 š., 39 k.; 30,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Postojna (Bezirksgericht Adelsberg)
Opis vsebine •	zapuščinski spisi 1916–1918 (A) (posamezni spisi po 

umrlih civilistih (obvestila begunskih središč) in po 
umrlih vojakih (obvestila vojaških enot oziroma bolni-
šnic in Rdečega križa, popisi osebne opreme, kot so ob-
lačila, perilo, obutev, denarnice, molitveniki, podobice, 
fotografije, prejeta pisma, beležke), navedbe dedičev, 
ki so bili na bojiščih oziroma pogrešani), (š. 136–140)

•	varstveni	in	skrbstveni	spisi	(P)	1916–1919	(posamezni	
spisi: dedovanja in prevzemi skrbništva za otroke pa-
dlih in pogrešanih v vojni, skrbništvo nad nezakonski-
mi otroki avstro-ogrskih in italijanskih vojakov, dopisi 
konzularnih predstavništev in sodišč), (š. 171–176)

•	ovadbe	(Z)	1914–1918	(posamezni	spisi:	prisvajanje	in	
tatvine ter preprodaja državnega (vojaškega) premo-
ženja), (š. 179)

•	prestopki	(U)	1914–1917	(posamezni	spisi:	prisvajanje	
državnega (vojaškega) premoženja, izkoriščanje voj-
nega stanja za pridobivanje nesorazmerne denarne 
koristi – večinoma oprostilne sodbe), (š. 187)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva kazalo prestopkov (U) in ovadb (Z) 1914–1924 (š. 102); 

arhivski popis 1997, 2003
Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47
Opombe Gradivo v š. 187 je delno poškodovano od vlage.

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0080
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA SEŽANA
Čas gradiva (1883–1930) 1914–1926
Obseg gradiva (5 š.; 8 k., 71 m.; 18,1 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Sežana (Bezirksgericht Sessana)
Opis vsebine •	spisi	zapuščin	(A)	in	splošnih	civilnih	zadev	(Nc)
Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik in kazalo zapuščin (A) 1919–1926; kazalo splo-

šnih civilnih zadev (Nc) 1914–1926; arhivski popis 2006
Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47
Opombe Spisi zapuščin (A) in splošnih civilnih zadev (Nc) niso 

ohranjeni.
DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0363
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA SODNIJA PIRAN
Čas gradiva (1814–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (766 f., 191 k.; 100,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna sodnija Piran (Bezirksgericht Pirano, Giudizio 

distrettuale di Pirano)
Opis vsebine •	zapuščinski spisi in smrtovnice (A) 1914–1918 (posa-

mezni spisi po umrlih civilistih (obvestila begunskih 
središč) in vojakih (obvestila vojaških enot in bolni-
šnic, popisi osebne opreme, kot so oblačila, obutev, 
denarnice, molitveniki, podobice, fotografije, prejeta 
pisma, beležke), navedbe dedičev vojakov, ki so umrli 
v vojni ali so bili pogrešani), (f. 188–200)

•	varstveni in skrbstveni spisi (P) 1914–1918 (posamezni 
spisi: prevzemi skrbništva za otroke padlih in pogreša-
nih v vojni (obvestila vojaških enot in bolnišnic, Rde-
čega križa, potrdila občin), skrbništvo nad nezakonski-
mi otroki avstro-ogrskih in italijanskih vojakov (dopisi 
konzularnih predstavništev in sodišč)), (f. 432–438)

•	ovadbe (Z) 1914–1918 (posamezni spisi: izkoriščanje 
vojnega stanja za pridobivanje nesorazmerne de-
narne koristi s preprodajo blaga široke potrošnje), 
(f. 455–559)

•	prestopki (U) 1914–1918 (posamezni spisi: prisvajanje 
državnega (vojaškega) premoženja), (f. 536–547)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki zapuščin (A) 1916–1920; vpisniki varstvenih in 

skrbstvenih zadev (P) 1914–1929 (f. 409); vpisniki ovadb 
(Z) 1914–1922 (f. 460); vpisniki prestopkov (U) 1914–
1918 (f. 548); arhivski popis 2006

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47
DR
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0720
Ime fonda oziroma zbirke SODIŠČE SEŽANA
Čas gradiva (1922–1947) 1925–1936
Obseg gradiva (37 š., 72 k.; 3,7 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Sodišče Sežana (Pretura di Sesana)
Opis vsebine •	spisi	zapuščin	(A)	in	skrbstvenih	zadev	(P)
Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik zapuščin (A) 1925–1929 (š. 1); vpisnik s kazalom 

skrbstvenih zadev (P) 1929–1936 (š. 5); arhivski popis 
2001

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47
Opombe Spisi zapuščin (A) in skrbstvenih zadev (P) niso ohranje-

ni (ohranjeni so le vpisniki).
DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0723
Ime fonda oziroma zbirke SODIŠČE KOPER
Čas gradiva (1923–1945) 1920–1949
Obseg gradiva (149 š., 339 f., 142 k.; 60,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Sodišče Koper (Pretura di Capodistria)
Opis vsebine •	zapuščinski	 spisi	 (A)	 1923–1929	 (posamezni	 spisi	 po	

pogrešanih vojakih, ki so bili razglašeni za mrtve: od-
ločbe o razglasitvi smrti v vojni pogrešanih vojakov, 
oporoke), (š. 1–23)

•	varstveni	 in	skrbstveni	spisi	 (P)	1923–1949	(prevzemi	
skrbništva za otroke padlih v vojni, odločbe o razgla-
sitvi smrti v vojni pogrešanih vojakov, oporoke umrlih, 
zapisniki), (š. 25–30)

•	skrbništvo	nad	vojnimi	sirotami	(Reg.	Tut.	Orf.)	(sezna-
mi vojnih sirot, poročila o stanju in vzdrževanju otrok, 
potrdila in dopisi mirovnih sodnikov in matičnih ura-
dov pri posameznih občinah)

•	splošni civilni spisi (Nc) 1920–1923 (posamezni spisi: 
tožbe posameznikov proti italijanski in avstrijski vladi 
zaradi utrpele vojne škode nad premoženjem), (š. 33, 
35)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki zapuščin (A) 1916–1920; vpisnik varstvenih in 

skrbstvenih zadev (P) 1921–1925; kazalo varstvenih in
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skrbstvenih zadev (P) 1921–1925; arhivski popis zapu-
ščin (A) 2011; arhivski popis 2006

Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0725
Ime fonda oziroma zbirke SODIŠČE POSTOJNA
Čas gradiva (1919–1945) 1922–1929
Obseg gradiva (55 š., 59 f., 23 k.; 12,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Sodišče Postojna (Pretura di Postumia)
Opis vsebine •	prijave	zapuščin	(A)	1924–1929	(posamezni	spisi:	prija-

ve zapuščin po dedičih umrlih vojakov), (f. 91–98)
Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik in imenik varstvenih in skrbstvenih zadev (P) 

1922–1927; arhivski popis 2006
Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0802
Ime fonda oziroma zbirke SODIŠČE PIRAN
Čas gradiva (1919–1945) 1920–1945
Obseg gradiva (390 f., 97 k.; 50,0 t.m.) 
Naziv ustvarjalca Sodišče Piran (Pretura di Pirano)
Opis vsebine •	zapuščinski	 spisi	 (A)	 1922–1945	 (posamezni	 spisi	 po	

pogrešanih vojakih, ki so bili razglašeni za mrtve: od-
ločbe o razglasitvi smrti v vojni pogrešanih vojakov, 
oporoke)

•	varstveni	 in	skrbstveni	spisi	 (P)	1922–1927	(prevzemi	
skrbništva za otroke padlih v vojni: odločbe o razgla-
sitvi smrti v vojni pogrešanih vojakov, oporoke umrlih, 
zapisniki) 

•	skrbništvo	nad	vojnimi	sirotami	(Reg.	Tut.	Orf.)	(sezna-
mi vojnih sirot, poročila o stanju in vzdrževanju otrok, 
potrdila in dopisi mirovnih sodnikov in matičnih ura-
dov pri posameznih občinah)

•	splošni	 civilni	 spisi	 (Nc)	 1920–1923	 (posamezni	 spisi:	
tožbe posameznikov proti italijanski in avstrijski vladi 
zaradi utrpele vojne škode nad premoženjem)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik zapuščin (A) 1921–1929; sumarni popis 2006
Bibliografija Krnel-Umek: Dokumenti o Slovencih, str. 45–47

DR

A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0148
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠKOCJAN
Čas gradiva (1892–1962) 1914–1917
Obseg gradiva (8 š., 0,8 t.m.) 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Škocjan
Opis vsebine •	razrednice	in	tedniki	1914–1917	(pouk	odpadel	zaradi	

udeležitve učitelja na naboru »crnovojnikov«, neobi-
skovanje pouka zaradi dela na polju, nastanitev vojske 
v šolskem poslopju, potek pouka trikrat tedensko po 
umiku vojske), 2 k. (t. e. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

MKR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0151
Ime fonda oziroma zbirke ZASEBNA DEKLIŠKA ŠOLA ZAVODA ŠOLSKIH 

SESTER V TOMAJU
Čas gradiva (1899–1943) 1915–1918
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 5 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zasebna dekliška šola Zavoda šolskih sester v Tomaju 

(Istituto delle Suore Scolastiche del III. ordine di S. Fran-
cesco d'Asisi Tomadio)

Opis vsebine •	razrednice	in	tedniki	1915–1918	(nabiranje	robidove-
ga listja za vojaški čaj, naselitev vojske in Rdečega križa 
v šolsko poslopje, selitev pouka v prostore tomajske 
posojilnice, potek pouka le trikrat tedensko dopoldne, 
pouka prost dan zaradi zavzetja Gorice), 5 k. (š. 6)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MKR
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0153
Ime fonda oziroma zbirke DEŠKA ŠOLA TOMAJ
Čas gradiva (1900–1939) 1915–1916
Obseg gradiva (3 š., 0,3 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Deška šola Tomaj (Scuola maschile di Tomadio)
Opis vsebine •	razrednice	 in	tedniki	1915–1916	(prosti	dnevi	pouka,	

zaradi naselitve vojske v šolskem poslopju, oprostitev 
pouka dečkov zaradi vojne, nabiranje robidovega listja 
za čaj za vojsko, premestitev učiteljice v Pliskovico, 
okrnjen pouk zaradi odhoda vojske, naselitev Rdečega 
križa v šolsko stavbo), 3 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MKR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0794
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA POVIR
Čas gradiva (1874–1991) 1915–1917
Obseg gradiva (17 š., 2 f.; 2,0 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Povir
Opis vsebine •	razrednice	in	tedniki	1915–1917	(pouk	odpade	zaradi	

vpoklica učitelja, pouk odpade zaradi pomoči otrok pri 
kmečkih opravilih, nastanitev vojske v šolskem poslo-
pju, proslava ob padcu Bukarešte), 3 k. (š. 7)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

MKR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0818
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SEŽANA
Čas gradiva (1826–1976) 1915–1918
Obseg gradiva (6 š.; 6 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sežana
Opis vsebine •	šolska	kronika	1915–1918	 (vpoklic	učiteljev	v	vojsko,	

odlok o nošenju patriotičnih znamenj, prepoved raz-
pisov za nova učna mesta, zaprtje šolske kuhinje, ne-
izplačilo božičnice, nabiranje robidovega listja za čaj, 
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pletenje kap, nogavic in gamaš za vojake, izdelovanje 
podplatov iz papirja, nereden pouk, vojaška zasedba 
šole, premestitev pouka v sobe kaplanije, gostilno na 
Vagi in v hišo Josipa Štolfe, poslabšanje zdravstvene-
ga stanja otrok, teden dni brez pouka ob smrti cesarja 
Franca Jožefa I., evakuacija komenskega okraja, be-
gunci, prelet italijanskih letal, odprtje špitala za ma-
larične bolnike v šoli, zanemarjenost otrok zaradi od-
sotnosti očetov, vračanje begunskih otrok na spodnji 
Kras, pomanjkanje hrane in oblek, prekinitev pouka 
zaradi razpada Avstro-Ogrske, internacija učitelja, epi-
demija španske mrzlice), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

MKR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0820
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STOMAŽ
Čas gradiva (1897–1964) 1916–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Stomaž
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1916–1918	 (evakuacija	 Gorjanskega,	

pomanjkanje učiteljev, nereden šolski obisk, oprosti-
tev obiska pouka zaradi pomoči pri delu doma, nabira-
nje darov otrok za Rdeči križ, vpoklic učitelja v vojsko, 
nastanitev vojakov v šoli, izbruh španske gripe), 1 k.  
(š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

MKR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0858
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PIVKA
Čas gradiva (1859–1996) 1914–1916
Obseg gradiva (95 š.; 9,5 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Pivka
Opis vsebine •	del	 šolske	 kronike	 Zagorje	 1914–1916	 (opis	 izbruha	

vojne, prestavitev začetka pouka zaradi izbruha vojne, 
pomoč učencev na poljih, obešanje zastav ob prosla-
vah in zmagah vojske, vpoklic učitelja v vojsko, preki-
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nitev pouka, nabiranje robidovja in kovin, pletenje 
zimskih oblačil za vojake, izdelovanje papirnatih 
podplatov za vojake, pomoč Rdečemu križu in vojnim 
sirotam, nastanitev vojakov v šoli), 1 k. (š. 23)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

TK

A.420 Srednje šolstvo
A. 421 Učiteljišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0100
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČE KOPER
Čas gradiva (1870–1923) 1915–1917
Obseg gradiva (61 š., 38 f., 71 k.; 9,5 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Učiteljišče Koper (Istituto magistrale maschile Capodis-

tria, K. k. Lehrerbildungs–Anstalt in Capodistria)
Opis vsebine •	dopisi	1915	(zapisniki	konferenc,	odsotnost	profesorja	

telovadbe zaradi poučevanja vojaškega marša, vpoklic 
34 dijakov učiteljišča, sprejem dijakinj na učiteljišče, 
sodelovanje na dobrodelnem koncertu za vojake), 1 š. 
(š. 18, a. e. 46)

•	dopisi	 1916	 (delitev	 dobrodelnih	 sredstev	 družinam	
vpoklicanih vojakov, v šoli razobešen domoljubni 
razglas s pozivom skrbnega ravnanja s hrano, dopisi 
za spodbujanje domoljubja, dijaki plačujejo vojaško 
posojilo, dopis o zbiranju zlata s sezamom dijakov in 
oddanih predmetov, potrdilo o predaji kovin, kovan-
cev in predmetov, vojaške vaje v sklopu telovadbe, 
zbiranje robidnic ter listja robide in kopriv za vojsko), 1 
š. (š. 19, a. e. 47)

•	dopisi	1917	(zahvala	deželnega	odbora	za	begunce	za	
odstopljeni prostor, časopis »Jung Oesterreich«, na-
menjen vojakom in mladini, zbiranje knjig za vojake), 
1 š. (š. 20, a. e. 48)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

MKR
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A.425 Strokovne/poklicne šole 

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0106
Ime fonda oziroma zbirke ŠOLSKI CENTER KOVINSKIH IN LESNIH STROK IZOLA
Čas gradiva (1907–1964) 1914–1915
Obseg gradiva (20 š., 102 k., 2,0 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Poklicna šola Izola (Scuola di perfezionamento Isola)
Opis vsebine •	dopisi	1914–1915	(spodbujanje	patriotizma	med	mla-

dino, obešanje domoljubnega razglasa s pozivom 
skrbnega ravnanja s hrano v šoli), 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

MKR

A.426 Meščanske šole in nižje gimnazije 

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0135
Ime fonda oziroma zbirke LJUDSKA MEŠČANSKA DEKLIŠKA ŠOLA PIRAN
Čas gradiva (1872–1940) 1915–1920
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Ljudska meščanska dekliška šola Piran (Scuola popolare 

e cittadina femminile Pirano)
Opis vsebine •	šolska	kronika	1915–1920	 (nabiranje	 robidovih	 listov	

za vojaške potrebe, zbiranje raznovrstnih naravnih pri-
delkov in industrijskih izdelkov za vojake na bojiščih, 
odsotnost šolarjev zaradi pomanjkanja delovne sile na 
kmetiji, sodelovanje z Rdečim križem, zbiranje odpa-
dnih kovin, knjige za ranjene vojake, zbiranje denarja 
za vdove, slovesen pogreb padlih vojakov, dobrodelna 
prireditev za vdove in sirote padlih v vojni, obletni-
ca napovedi vojne s strani Italije, odsotnost učiteljev 
zaradi vpoklica v vojsko, »Teden Rdečega križa« z na-
menom pridobitve novih članov, »Praznik železnega 
ščita«, v okviru katerega je potekalo zbiranje finančnih 
sredstev za vojaške potrebe, »Praznik rož« z namenom 
zbiranja sredstev za sirote padlih na soški fronti, pra-
znovanje obletnice napovedi vojne s strani Italije, zbi-
ranje sredstev za vojne invalide, dobrodelna loterija, 
zaprtje šol v znak sočustvovanja, slavje od padcu Bu-
karešte, slavnostno odkritje »Oltarja domovine«, slavje
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ob osvoboditvi Černovic, zbiranja finančnih sredstev 
za ranjene vojake, obvezni jezikovni tečaji nemščine, 
letalski napad na Piran, predstava v Tartinijevem gle-
dališču, katere izkupiček bo šel v dobrodelne namene, 
»Dan robcev«, v okviru katerega je potekalo zbiranje 
oblačil za vojake, pomanjkanje kruha, slavje ob osvo-
boditvi Gorice in Furlanije, odprema zbranih oblačil 
za vojake na bojiščih, sprejem italijanskih vojakov, 
predstavitev zgodovine italijanske trobojnice, spomin 
za prelomni zgodovinski dogodek z dne 30. oktobra 
1918, slavnostno odkritje spomenika zmage, prazno-
vanje 5. obletnice vstopa Italije v vojno, obeležitev 
spomina na t. i. »Neznanega vojaka«, obisk groba »ne-
znanega vojaka« v Rimu), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.
Bibliografija Petronio: La scuola italiana, str. 239–244

MM

A.460 Kultura
A.461 Zavodi in organizacije za varstvo premične in nepremične dediščine  
 ter knjižnično dejavnost 

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0164
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA KNJIŽNICA PIRAN
Čas gradiva (1818–1949) 1918–1919
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 4 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna knjižnica Piran
Opis vsebine •	dopisi	 1918–1919	 (telegrama	 komandanta	 izolskega	

odreda v Trstu, izid dela o nastanku in dosežkih 45. 
divizije med 1. sv. vojno, zahvala za prejete vojne fo-
tografije, zahteva Italije po vrnitvi kulturne dediščine s 
strani nekdanje avstro-ogrske vlade), 4 ks. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

MM
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A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.640 Predelovalne dejavnosti
A.641 Proizvodnja živil

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0226
Ime fonda oziroma zbirke MLEKARSKA ZADRUGA SENOŽEČE
Čas gradiva (1907–1945) 1915
Obseg gradiva (6 š., 10 k.; 0,8 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Mlekarska zadruga Senožeče (Latteria Cooperativa di 

Senosecchia)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občnega	zbora	1915	(zaščita	prostora	 in	

inventarja zadruge pred vojsko), 1 k. (š. 3)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

TK

A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti
A.661 Dejavnosti finančnih storitev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0176
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA IN OBRTNIŠKA BLAGAJNA SENOŽEČE
Čas gradiva (1896–1944) 1916–1918
Obseg gradiva (6 š., 12 k.; 0,9 t.m.) 7 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka in obrtniška blagajna Senožeče (Cassa rurale ed 

artigiana di Senosecchia)
Opis vsebine •	spisi in okrožnice 1916–1918 (vojno posojilo), 7 ks. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0177
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA POSOJILNICA IN HRANILNICA VANGANEL
Čas gradiva (1908–1948) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š., 8 k.; 0,7 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka posojilnica in hranilnica Vanganel (Cassa rurale 

di prestiti e risparmio di Vanganello)
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Opis vsebine •	zapisniki	sklepov	načelstva	1914–1918	(vojno	posoji-
lo), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0622
Ime fonda oziroma zbirke POSOJILNICA IN HRANILNICA PODGRAD – 

REGISTRIRANA ZADRUGA Z NEOMEJENIM 
POROŠTVOM

Čas gradiva (1894–1959) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š., 21 k.; 0,8 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Posojilnica in hranilnica Podgrad – registrirana zadruga 

z neomejenim poroštvom
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1914–1918	(podpora	deželne-

mu vojno pomožnemu uradu, podpora družinam vo-
jakov, darovanje Rdečemu križu, težavno poslovanje 
hranilnice zaradi vojne (pri dajanju posojil in skliceva-
nju sej), dobiček hranilnice, namenjen v dobrodelne 
namene), 1 k. (š. 1, a. e. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

MKR

A.700 Družbene in mednarodne organizacije
A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
A.749 Ustanove

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0498
Ime fonda oziroma zbirke DOBRODELNA USTANOVA GRISONI
Čas gradiva (1838–1933) 1915–1930
Obseg gradiva (4 š., 10 k.; 0,4 t.m.) 4 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Dobrodelna ustanova Grisoni (Pio Istituto Grisoni)
Opis vsebine •	potrdila	o	revščini	1916–1918,	1	m.	(š.	2)

•	pomoč	vojnim	sirotam	1920–1930,	1	m.	(š.	2)
•	vojaške	podpore	1918–1919,	1	m.	(š.	2)
•	dokumentacija	 avstrijskega	 vojnega	 posojila	 1915–

1924 (okrožnice, dopisi, nakazila), 1 m. (š. 2)
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Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992

TK

B.000 Fondi zasebne provinience
B.200 Družinski in rodbinski fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0296
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA GABRIELLI
Čas gradiva (1858–1944) 1920–1921 
Obseg gradiva (13 š.; 0,13 t.m.) 4 m.; 0,04 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Gabrielli
Historiat ustvarjalca Prve omembe rodbine Gabrielli segajo v leto 1317–

1319, zasledimo jih na območju Kopra, kjer se kot »za-
četnik« rodbine omenja trgovec po imenu »Bernardes 
q.	Gabrielis	de	Iustinopoli«.	Piranska	veja	rodbine	Gab-
rielli se začne z Lodovicom G. Gabriellijem, ki je bil sin 
Pietra Gabriellija, o katerem ne vemo veliko. Rodbinska 
linija Gabrielli se nadaljuje še dandanes, vendar ne več v 
Piranu, saj se je moral Italo Gabrielli zaradi političnih raz-
mer sredi 20. stol. odseliti v Italijo, kjer odraščajo njegovi 
trije sinovi. (Matej Muženič)

Opis vsebine •	izpolnjeni	obrazci	opravljenih	cenitev	posesti,	za	kate-
ra je bila prijavljena vojna škoda 1920–1921, 4 m. (š. 9)

Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

MM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0311
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA SAURO
Čas gradiva (1910–1946) 1915–1936
Obseg gradiva (1 š., 7 k.; 0,1 t.m.) 5 k., 59 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Sauro
Historiat ustvarjalca Nazario Sauro (Koper, 20. 9. 1880–Pulj, 10. 8. 1916), sin 

Giacoma in Anne, roj. Depangher, je bil kapitan trgovske 
mornarice. Ker je bil naklonjen italijanskemu iredentiz-
mu, je z avstrijskega ozemlja zbežal v Benetke. Med 1. 
sv. vojno je kot mornariški častnik avstro-ogrske vojske 
sodeloval na italijanski strani, dokler ni s podmornico
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»Giacinto Pullino« nasedel na kvarnerskem otoku Gali-
jola, kjer ga je kot vojnega ujetnika zajela avstro-ogr-
ska vojska. Odpeljali so ga v Pulj in ga obsodili na smrt. 
(Zdenka Bonin)

Opis vsebine •	fotografija	ranjenega	vojaka	1917,	1	ks.	(š.	1)
•	knjiga	o	poteku	1.	sv.	vojne	1936,	1	k.	(š.	1)
•	fotografije	proslav,	posvečenih	Nazariju	Sauru,	s.	d.,	10	

ks. (š. 1)
•	fotografije	 spomenika,	 posvečenega	 Nazariju	 Sauru	

s. d., 25 ks. (š. 1)
•	brošura	v	spomin	Nazariju	Sauru,	s.	d.,	1	k.	(š.	1)
•	seznam	dobitnikov	zlatih	vojaških	medalj	za	1.	sv.	voj-

no 1927, 1 k. (š. 1)
•	koledar	padlih	vojakov	med	vojno	1919,	1	k.	(š.	1)
•	spomini	N.	Saura	na	1.	sv.	vojno	1918–1919,	1	k.	(š.	1)
•	prepis	pisem	Nazarija	Saura	1915–1916,	2	ks.	(š.	1)
•	pergamentna	listina	mornarjev,	ki	izrekajo	sožalje	vdo-

vi Sauro 1918, 1 ks. (š. 1)
•	fotografije	vojakov	in	mornarice	med	1.	sv.	vojno	s.	d.,	

20 ks. (š. 1)
Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

UZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0371
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA LILIJA
Čas gradiva (1918–1990) 1914–1917
Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 16 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Lilija
Historiat ustvarjalca Vekoslav Alojzij Lilija (Gotovlje pri Celju, 21. 6. 1879–

Novo mesto, 9. 1. 1953) je bil učitelj. V Mošnjah na 
Gorenjskem se je leta 1912 poročil z Marijo Globelnik 
(Škocjan pri Dobravi, 25. 1. 1872–Postojna, 4. 5. 1954). S 
svakom, duhovnikom Ivanom Globelnikom (umrl v Št. 
Vidu pri Vipavi), sta leta 1912 na Polšniku nad Litijo pos-
tavila šolo in cerkev. Med 1. sv. vojno je bil vojak (ohra-
njena pisma ženi), kasneje pa v Novem mestu znan če-
belar in dopisnik Slovenskega čebelarja. (Zdenka Bonin)

Opis vsebine •	fotografija	moških,	ki	molita	ob	grobu	med	1.	sv.	vojno	
1915, 1 ks. (š. 1, a. e. 1)
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•	razglednica	 vojaka	 Vekoslava	 Lilija	 svoji	 ženi	 Mariji	
1917, 1 ks. (š. 1, a. e. 1)

•	pismo	Vekoslava	Lilije	sodišču	v	Celje	(kratek	opis	slu-
ženja vojske), 1 ks. (š. 1, a. e. 1)

•	pisma	Vekoslava	Lilije	svoji	ženi	Mariji	z	bojišč	1914–
1916, 8 ks. (š. 1, a. e. 1)

•	fotografija	dveh	vojakov,	s.	d.,	1	ks.	(š.	2,	a.	e.	3)
•	pisma	Vekoslava	 Lilije	 svoji	 družini	 1914–1916,	 4	 ks. 

(š. 3, a. e. 6)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

UZ

B.300 Osebni fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0324
Ime fonda oziroma zbirke GAMBINI PIER' ANTONIO
Čas gradiva (1891–1936) 1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Pier' Antonio Gambini
Historiat ustvarjalca Odvetnik dr. Pier’Antonio Gambini (1845–10. 9. 1936) 

je bil med letoma 1879 in 1884 koprski podestat, bil pa 
je še italijanski poslanec v dunajskem parlamentu (tudi 
član delegacij), član istrskega deželnega zbora ter častni 
predsednik koprske sekcije vojaških prostovoljcev. Po-
ročen je bil z Emmo, roj. Tamaro Gambini (1867–1951), 
njun dvajsetletni sin Pio Regio Gambini pa je leta 1915 
padel v Podgori pri Gorici. (Zdenka Bonin)

Opis vsebine •	razglednica	 vojaka,	 padlega	 v	 1.	 sv.	 vojni	 1917,	 1	 ks.	 
(š. 1, a. e. 1)

Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

UZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0332
Ime fonda oziroma zbirke SPRACHMANN IVAN
Čas gradiva (1895–1938) 1914–1917
Obseg gradiva (1 š., 0,1 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Ivan Sprachmann (Johann ali Hanns Sprachmann)
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Historiat ustvarjalca Ivan (v uradnih dokumentih Johann ali Hanns) Spra-
chmann (Dobrova pri Dravogradu, 9. 11. 1873–Maribor, 
1939) je leta 1901 postal učitelj. Leta 1904 je najprej de-
lal kot nadučitelj v Čatežu ob Savi, nato na šoli družbe 
sv. Cirila in Metoda pri Sv. Jakobu v Trstu. Leta 1905 je 
kot suplent poučeval na učiteljišču v Kopru, leta 1908 
pa kot učitelj glasbe na učiteljski šoli v Kastavu. Leta 
1914 je bil vpoklican v vojsko v Pulj. Iz pisem, ki jih hrani 
koprski arhiv, je razvidno, da je bil leta 1918 celo v Ska-
dru. Leta 1919 je služboval na dekliški meščanski šoli na 
Ptuju, naslednje šolsko leto pa na novoustanovljenem 
učiteljišču v Velikovcu. Po koroškem plebiscitu je bil s 1. 
decembrom 1920 ponovno premeščen na Ptuj. Kasneje 
je učil na ženskem učiteljišču v Mariboru. Upokojen je 
bil v začetku leta 1937. (Zdenka Bonin)

Opis vsebine •	osebna	korespondenca	z	Leopoldino	Hammerl	o	po-
gledih na dogajanja med 1. sv. vojno 1914–1917, 1 m. 
(š. 1, a. e. 2)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

UZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0333
Ime fonda oziroma zbirke ŠČEK VIRGIL
Čas gradiva (1889–1948) 1917–1923
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 m.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Virgil (Virgilij) Šček
Historiat ustvarjalca Virgil Šček (Trst, 1. 1. 1889–Ljubljana, 6. 7. 1948) se je 

med študijem na trgovski šoli vpisal na pobudo duhov-
nika Ivana Rejca v društvo katoliških narodnih dijakov 
in postal njegov tajnik. Po deželi je začel predavati o 
Slovencih, kmečkih uporih in Ilirskih provincah. Za vso 
Slovenijo je ustanovil zvezo srednješolske katoliške or-
ganizacije. Ustanovil je tudi dijaški list Alfa, ki je objavljal 
razna literarna dela. Kaj kmalu je opustil trgovski študij 
in vstopil v goriško bogoslovje. V duhovnika ga je dne 7. 
julija 1914 posvetil tržaški škof Andrej Karlin. Šček je bil 
od leta 1914 do 1917 kaplan pri Sv. Ivanu v Trstu, od leta 
1917 dalje kaplan pri Starem Sv. Antonu v Trstu, od leta 
1918 do 1920 kaplan v Lokvi pri Divači, od leta 1920 do 
1921 tajnik Zbora svečenikov sv. Pavla, od leta 1921 do 
1923 poslanec v Rimu, od leta 1923 do 1927 tajnik Ka-
toliškega tiskovnega društva, tajnik Goriške Mohorjeve
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družbe in ravnatelj Katoliške tiskarne v Gorici, od leta 
1927 do 1941 župnijski upravitelj v Avberju, od leta 
1941 dalje pa se je upokojil. (Mirjana Kontestabile Rovis)

Opis vsebine •	klic	 duhovnika	 Ščeka	 o	 razmerah	 v	Trstu	med	 vojno	
1917, 1 m. (š. 1, a. e. 3)

•	prošnje	o	pridobitvi	vojaške	pokojnine	ali	invalidnine,	
naslovljene na poslanca Virgilija Ščeka 1921–1923, 1 
m. (š. 1, a. e. 19)

Jezik gradiva hrvaščina, italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1998, Mirjana Kontestabile Rovis

UZ

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0338
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ZEMLJEVIDOV IN KART
Čas gradiva (1784–1979) 1918
Obseg gradiva (2 š., 218 ks.; 1,0 t.m.) 8 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka zemljevidov in kart
Opis vsebine •	vojaški zemljevidi italijanskega ozemlja 1918, 8 ks. (š. 1)
Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0340
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA GRADBENIH NAČRTOV
Čas gradiva (1852–1972) 1931
Obseg gradiva (1415 ks.; 1,0 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka gradbenih načrtov
Opis vsebine •	načrti	spomenika	Nazariju	Sauru	1931,	1	m.	(a.	e.	36)
Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0343
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA TISKOVIN
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Čas gradiva (1794–1999) 1917–1919
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 3 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka tiskovin
Opis vsebine •	razglednica,	 posvečena	 padlim	 in	 odlikovanim	 voja-

kom 1917, 1 ks. (š. 1)
•	plakat	o	nacionalnem	združenju	vojnih	invalidov	in	ra-

njencev 1919, 1 ks. (š. 2)
•	plakat,	posvečen	zmagi	Italiji	v	vojni	in	narodnim	hero-

jem 1919, 1 ks. (š. 2)
Jezik gradiva italijanščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999

TK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0344
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ IN RAZGLEDNIC
Čas gradiva (1800–1999) 1917
Obseg gradiva (18 š., 5.159 ks.; 2,8 t.m.) 2 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka fotografij in razglednic
Opis vsebine •	fotografija	vojakov	1.	sv.	vojne	1917	(Giuseppe	Zugria	

s svojimi tovariši), 1 ks. (š. 5, a. e. 16)
•	fotografija	vojne	mornarice,	s.	d.,	1	ks.	(š.	5,	a.	e.	16)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

UZ

C.200 Tematske zbirke

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0353
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA DOKUMENTOV SLOVENCI OB JADRANU
Čas gradiva (1811–1945) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 3 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka dokumentov Slovenci ob Jadranu
Opis vsebine •	razglas	o	naboru	vojakov	1915,	1	ks.	(š.	1)

•	razglas	o	darovanju	vojakom	1915,	1	ks.	(š.	1)
•	poziv	o	božičnem	obdarovanju	vojakov	1915,	1	ks.	(š.	1)

Jezik gradiva nemščina, italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

TK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0754
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA PLAKATOV PIRAN
Čas gradiva (1877–1988) 1918–1926
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 10 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka plakatov Piran
Opis vsebine •	javni	 razglasi	 1918–1926	 (obvestilo	 o	 prevzemu	 ob-

lasti Nacionalnega komiteja, spominska slovesnost 
ob četrti obletnici vstopa Italije v vojno, praznovanje 
v spomin priključitve Istre k matični domovini Italiji, 
povorka v počastitev osvoboditve Italije, poziv mešča-
nom s strani Italijanske ljudske stranke k praznovanju 
združenja z Italijo, proslava zmage fašizma in črnih 
srajc s predstavitvijo patriotične drame »Bocche inu-
tili«, »Associazione Nazionale Combattenti« vabi me-
ščane na počastitev padlih, vabilo meščanom s strani 
Nacionalne fašistične stranke na komemoracijo padlih 
vojakov, praznik (šagra) ob četrti obletnici zmage Ita-
lije, slavnostno odkritje spomenika Nazaria Saura), 
10 ks. (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina

MM

C.400 Zbirka reprodukcij

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAK/0813
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZLIČNIH PROVENIENC
Čas gradiva (1278–1958) 1915–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 4 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zbirka različnih provenienc
Opis vsebine •	božična	čestitka	vojakom	1915,	1	ks.	(š.	2)

•	personalni	in	uradni	dokumenti	Mateja	Picige	iz	Deka-
nov 1916–1918 (vojno posojilo), 3 ks. (š. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

TK
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3. Pokrajinski 
 arhiv Maribor 
 (PAM)

Ljudje pozdravljajo vlak z mobiliziranci v Radencih, 27. 7. 1914
(SI_PAM/1693, inv. št. 4376)
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A.000 Arhivski fondi
A.100 Uprava
A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. st.
A.131 Distrikti, županije in okraji (ogrski)

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0061
Ime fonda oziroma zbirke PODŽUPAN ŽELEZNE ŽUPANIJE
Čas gradiva (1879–1918) 1915–1916, 1918
Obseg gradiva (28 š.; 2,8 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Podžupan Železne županije (Vas Vármegye alispánja)
Opis vsebine •	obsodbe	in	kazni	zaradi	neoddaje,	neprijave	ali	nedo-

voljene uporabe žita 1915–1916, 1918, 3 š. (š. 23, 25, 
27)

•	prošnje	za	izpis	iz	evidence	vojaških	obveznikov	1915–
1916, 3 š. (š. 23, 24, 25)

•	podpora	za	družine,	katerih	možje	ali	sinovi	so	vpokli-
cani in se bojujejo 1918, 1 š. (š. 27)

•	vojna	nagrada	oz.	honorar	in	draginjski	dodatek	za	ne-
katere javne uslužbence na občinah 1918, 1 š. (š. 27)

•	urgenca	okrožnega	vojaškega	poveljstva	Győr	 (83.	 c.	
kr. pehotni polk) za okrajno glavarstvo Murska Sobota 
o poravnavi vojaških izdatkov za zdravljenje oz. nego 
24 konj, ki jih je uporabljala pehota, spis 26075/1918, 1 
m. (š. 27)

Jezik gradiva madžarščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0062
Ime fonda oziroma zbirke ODBOR ZA OBČO UPRAVO ŽELEZNE ŽUPANIJE
Čas gradiva (1876–1918) 1916–1918
Obseg gradiva (29 š.; 2,9 t.m.) 6 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Odbor za občo upravo Železne županije (Vas Vármegye 

közigazgatási bizottsága)
Opis vsebine •	predlog	za	oprostitev	vojaške	službe	zdravniku	okrož-

ja Križevci dr. Henriku Polláku, 25. 10. 1916, spis 2408, 
1 m. (š. 26)

•	zapisnik izrednega sestanka odbora fundacije bolnišni-
ce	Murska	 Sobota	 (zvišanje	plač	 zdravniku	dr.	 Jenőju
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Molnárju in naročilo spomenika sedmim umrlim voja-
kom v bolnišnici), 21. 9. 1917, spis 2351, 1 m. (š. 27)

•	predlog	 za	 oprostitev	 vojaške	 službe	 zdravnikoma	
okrožja Grad, dr. Simonyiju Istvánu in okrožja Murska 
Sobota, dr. Skrileczu Mihályu, 8. 10. 1917, spis 2496, 1 
m. (š. 27) 

•	vojna	 pomoč	 za	 vzgojiteljice	 v	 vrtcih	 Puconci,	Tišina	
in Cankova (na podlagi zakona št. 15/1917 – Nova 
vojna pomoč za državne uslužbence / 1917. évi XV. 
törvénycikk a közszolgálati alkalmazottak újabb 
háborús	segélyéről),	23.	2.	1928,	spis	805,	1	m.	(š.	28)

•	zapisnik	 izrednega	 sestanka	 odbora	 fundacije	 bol-
nišnice Murska Sobota z dne 21. 6. 1918 (dodatek 
zdravniku dr. Geigerju za zdravljenje vojakov, draginj-
ski dodatek in vojna pomoč za nekatere zdravnike in 
uslužbence), 7. 9. 1918, spis 2922, 1 m. (š. 29)

•	prošnja	 vdove	 Jenőne	 Csorna	 iz	 Murska	 Sobote	 za	
odškodnino za škodo, ki jo je povzročila nastanjena 
vojska v njeni hiši v Murski Soboti v letih 1914 in 1915, 
2. 12. 1918, spis 3625, 1 m. (š. 29)

Jezik gradiva madžarščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0066
Ime fonda oziroma zbirke PODŽUPAN ŽUPANIJE ZALA
Čas gradiva (1882–1918) 1916
Obseg gradiva (48 š.; 4,8 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Podžupan županije Zala (Zala Vármegye alispánja)
Opis vsebine •	obvestilo	o	smrti	vojaka	Jánosa	Slosárika	 iz	Dolnjega	

Lakoša dne 4. 4. 1916 in poizvedovanje po polku, v ka-
terem je služil, 28. 9. 1916, spis 34742, 1 m. (š. 14)

Jezik gradiva madžarščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

GŠL

A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0054
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO MONOŠTER
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Čas gradiva (1908–1918) 1915–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 8 š.; 0,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Monošter (Szentgotthárdi járás 

főszolgabírája)
Opis vsebine •	prošnje	 in	 odločbe	 za	 dopust	 vojaških	 obveznikov	

1915–1918, 6 š. (š. 10–15)
•	poizvedovanje	po	vojaških	obveznikih	1915–1918,	6	š.	

(š. 10–15)
•	tiralice	za	pobeglimi	vojaškimi	obvezniki	1916–1917,	3	

m. (š. 11, 13)
•	potrdila	o	nesposobnosti	vojaških	obveznikov	za	vo-

jaško službo 1914–1918, 21 m. (š. 8–15)
•	imeniki	 oproščenih	 vojaških	 obveznikov	 1917–1918,	

14 m. (š. 14, 15)
•	vojna	podpora	in	pomoč	za	družine	vojaških	obvezni-

kov 1915–1918, 15 m. (š. 10–15)
•	okrožnica	glede	prtljage	vojakov,	ki	se	vračajo	iz	vojnih	

območij 1917, 3 m. (š. 14)
•	potrdilo	 o	 službovanju	 evangeličanskega	 duhovnika	

Géze Magyarja iz Hodoša (službuje v kraju Szákszend, 
Madžarska), 15. 1. 1917, spis 661, 1 m. (š. 13)

•	odlikovanje	 vojaških	obveznikov	1917–1918,	 5	m.	 (š.	
14, 15)

•	dezertacija	 in	 aretacija	 vojaškega	 obveznika	 Józsefa	
Kühárja iz Trdkove, 27. 9. 1917, spis 12800, 23. 5. 1918, 
spis 5680, 2 m. (š. 14, 15)

•	delo	vojnih	ujetnikov	na	veleposestvih	25.	2.	1916,	spis	
2482, 1 m. (š. 11)

•	prošnja	Zsigmonda	Frimma	za	dodelitev	vojnih	ujetni-
kov za pomoč pri delu na njegovem posestvu 24. 6. 
1916, spis 8948, 1 m. (š. 12)

•	obvestilo	Zsigmondu	Frimmu,	da	ni	upravičen	do	hra-
ne za vojne ujetnike, ki delajo pri njem, 7. 12. 1916, spis 
18429, 1 m. (š. 12)

•	prijava	osebe	zaradi	skrivanja	pobeglega	ruskega	voj-
nega ujetnika 1917–1918, 2 m. (š. 14, 15)

•	obvestilo	o	požaru,	ki	ga	je	povzročil	pobegli	ruski	voj-
ni ujetnik, 18. 3. 1918, spis 2954, 1 m. (š. 15)

•	zasliševanje	vojaških	obveznikov,	ki	sta	se	vrnila	iz	ru-
skega ujetništva 1918, 2 m. (š. 15)

Jezik gradiva madžarščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

GŠL
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A.138 Občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0100
Ime fonda oziroma zbirke VELIKA OBČINA DOLNJA LENDAVA
Čas gradiva (1942, 1945) 1942
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t. m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Velika	občina	Dolnja	Lendava	(Alsólendva	nagyközség)
Opis vsebine •	invalidske	zadeve	1942	(izkaznice	o	vojnih	invalidih	iz	

1. sv. vojne, vdovah iz 1. sv. vojne in njihovih družinskih 
članih, dokumentacija za dokazovanje upravičenosti 
do invalidnine 1942 (krstni, poročni in mrliški listi, od-
ločbe sodišč, zahtevki za invalidnino)), 1 š. (š. 1)

Jezik gradiva madžarščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2008

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0005
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA MARIBOR
Čas gradiva (1528–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (912 š., 556 k.; 121,0 t.m.) 22 š., 2 k.; 2,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Maribor (Stadtgemeinde Marburg)
Opis vsebine •	sejni	 zapisniki	 občinskega	 sveta	 1914–1918:	 gradivo	

Mestne občine Maribor od 1850 do 1919 (vojno poso-
jilo, oskrba vojske, gradnja vojaških barak, vojaške in 
sanitetne zadeve, preskrba), 2 š. (š. 48–49)

•	spisi	 splošne	 registrature	 1850–1918	Mestne	 občine	
Maribor za leta 1914–1918 (mobilizacija, oskrba vojske 
in mobilnega prebivalstva, policijske zadeve, zade-
ve šolstva in zdravstva, obrtnih in splošnih občinskih 
zadev, prekupčevanje s hrano, zaposlovanje žensk, 
vzdrževanje vojnih vdov in sirot, vojni ujetniki in inter-
niranci, dezerterstvo, propaganda in cenzura, politič-
no preganjanje, vojaške bolnišnice in vojni invalidi, be-
gunci, nastanitev vojske, socialne zadeve, črnovojniki, 
naborne komisije, aprovizacija, vojaška stanovanja, 
zdravstvena oskrba vojakov, preskrba s hrano), 40 š. (š. 
68–108)

•	racionirana	preskrba:	spisi	Mestne	občine	Maribor	od	
1850 do 1918 (seznami upravičencev, razglasi, živilske 
nakaznice, ceniki živilskega magacina Južne železni-
ce), 2 š. (š. 114–115) 
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•	spisi	 predsedstvene	 registrature	 1886–1918	 Mestne	
občine Maribor za leta 1914–1918 (razglasitev obse-
denega stanja, navodila za ukrepe proti srbskim dr-
žavljanom, lepaki s cesarskim manifestom, seznam 
mobiliziranih občinskih uslužbencev, stroški za inter-
nirance, mobilizacija, meščanska bramba, nadzor nad 
sumljivimi Italijani, prenos pooblastil politične uprave 
na vojaške komandante, političnoupravna pooblasti-
la za območje Jugovzhodne fronte, inventarji imetja 
italijanskih državljanov, zapora armadnega območja, 
naraščanje draginje, potreba po varnostnih policijskih 
ukrepih v Mariboru, zmanjšanje varnostne policije, 
potovanja na področje jugovzhodnega bojišča, inter-
niranci, protiletalska obramba, dejavnosti Rdečega kri-
ža med vojno, politična uprava na vojnem območju, 
protivojni proglas internacionalistične socialistične 
komisije v Bernu, preselitev »nezanesljivih elementov« 
med primorskimi begunci iz Maribora, februarska re-
volucija v Rusiji (1917), propaganda inozemskih socia-
listov, poročilo s soške fronte o podvigu mariborskega 
prostovoljnega bataljona, pomanjkanje kuriva, navo-
dilo četam, ki bi asistirale v primeru nemirov, možnost 
nemirov in ukrepi, navodila vojaškim oblastem, če bi 
prišlo do stavke, oskrba s premogom, preložitev pred-
njega kordona na področju armadne skupine Boroje-
vić, obsedeno stanje v armadi, opozorila na revoluci-
onarno propagando v armadi, militarizacija železnic, 
prepoved udeležbe vojakov na političnih shodih, re-
patriiranci iz Rusije, revolucionarna propaganda, evi-
dence sorodnikov padlih), 3 š. (š. 135–137)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; indeksi; objavljeni inventar 1991, Antoša 

Leskovec
ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0006
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1916
Obseg gradiva (11 š., 5 k.; 1,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Slovenj Gradec
Opis vsebine •	kronika	1914–1916	(pismo	komandanta	Kocha	učite-

lju Johanu Trobeju iz septembra 1915, fotografija gro-
ba Franca Trobeja, ki je padel v Galiciji), 1 k. (š. 9)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0033
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KORENA
Čas gradiva (1859–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Korena (Gemeinde Oberwurz)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	sveta	1914–1918	(V.	vojno	po-

sojilo), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0019
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA MEŽICA
Čas gradiva (1853–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (39 š.; 3,9 t.m.) 3 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Mežica (Gemeinde Mißdorf )
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1917	(II.,	V.	in	VI.	

vojno posojilo), 1 m. (š. 1)
•	aprovizacija	1915–1918,	2	m.	(š.	6–7)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; indeksi; arhivski popis 2010

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0021
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PEKEL
Čas gradiva (1911–1933) 1916–1917
Obseg gradiva (1 š., 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Pekel (Gemeinde Hölldorf )
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	sveta	1916–1917	(V.	in	VI.	voj-

no posojilo), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0027
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RADVANJE
Čas gradiva (1859–1945) 1916–1917
Obseg gradiva (16 š., 4 k.; 1,6 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Radvanje (Gemeinde Rotwein)
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 1914–1917	 (V.	 in	VI.	

vojno posojilo), 1 k. (š. 7)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0078
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA LJUTOMER
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (60 š.; 6,0 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ljutomer
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1918	(vojno	po-

sojilo), 1 k. (š. 47)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

ZSR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0103
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŽABLJEK
Čas gradiva (1908–1933) 1916–1917
Obseg gradiva (1 š., 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Žabljek
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1916–1917	 (V.	 in	 V.	

vojno posojilo), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

ZSR
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0106
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA VERŽEJ
Čas gradiva (1913–1936) 1916–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Veržej
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1917	(V.	vojno	

posojilo, vojni domovi), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

ZSR

A.200 Pravosodje
A.220 Redna sodišča
A.222 Pritožbena sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0645
Ime fonda oziroma zbirke OKROŽNO SODIŠČE MARIBOR 1898–1941
Čas gradiva (1862–1955) 1914–1941
Obseg gradiva (1189 š., 43 k.; 123,2 t.m.) 49 š., 6 m.; 5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrožno sodišče v Mariboru (Kreisgericht Marburg)
Historiat ustvarjalca S cesarsko odredbo z dne 25. 7. 1914 (Avstrijski držav-

ni zakonik RgBl. 156/1914) so številne kazenske zadeve 
civilnih sodišč prešle na vojaška sodišča, tako npr. ka-
zniva dejanja državne izdaje, protidržavnega delovanja, 
kazniva dejanja zoper uradne osebe, kazniva dejanja 
najhujše vrste ipd.

Opis vsebine •	oklicne,	proglasitvene	zadeve	z	oznako	T	in	Og	1918–
1941 (razglasitve pogrešanih vojakov iz 1. sv. vojne za 
mrtve), 54 š. (š. 621–674)

•	spis	 sodne	 uprave	 Präs	 26/18	 1918	 (okrožnice	Višje-
ga deželnega sodišča v Gradcu in okrajnega glavarja 
v Mariboru zadevajo oskrbo in razmere konec vojne, 
zaključni račun in premoženjsko stanje okrajne bolniš-
ke blagajne Maribor za leto 1917, razglas št. 354 mari-
borskega župana Schmidererja, 1. junij 1918, sredstva 
za žrtve vojne, tiskovina Zveze gradbenikov Avstrije),  
1 m. (š. 12)

•	spis sodne uprave Preds 401/4/22 1922 (sodni uslužben-
ci, ki so bili med vojno ujetniki (seznam)), 1 m. (š. 716)
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•	spis	sodne	uprave	Preds	219/26/19	1919	(zahteva	no-
tranjega ministrstva, naj se udeležence ruske revoluci-
je odpusti iz državnih služb, zadeva Okrajnega sodišča 
Dobrla vas), 1 m. (š. 15)

•	spis	 sodne	 uprave	 Präs	 125/10/18	 1918	 (pojasnila	
(Merkblatt) o organizaciji vojaškega sodstva v vojski, 
deželni obrambi in žandarmeriji na območju Voja-
ške komande (Militärkommando) Gradec (Štajerska, 
Kranjska, Koroška)), 1 m. (š. 710)

•	kazenski	spis	Vr	VII	231/18	(Mlakar,	Maria	–	preprečitev	
prijetja in odgona sina dezerterja, 1918), 1 m. (š. 53)

•	kazenski	spis	Vr	VII	370/18	(Berghaus, Leopold in osta-
li – prekršek zoper varnost življenja (smrt madžarskih 
vojakov na železniški postaji ob vračanju s fronte), 
1918), 1 m. (š. 53)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013 (zadeve sodne uprave, kazenske za-

deve), 2014 (oklicne zadeve)
Bibliografija Ogrizek: Vojne zgodbe iz sodnega arhiva

Šövegeš Lipovšek: Prišo je glás
BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0684
Ime fonda oziroma zbirke OKROŽNO SODIŠČE MURSKA SOBOTA 1938–1941
Čas gradiva (1938–1946) 1938–1946
Obseg gradiva (85 š.; 8,5 t.m.) 34 š., 3 k.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrožno sodišče v Murski Soboti
Opis vsebine •	oklicne,	proglasitvene	zadeve	z	oznako	Og	1938–1941	

(razglasitve pogrešanih vojakov iz 1. sv. vojne za 
mrtve), 2 š. (š. 36–37), 2 k. (š. 1, 81)

•	invalidske zadeve 1914–1946 (postopki, v katerih je so-
dišče odločalo o vlogah prosilcev za dodelitev statusa 
vojnega invalida oz. pravic, ki izhajajo iz tega statusa in 
se nanašajo tako na invalide kot njihove družinske čla-
ne), 32 š. (š. 23–25, 48–70, 73–75, 80, 84, 85), 1 k. (š. 80)

Jezik gradiva madžarščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki k oklicnim zadevam; vpisniki k invalidskim za-

devam; arhivski popis 2014 (oklicne zadeve), 2015 (in-
validske zadeve)

Bibliografija Ogrizek: Vojne zgodbe iz sodnega arhiva
Šövegeš Lipovšek: Prišo je glás

BZ
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A.223 Prvostopenjska sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0631
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE GORNJA RADGONA
Čas gradiva (1838–1950) 1914–1918
Obseg gradiva (592 š., 53 k.; 64,5 t.m.) 22 š.; 2,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Gornji Radgoni (Bezirksgericht Rad-

kersburg)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 20 š. (348–367), 2 k. (š. 286, 564)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki k zapuščinskim zadevam; arhivski popis 2013

BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0632
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE SV. LENART V SLOVENSKIH 

GORICAH
Čas gradiva (1790–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (686 š., 265 k.; 95,1 t.m.) 16 š.; 1,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah (Be-

zirksgericht in St. Leonhard in den Windischen Büheln)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 13 š. (š. 62–65, 194–199, 564–566), 
3 k. (š. 607, 610, 625)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki k zapuščinskim zadevam; imenik; arhivski popis 

2013
BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0633
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LJUTOMER
Čas gradiva (1793–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (686 š., 17 k.; 70,3 t.m.) 14 š.; 1,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Ljutomeru (Bezirksgericht in Lutten-

berg)
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Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	
med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 13 š. (š. 50–61, 217), 1 k. (š. 243)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik; arhivski popis 2016

BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0634
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE MARENBERG
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (390 š., 20 k.; 41,1 t.m.) 16 š.; 1,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Marenbergu (Bezirksgericht in Mah-

renberg)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 14 š. (š. 25–38), 2 k. (š. 74, 76)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik; vpisnik k zapuščinskim zadevam; arhivski popis 

2016
BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0635
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE MARIBOR 1898–1941
Čas gradiva (1849–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (2397 š., 59 k.; 245,6 t.m.) 53 š.; 5,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Mariboru (Bezirksgericht in Marburg)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 50 š. (š. 256–287, 1490–1506), 3 k. 
(š. 2323, 2327, 2332)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik; vpisniki k zapuščinskim zadevam; arhivski popis 

2016
BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0640
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE MURSKA SOBOTA
Čas gradiva (1871–1978) 1914–1918
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Obseg gradiva (2073 š.; 207,3 t. m.) 38 š.; 3,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Murski Soboti (Muraszombati királyi 

járásbíróság)
Historiat ustvarjalca V tem obdobju je bilo murskosoboško sodišče del ma-

džarskega sodnega sistema.
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 38 š. (š. 114–135, 287–302)

Jezik gradiva madžarščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0641
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC
Čas gradiva (1790–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (541 š., 105 k.; 64,4 t.m.) 15 š.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu (Bezirksgericht in 

Windischgraz)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 14 š. (š. 164–177), 1 k. (š. 214)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik k zapuščinskim zadevam; arhivski popis 2016

BZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0642
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE SLOVENSKA BISTRICA
Čas gradiva (1850–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (571 š., 25 k.; 59,6 t.m.) 17 š.; 1,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici (Bezirksgericht in 

Windisch Feistritz)
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 16 š. (š. 147–162), 1 k. (š. 210)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik k zapuščinskim zadevam; arhivski popis 2014

BZ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0644
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LENDAVA
Čas gradiva (1866–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (1093 š.; 109,3 t. m.) 14 š.; 1.4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno	sodišče	v	Lendavi	(Lendvai	királyi	járásbíróság)
Historiat ustvarjalca V tem obdobju je bilo lendavsko sodišče del madžarske-

ga sodnega sistema.
Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1914–1918	(umrli	v	letih	1914–1918,	

med njimi tudi padli na fronti in umrli zaradi posledic 
vojaških spopadov), 14 š. (š. 886–899)

Jezik gradiva madžarščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

BZ

A.240 Tožilstva
A.241 Državna pravdništva/tožilstva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0646
Ime fonda oziroma zbirke DRŽAVNO TOŽILSTVO MARIBOR
Čas gradiva (1898–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (467 š.; 46,7 t.m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Državno tožilstvo v Mariboru (Staatsanwaltschaft in 

Marburg)
Opis vsebine •	tiskovne	zadeve	Ss	1914,	1917–1918	(postopki	zoper	

pisce časopisnih člankov s protidržavno ali nacionali-
stično vsebino), 23 m. (š. 42, 414)

•	spisi	tožilske	uprave	Praes	1914–1918	(telegrami	c.	kr.	
Korespondenčnega biroja o stanju na frontah, splošne 
odredbe in ukazi, obvestila, publikacije o procesih zo-
per veleizdajo v Bosni in Hercegovini, državni zakonik 
(Reichsgesetzblatt)), 4 š. (š. 21, 23, 34, 54)

•	splošni	spisi	Nst	(obvestila,	objava	mariborskega	župa-
na o ustanovitvi prostovoljne mestne straže), 1 š. (š. 76)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010
Bibliografija Ogrizek: Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor

BZ
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A.290 Ustanove za prestajanje kazni
A.291 Kaznilnice in zavodi za prestajanje kazni

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0682
Ime fonda oziroma zbirke MOŠKA KAZNILNICA MARIBOR
Čas gradiva (1864–1953) 1914–1918
Obseg gradiva (249 š.; 24,9 t.m.) 19 m.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Moška kaznilnica Maribor (Männer-Strafanstalt Mar-

burg)
Historiat ustvarjalca Kaznilnico je v obdobju 1912–1918 vodil Alois Serda. 

Konec leta 1918 je v njej bilo 214 kaznjencev.
Opis vsebine •	seznam	slovenskih	 in	hrvaških	političnih	pripornikov	

Moške kaznilnice Maribor v času izbruha 1. sv. vojne 
1914, 2 m. (š. 247)

•	dosjeji kaznjencev Moške kaznilnice Maribor 1914–
1918 (zaprti zaradi političnih razlogov, žalitve cesarja 
oz. cesarske družine, zločinov proti vojaški moči drža-
vi, napeljevanja k dezerterstvu), 17 m. (š. 22, 26, 33, 
41, 50, 80, 87, 112, 114, 115, 117, 125, 126, 135, 137, 
146, 205)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014
Bibliografija Filipič: Moška kaznilnica v Mariboru, str. 283–362

BZ

A.300 Vojaštvo, javna varnost, zaščita in reševanje
A.310 Vojaštvo
A.311 Vojaške enote in organizacije

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0118
Ime fonda oziroma zbirke CESARSKO KRALJEVA INTENDATURA ETAPNE 

KOMADE 3. ARMADE
Čas gradiva (1904–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Cesarsko kraljeva intendantura etapne komande 3. 

armade (Intendanz des k. u. k. 3. Armee-Etappen-
kommandos)

Opis vsebine •	spisi	vojaškoupravnega	značaja	1914–1918,	fotografi-
je, načrti, vojaške obveznice, 2 š. (š. 1–2)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1963

JM

A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0750
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JARENINA
Čas gradiva (1853–1985) 1914–1919
Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Jarenina
Opis vsebine •	kronika	1914–1919	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-

ke, vdove in sirote, splošna mobilizacija, zbiranje kav-
čuka in starega papirja, opisi bobnenja soških topov, 
preobrat–konec vojne), 1 k. (š. 35)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0770
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA – VUKA SLIVNICA
Čas gradiva (1832–1985) 1914–1918
Obseg gradiva (65 š.; 6,5 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Mešana ljudska šola Slivnica
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-

ke, vdove in sirote, mobilizacija vojakov), 1 k. (š. 10)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0791
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Čas gradiva (1838–2006) 1914–1919
Obseg gradiva (151 š., 1 m; 15,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Dekliška ljudska šola v Mariboru (Der Mädchen Volk- 
schule in Marburg)

Opis vsebine •	kronika	1914–1919	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-
ke, vdove in sirote, splošna mobilizacija), 1 k. (š. 144)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0822
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STUDENCI
Čas gradiva (1911–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Državna dekliška osnovna šola Studenci Maribor
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-

ke, vdove in sirote, splošna mobilizacija), 1 k. (š. 7)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0844
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VUZENICA
Čas gradiva (1871–1980) 1914–1919
Obseg gradiva (65 š.; 6,5 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vuzenica
Opis vsebine •	kronika	1914–1919	(zbiranje	denarja	 in	oblačil	za	vo-

jake, vdove in sirote, mobilizacija med učitelji, seznam 
padlih vojakov, podatki o vračanju vojakov z bojišč), 1 
k. (š. 51)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2009

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0852
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE
Čas gradiva (1896–1985) 1914–1918
Obseg gradiva (42 š.; 4,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Ruše



Pokrajinski arhiv Maribor

192

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-
ke, vdove in sirote, splošna mobilizacija, odloki šolske-
mu vodstvu, nanašajoči se na vojno skrbstveno dejav-
nost ), 1 k. (š. 30)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2009

SV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1934
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
Čas gradiva (1888–2001) 1914–1918
Obseg gradiva (79 š.; 7,9 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Deška ljudska šola Ljutomer (Der Knaben Volkschule 

Luttenberg)
Historiat ustvarjalca V šolski stavbi je bila nameščena vojska.
Opis vsebine •	kronika	1914–1919	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-

ke, vdove in sirote, splošna mobilizacija), 1 k. (š. 59)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

SV

A.420 Srednje šolstvo
A.421 Učiteljišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0805
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČE MARIBOR
Čas gradiva (1891–1968) 1914–1919
Obseg gradiva (139 š., 5 k; 13,9 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Učiteljišče Maribor
Historiat ustvarjalca V šoli je bila v času vojne vojaška bolnišnica.
Opis vsebine •	kronika	1914–1917	(zbiranje	denarja	in	oblačil	za	voja-

ke, vdove in sirote), 1 k. (š. 109)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001
Bibliografija Zbornik: 150 let/III. gimnazija Maribor

SV
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A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti
A.661 Dejavnosti finančnih storitev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0892
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETI ANTON  

V SLOVENSKIH GORICAH
Čas gradiva (1907–1950) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 6 k.; 0,2 t.m.) 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Sveti Anton v Slovenskih gori-

cah
Opis vsebine •	knjiga	posojil	1–500,	1907–1918,	1	k.	(k.	II/1)

•	knjiga	posojil	501–899,	1916–1936,	1	k.	(k.	II/2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0893
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA CVEN
Čas gradiva (1903–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 2 k.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Cven
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1903–1940,	1	m.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0895
Ime fonda oziroma zbirke KOZJAŠKA POSOJILNICA SVETI KRIŽ NAD 

MARIBOROM
Čas gradiva (1900–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 1 k.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kozjaška posojilnica Sveti Križ nad Mariborom
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1901–1940,	1	m.	(š.	1)

•	knjiga	posojil	1900–1901,	1	k.	(k.	XXXII/1)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0896
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA KAMNICA
Čas gradiva (1913–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 1 k.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka hranilnica in posojilnica Kamnica
Opis vsebine •	knjiga	za	posojila	1914–1941,	1	k.	(k.	XXXI/2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0897
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA GUŠTANJ
Čas gradiva (1892–1921) 1917–1918
Obseg gradiva (1 š., 2 k.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Guštanj
Opis vsebine •	glavna	 knjiga	 Hranilnice	 in	 posojilnice	 v	 Guštanju	

1917–1921, 1 k. (k. 8)
•	glavna	knjiga	hranilnih	vlog	Hranilnice	 in	posojilnice	

Guštanj 1917, 1 k. (k. 11)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0898
Ime fonda oziroma zbirke GLAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETI 

LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Čas gradiva (1908–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š., 14 k.; 0,5 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Glavna hranilnica in posojilnica Sveti Lenart v Sloven-

skih goricah
Opis vsebine •	knjiga	posojil	1908–1930,	1	k.	(k.	XXX/2)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0900
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA POSOJILNICA LJUTOMER
Čas gradiva (1901–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna posojilnica Ljutomer
Opis vsebine •	zapisniki sklepov občnega zbora 1901–1926, 1 m. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0903
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETI 

LOVRENC NA POHORJU
Čas gradiva (1908–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 2 k.; 0.2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka hranilnica in posojilnica Sveti Lovrenc na Po-

horju
Opis vsebine •	zapisniki	sej	nadzorstva	1909–1940,	1	f.	(š.	1)

•	knjiga	za	posojila	1909–1944,	1	k.	(k.	XXXVI/3)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0907
Ime fonda oziroma zbirke SPODNJEŠTAJERSKA LJUDSKA POSOJILNICA 

MARIBOR
Čas gradiva (1907–1949) 1914–1918
Obseg gradiva (26 š., 5 k.; 2,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Spodnještajerska ljudska posojilnica Maribor
Opis vsebine •	računski	 zaključki	 in	 letna	 poročila	 1908–1940,	 1	m.	

(š. 4)
•	zapisniki	sej	nadzorstva	1908–1941,	1	m.	(š.	11)
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•	zapisniki	občnih	zborov	1909–1940,	1	m.	(š.	11)
•	zapisniki	sej	načelstva	1908–1920,	1	m.	(š.	19)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0909
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA PRIHOVA
Čas gradiva (1907–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 13 k.; 0,4 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Prihova
Opis vsebine •	knjiga	posojil	1907–1936,	1	k.	(k.	XCIV/3)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0913
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA SLIVNICA PRI 

MARIBORU
Čas gradiva (1908–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 1 k.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Slivnica pri Mariboru
Opis vsebine •	knjiga	posojil	1908–1936,	1	k.	(k.	LXXI/2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0914
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA ŠENTILJ V 

SLOVENSKIH GORICAH
Čas gradiva (1900–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š., 6 k.; 0,4 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Šentilj v Slovenskih goricah
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1900–1940,	1	m.	(š.	1)

•	knjiga	posojil	1900–1944,	1	k.	(k.	XXIV/1)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0915
Ime fonda oziroma zbirke POSOJILNICA FRAM
Čas gradiva (1891–1949) 1914–1918
Obseg gradiva (20 š., 15 k.; 2,4 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Posojilnica Fram
Opis vsebine •	knjiga posojil 1902–1927, 3 k. (k. XX/5, k. XX/8, k. 

XX/14)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0916
Ime fonda oziroma zbirke POSOJILNICA MARIBOR
Čas gradiva (1882–1964) 1914–1918
Obseg gradiva (22 š., 37 k.; 3,0 t.m.) 2 k. 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Posojilnica Maribor
Historiat ustvarjalca Ker se je v 1. sv. vojni obvarovala vojnih posojil, je vojno 

dobro prestala in v prevratni dobi 1918/19 celo financi-
rala Maistrovo osvobodilno akcijo.

Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1912–1938,	1	k.	(š.	12)
•	evidenčna	knjiga	dolžnikov	1900–1935,	1	k.	(š.	12)
•	korespondenca	1912–1942,	1	m.	(š.	15)
•	revizijska	poročila	1905–1936,	1	m.	(š.	15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0934
Ime fonda oziroma zbirke LJUDSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETI 

MARTIN PRI VURBERGU
Čas gradiva (1907–1925) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 5 k.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Ljudska hranilnica in posojilnica Sveti Martin pri Vur- 
bergu

Opis vsebine •	knjiga	posojil	Hranilnice	in	posojilnice	Sveti	Martin	pri	
Vurbergu 1907–1941, 1 k. (k. XLIX/1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0995
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA STOGOVCI
Čas gradiva (1899–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š., 1 k.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Stogovci
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1899–1942,	1	m.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NG

A.700 Družbene in mednarodne organizacije
A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
A.741 Stanovska in strokovna društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1201
Ime fonda oziroma zbirke ZVEZA JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNIČARJEV, 

PODRUŽNICA MARIBOR
Čas gradiva (1910–1927) 1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zveza jugoslovanskih železničarjev, podružnica Maribor
Historiat ustvarjalca Delovanje Zveze jugoslovanskih železničarjev je bilo 

med 1. sv. vojno prekinjeno, vendar je že 24. 6. 1917 ob-
novila delovanje.

Opis vsebine •	zapisniki 1918 (represije proti slovenskim delavcem, 
zaposlenih pri Južni železnici med 1. sv. vojno), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2008

JM
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1203
Ime fonda oziroma zbirke ZVEZA SLOVENSKIH ŠTAJERSKIH UČITELJEV  

IN UČITELJIC
Čas gradiva (1903–1922) 1915–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic
Historiat ustvarjalca Stanovsko društvo štajerskih učiteljev in učiteljic si je 

med 1. sv. vojno prizadevalo za izplačila draginjskih 
doklad članom in za materialno pomoč družinam uči-
teljem – vojakom.

Opis vsebine •	zapisniki	 1915,	 1918	 (prizadevanje	 za	 demobilizacijo	
učiteljev – vojakov in da ostane na šolah vsaj ena mo-
ška učna moč, ustanovitev in plačevanje prispevkov v 
učiteljski vojaški podporni sklad), 1 k. (š. 4)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

JM

A.743 Kulturno-prosvetna društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1207
Ime fonda oziroma zbirke MUZEJSKO DRUŠTVO MARIBOR
Čas gradiva (1902–1966) 1917
Obseg gradiva (21 š.; 2,1 t.m.) 12 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Muzejsko društvo Maribor
Opis vsebine •	fotografije	 pripadnikov	 mariborskega	 polka	 v	 1.	 sv.	

vojni 1917, 12 ks. (š. 12)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

JM

B.000 Fondi zasebne provenience
B.100 Gospoščine, imenja, posestva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1858
Ime fonda oziroma zbirke WINDISCHGRÄTZOVE POSESTI KONJICE, 

OPLOTNICA IN ŽIČE
Čas gradiva (1788–1941) 1915
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Obseg gradiva (445 š.; 44,5 t.m.) 17 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Windischgrätzove posesti Konjice, Oplotnica in Žiče
Historiat ustvarjalca Posamezni člani družine Windischgrätz so bili med 1. sv. 

vojno vojaki.
Opis vsebine •	fotografije	iz	vojaškega	arhiva	1915	(vojaške	fotografi-

je iz Galicije pri Przemyślu med 1. sv. vojno in fotografi-
ja vojaškega letala v Herceg Novem v Črni gori iz zbirke 
fotografij družine Windischgrätz), 17 ks. (š. 516, m. 10)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013
Bibliografija Ruski album, str. 47

MHo

B.200 Družinski in rodbinski fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1555
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA SCHMIDERER – BRUNNER
Čas gradiva (1776–1944) 1914–1918
Obseg gradiva (17 f., 10 š., 19 t.; 8,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Schmiderer – Brunner
Historiat ustvarjalca Johann Schmiderer je bil za mariborskega župana izvo-

ljen leta 1902. Na tej funkciji je ostal vse do leta 1919. 
Od leta 1884 do 1919 je bil tudi predsednik okrajnega 
zastopa ter tako najizrazitejši mestni politik med vse-
mi mariborskimi župani po letu 1850. Bil je tudi zadnji 
predstojnik okrajnega zastopa Maribor. 17. 1. 1919 ga je 
predal slovenskemu vladnemu komisarju.

Opis vsebine •	spominske	barvne	slike	iz	avstrijskih	vojn	1914–1918,	
1 š. (š. 19)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1962

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1645
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA GARIBOLDI
Čas gradiva (1649–1945) 1914–1919
Obseg gradiva (71 š., 8 m.; 8,0 t.m.) 13 š.; 1,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Rodbina Gariboldi
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Historiat ustvarjalca Rodbina vitezov Gariboldi izvira iz Italije. Generalmajor 
Ferdinand vitez Gariboldi (1836–1893) je kot prvi iz rod-
bine živel v Mariboru. Ferdinandov sin Otto, rojen 1880 
v Mariboru, je sistematično zbiral vojaško gradivo.

Opis vsebine •	album	razglednic	iz	časa	1.	sv.	vojne	(upodobitve	voja-
ških poveljnikov, spopadov, razrušenih krajev – Gorli-
ce), 1 ks. (š. 22)

•	album	 vojaških	 slik	 avstrijskih	 slikarjev,	 priloga	 lista	
»Österreichs	 Illustrierte	 Zeitung«	 po	 1914	 (propa-
gandne upodobitve spopadov, vojakov v boju ), 1 ks.  
(š. 21)

•	umetniške	upodobitve	bojev	na	soški	fronti	v	natisnje-
ni izdaji, 3 m. (š. 70)

•	Gorica	v	času	1915/16	(dvajset	umetniških	slik	v	natis-
njeni izdaji), 1 m. (š. 70)

•	karte	in	priloge	o	avstro-ogrski	vojni	na	morju	1914–
1918, 1 m. (š. 6)

•	vojaške	 karte	 iz	 časa	 1.	 sv.	 vojne	 (Trst	 z	 zaledjem,	
Brody), 1. m. (š. 79)

•	»Panorami	della	Guerra«,	publikacija	o	 soški	 fronti,	 2	
ks. (š. 4)

•	dopisi	Otta	Gariboldija	v	zvezi	z	mobilizacijo	in	Gorico	
1914, 1 m. (š. 6)

•	c.	kr.	5.	dragonski	polk	ruskega	carja	Nikolaja	II.	(gradi-
vo za zgodovino vojnih pohodov polka v 1. sv. vojni), 
2 š. (š. 27, 62)

•	dokumenti konjenice pri 28. pehotni diviziji v zvezi s 
posredovanjem pri Przemyślu in pohodom v Jasło 
(Poljska) 1914, posredovanjem pri Bardejovu (Slovaška) 
1915 ter v Kolomyji in Horodenki (Ukrajina), 4 m. (š. 47)

•	dokumenti	5.	dragonskega	polka	pri	4.	konjeniški	divi-
ziji v zvezi s položaji pri Brodyju in Lvovu (Ukrajina) v 
1. sv. vojni 1918, 1 m. (š. 47)

•	seznam	pripadnikov	1.	eskadrona	5.	c.	kr.	dragonskega	
polka ter njihovih konjev 1914, 1 ks. (š. 19)

•	vojno gradivo pehotne konjenice iz leta 1914, 1 m.  
(š. 18)

•	osebni	dnevnik	1.	 sv.	vojne,	1.	del,	napisal	Otto	Gari-
boldi, 1 k. (š. 17)

•	osebni	dnevnik	1.	 sv.	vojne,	2.	del,	napisal	Otto	Gari-
boldi, 4 ks. (š. 26)

•	pisma	in	dopisi	Roberta	in	Otta	Gariboldija	domačim	s	
fronte, 4 š. (š. 31, 38, 47, 48)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1665
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA VISOČNIK
Čas gradiva (1912–1969) 1914–1920
Obseg gradiva (29 š.; 2,9 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Visočnik
Historiat ustvarjalca Učitelj Andrej Visočnik se je med 1. sv. vojno udeležil bo-

jev na ruskem bojišču, kjer je bil ranjen in ujet. Leta 1920 
se je vrnil domov.

Opis vsebine •	spomini Andreja Visočnika: Iz življenja v Rusiji, 1 ks. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1748
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA TSCHELIGI
Čas gradiva (1831–1942) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Tscheligi
Opis vsebine •	zapiski	 Leopolda	Tscheligija:	 Iz	 prve	 svetovne	 vojne,	 

2 k. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007; prevzemni popis 2008

JM

B.300 Osebni fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1517
Ime fonda oziroma zbirke KOVAČIČ FRANC
Čas gradiva (1874–1939) 1914–1919
Obseg gradiva (22 š.; 2,2 t.m.) 1 ks.; 0.1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kovačič Franc
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Historiat ustvarjalca Franc Kovačič (25. 3. 1867–19. 3. 1939), teolog, zgodo-
vinar, urednik. V času 1. sv. vojne je bil tajnik Zgodo-
vinskega društva v Mariboru, leta 1917 pa je postal tudi 
urednik Časopisa za zgodovino in narodopisje.

Opis vsebine •	zapis	 Franca	 Kovačiča	 o	 preganjanje	 Slovencev	med 
1. sv. vojno, 1 ks. (š. 18)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 2009, Jure Maček
Bibliografija Maček: Dr. Franc Kovačič

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1524
Ime fonda oziroma zbirke LIPOVŠEK GAŠPER
Čas gradiva (1767–1945) 1914–1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 6 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Lipovšek Gašper
Opis vsebine •	plakat	cesarja	Franca	Jožefa	I.	Karlu	grofu	Stürgkhu	o	

žalovanju ob atentatu na nečaka Franca Ferdinanda 
4. 7. 1914, 1 m. (š. 1)

•	plakat	 (manifest)	 cesarja	 Franca	 Jožefa	 I.	 Karlu	 grofu	
Stürgkhu o napovedi vojne s strani Italije 23. 5. 1915, 
1 m. (š. 1)

•	plakat	 (poziv)	prebivalcem	Štajerske	o	menjavi	zlatih	
novcev in cekinov v enakovredne bankovce ali njihova 
prostovoljna izročitev 7. 10. 1915, 1 m. (š. 1)

•	poziv	dijakom	s	strani	prof.	dr.	Antona	Medveda	o	da-
janju posojila (svojih prihrankov) državi 14. 10. 1915, 
1 m. (š. 1)

•	posebna	izdaja	Graškega	časopisa,	št.	164	–	delna	mo-
bilizacija (Sonderausgabe der Grazer Zeitung - Teilwe-
ise Mobilisierung, Nr. 164.), 26. 7. 1914, 1 m. (š. 1)

•	diplomatski	dokumenti	za	predzgodovino	vojne	1914	
(Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des 
Krieges 1914), 1915, 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1956

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1543
Ime fonda oziroma zbirke TRSTENJAK ALOJZIJ
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Čas gradiva (1807–1963) 1914–1919
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trstenjak Alojzij
Historiat ustvarjalca Alojzij Trstenjak (14. 6. 1887–25. 1. 1964), pravnik, držav-

ni uradnik, krajevni zgodovinar. Med 1. sv. vojno se je z 
12. stotnijo pešpolka št. 70 udeležil bojev na severnem 
bojišču in na bojišču v Galiciji. 28. 3. 1915 je s celotnim 
moštvom prišel v rusko vojno ujetništvo. V ujetništvu 
je ostal do 8. 4. 1918, ko se je kot prostovoljec pridru-
žil Dobrovoljskemu korpusu Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev. V njegovem sestavu se je v severni Rusiji boril proti 
boljševikom. Konec decembra 1919 se je vrnil domov v 
Ormož.

Opis vsebine •	kronika	Spomini	iz	Svetovne	vojne	1914–1918,	I.	del:	V	
avstrijsko-ogrski vojski, II. del: V ruskem vojnem ujet-
ništvu od 28. marca 1915 do 2. aprila 1918, III. del: V ju-
goslovanski legiji (Dobrovoljski korpus Srbov, Hrvatov 
in Slovencev od 9. aprila 1918 do 31. decembra 1919), 
3 k. (š. 6)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015
Bibliografija Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1590
Ime fonda oziroma zbirke LESKOVAR FERDO
Čas gradiva (1914–1915) 1914–1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 3 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Leskovar Ferdo
Historiat ustvarjalca Ferdo Leskovar je bil od 1. 6. 1919 član mariborskega 

mestnega sosveta.
Opis vsebine •	beležke	z	bojišča	med	1.	sv.	vojno	1914–1915	(poročila	

o vremenu, dnevnih opravilih), 3 ks. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2008

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1608
Ime fonda oziroma zbirke PLOJ MIROSLAV
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Čas gradiva (1901–1935) 1919
Obseg gradiva (11 š.; 1,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Ploj Miroslav
Historiat ustvarjalca Miroslav Ploj (14. 6. 1862–22. 1. 1944), politik. Po 1. sv. 

vojni je postal načelnik jugoslovanske likvidacijske ko-
misije na Dunaju, 1920 pa jugoslovanski delegat pri du-
najski sekciji reparacijske konference v Parizu.

Opis vsebine •	poročilo	o	vojni	škodi,	povzročeni	SHS,	med	1.	sv.	voj-
no, 1 k. (š. 11)

Jezik gradiva francoščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1671
Ime fonda oziroma zbirke VOMER IVAN
Čas gradiva (1889–1961) 1914–1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Vomer Ivan
Historiat ustvarjalca Ivan Vomer (25. 8. 1889–3. 8. 1975), učitelj in šolski up-

ravitelj. Po vpoklicu v vojsko julija 1914 je v celjskem 
87. pešpolku služil na bojišču v Galiciji. Leta 1915 je bil 
zaradi zdravstvenih težav odpuščen iz vojaške službe. V 
Celju je prevzel poučevanje nepismenih vojakov.

Opis vsebine •	dnevnik	 Ivana	Vomerja	 1914–1915	 (mobilizacija,	 od-
hod na fronto proti Rusom, opravljanje kurirske služ-
be, vojaški bolnišnici v Debrecenu in Konjicah, pouče-
vanje nepismenih vojakov), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1983

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1953
Ime fonda oziroma zbirke ZADRAVEC IVAN
Čas gradiva (1915) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zadravec Ivan
Historiat ustvarjalca Ivan Zadravec, doma iz Renkovec v Prekmurju, je bil 

med 1. sv. vojno vojak na soškem bojišču.
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Opis vsebine •	pisma	 Ivana	Zadravca	s	 fronte	1915	 (pozdravi	doma-
čim s soške fronte, 1 š. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina (prekmurščina)
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2014

JM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1958
Ime fonda oziroma zbirke JANKÓ ZSIGMOND
Čas gradiva (1878–1975) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t. m.) 1 š.; 0,1 t. m.
Naziv ustvarjalca Jankó	Zsigmond	in	Matild	Kovács
Historiat fonda oziroma zbirke Leta 1999, ko je potekal IX. mednarodni arhivski razisko-

valni tabor v Motvarjevcih, Prosenjakovcih in Kobilju, so 
se v stari razpadajoči hiši v Motvarjevcih našla pisma, ki 
sta si jih v obdobju 1. sv. vojne pošiljala oz. pisala zakon-
ca	Jankó.	Gre	za	neprecenljivo	najdbo,	saj	je	iz	obdobja	
štirih let ohranjenih dobrih 400 pisem in vojaških doku-
mentov, iz katerih dobimo popolno sliko o življenju na-
vadnega vojaka v prvi bojni črti na vzhodni in romunski 
fronti, istočasno pa preko soproginih pisem spremljamo 
tudi dogajanje v zaledju.

Opis vsebine •	pisma	oz.	dopisovanje	med	zakoncema	Zsigmondom	
Jankóm	in	Matildo	Kovács	1914–1918	(pisma	z	najra-
zličnejših krajev, strelskih jarkov, bunkerjev, iz poljske 
bolnišnice za frontno črto, iz bolnišnice, z vlaka na poti 
na bojišče), 1 š. (š. 1)

Jezik gradiva madžarščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014
Bibliografija Vágyakozás a lövészárkokból

GŠL

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0016
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA DVOJNIKOV MATIČNIH KNJIG PREKMURJA 

IN MEDŽIMURJA
Čas gradiva (1868–1923) 1914–1918
Obseg gradiva (45 š., 362 k.; 28,0 t.m.) 20 k., 3 š.; 2,0 t.m.
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Historiat fonda oziroma zbirke V mrliške matične knjige so vpisani tudi Prekmurci, ki 
so življenje izgubili na frontah 1. sv. vojne, v bolnišnicah  
zaradi posledic bojev oziroma bolezni ali pa so umrli v 
ujetništvu.

Opis vsebine - Mrliška matična knjiga Beltinci (civilna) 1907–1918, 
1 k. (k. 246)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Bodonci (civilna) 1895–1918, 
1 k. (k. 173)

•	Mrliška	matična	 knjiga	Bogojina (civilna) 1907–1917, 
1 k. (k. 77)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Bratonci (civilna) 1907–1918, 
1 k. (k. 286)

•	Mrliška	matična	 knjiga	 Cankova	 (civilna)	 1895–1917, 
1 k. (k. 177)

•	Mrliška	matična	knjiga	Črenšovci	(civilna)	1907–1918,	
1 k. (k. 305)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Fokovci	 (civilna)	 1895–1918, 
1 k. (k. 136)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Gaberje	 (civilna)	 1907–1918, 
1 k. (k. 129)

•	Mrliška	matična	knjiga	Gornji	Petrovci	(civilna)	1895–
1918, 1 k. (k. 167)

•	Mrliška	matična	knjiga	Grad	 (civilna)	1904–1918,	1	k.	
(k. 160)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Križevci	 (civilna)	 1895–1918, 
1 k. (k. 132)

•	Mrliška	matična	 knjiga	 Lendava	 (civilna)	 1907–1918, 
1 k. (k. 345)

•	Mrliška	matična	knjiga	Lendava	okolica	(civilna)	1907–
1918, 1 k. (k. 362)

•	Mrliška	matična	knjiga	Martjanci	(civilna)	1895–1918,	
1 k. (k. 140)

•	Mrliška	matična	knjiga	Murska	Sobota	(civilna)	1904–
1918, 1 k. (k. 144)

•	Mrliška	matična	knjiga	Murska	Sobota	okolica	(civilna)	
1895–1918, 1 k. (š. 4)

•	Mrliška	matična	 knjiga	Nedelica	 (civilna)	 1907–1918, 
1 k. (k. 131)

•	Mrliška	matična	knjiga	Pečarovci	(civilna)	1907–1918,	
1 k. (š. 4)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Pertoča	 (civilna)	 1907–1918, 
1 k. (š. 3)
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•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Puconci	 (civilna)	 1895–1918, 
1 k. (k. 199)

•	Mrliška	matična	knjiga	Rogašovci	(civilna)	1907–1918,	
1 k. (k. 159)

•	Mrliška	matična	knjiga	Tišina	(civilna)	1895–1918,	1	k.	
(k. 149)

•	Mrliška	 matična	 knjiga	 Turnišče	 (civilna)	 1907–1918, 
1 k. (k. 76)

Jezik gradiva madžarščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1693
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ IN RAZGLEDNIC
Čas gradiva (19. st.–21. st.) 1914–1918
Obseg gradiva (15000 ks.; 20 t.m.) 295 ks.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	fotografije	1914–1917	 (ljudje	pozdravljajo	vlak	z	mo-

biliziranci na železniški postaji v Radencih - sign. 
A1.8.22-1, mobiliziranci na Grajskem trgu v Mariboru 
- sign. A1.3.22.4-1, rezervna vojaška bolnišnica št. 3 v 
Mariboru - sign. A1.3.16.23-1 do A1.3.16.23-19, odpre-
ma cerkvenih zvonov za vojaške namene v Malečniku 
pri Mariboru - sign. A1.8.20-1 do A1.8.20-4, vojaška 
bolnišnica v zaledju soške fronte in življenje zdravnika 
izven bolnišnice - sign. C1.*), 185 ks.

•	razglednice	(avstrijske	priložnostno	izdane	razgledni-
ce kot pomoč vojakom in drugim v vojni) - sign. D2.*, 
100 ks.

•	dopisnice	1915–1918	(vojna	pošta	in	dopisnice	Rdeče-
ga križa za vojne ujetnike) - sign. D4.2-1 do D4.8.2-1), 
10 ks.

Jezik gradiva madžarščina, nemščina, slovenščina

SL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1702
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ALBUMOV FOTOGRAFIJ IN RAZGLEDNIC
Čas gradiva (19. st.–21. st.) 1914–1918
Obseg gradiva (130 š.; 20,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	fotografije	1914–1916	(rezervna	vojaška	bolnišnica	št.	

3 v Mariboru), 25 ks. (š. 27)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

SL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1807
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA LEPAKOV, LETAKOV IN PLAKATOV
Čas gradiva (1790–2013) 1914–1915
Obseg gradiva (1000 ks.; 14 t.m.) 12 ks.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	plakati	 1914–1915	 (manifest	 cesarja	 Franca	 Jožefa	 I.	

Mojim narodom, mobilizacija in vpoklic črne vojske, 
maksimalne cene vsakdanjih potrebščin, zagotavlja-
nje preskrbe z žitom in moko, popisovanje zalog žita 
in moke), 12 ks. (m. 31/1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

SL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1896
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA DROBNIH TISKOV
Čas gradiva (18. st.–21. st.) 1914–1918
Obseg gradiva (70 š., 4 m.; 11,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	tiski,	 dopisi	 (vojno	 posojilo,	 pogrešani	 vojaki,	 oskrba	

vojnih grobov, oskrba prebivalstva z živili, oddaja mle-
ka, jajc, mesa, žita in drugih poljščin, navodila za pri-
delovanje zelenjave in poljščin, navodila za racionalno 
pripravo hrane v vojnem času, karte za živila, zbiranje 
perila za vojake itd.), 1 š. (š. 69)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

SL

C.200 Tematske zbirke

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/0039
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA GRADIVA ZA PREKMURJE
Čas gradiva (1767–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š., 1 k.; 1,0 t.m.) 2 m.; 0,2 t.m.
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Opis vsebine •	Jožef	Klekl:	Važnejši	dogodki	slovenske	pokrajine	v	Že-
lezni in Zala županiji v času od 20. avgusta 1914 do 25. 
aprila 1941, 1 m. (š. 1)

•	odpustnica	Istvána	Zadravcza	iz	Lipe	iz	vojaške	službe,	
31. 10. 1918, 1 m. (š. 7)

Jezik gradiva madžarščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

GŠL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PAM/1799
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA GRADIVA MEDNARODNEGA ARHIVSKEGA 

RAZISKOVALNEGA TABORA
Čas gradiva (1521–) 1914–1918
Obseg gradiva (51 š., 1 m.; 5,3 t. m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	fotografije	1914–1918	(vojaki,	naborniki,	soška	fronta,	

sanitetno vozilo, strojnice, ranjen vojak v bolnišnici z 
nuno in medicinsko sestro, ranjeni vojaki v bolnišnici), 
4 m. (š. 1, 20, 39, 48)

•	vojaško	potrdilo	pred	vpoklicem	v	vojno	(népfölkelési	
igazolási lap) 1916, 1 ks. (š. 20)

•	madžarska	vojaška	pesem	o	bošnjaških	vojakih	1.	sv.	
vojne, 1 m. (š. 20)

•	Karlov	 četni	 križ	 (Károly-csapatkereszt),	 oznaka	 »le-
vente« za kapo (levente sapkajelvény), avstro-ogrska 
bronasta medalja za hrabrost (Magyar Bronz Vitézségi 
Érem) 1915–1918, 3 ks. (š. 3)

•	izpolnjen	 in	prazen	obrazec	za	dopust	 (Urlabsschein,	
Szabadságolási igazolvány) 1918, 1 m. (š. 14)

•	vojaški	zemljevid	Evrope	na	dan	10.	9.	1916	–	posebej	
zemljevid območja ob reki Soči (Europa hadi térképe, 
hadállás 1916. szeptember 10-én, külön egy kis térkép 
Isonzó),	vojaški	zemljevid	Evrope	na	dan	1.	1.	1916	(Eu-
ropa hadi térképe 1916. január 1.), 2 ks. (š. 14)

•	dopisnice	iz	1.	sv.	vojne	1914–1918,	1	m.	(š.	20)
•	dopisnica	Rdečega	križa	o	padcu	Ádáma	Horvátha	 iz	

Berkovcev, vojaka 83. c. kr. pehotnega polka, v ujet-
ništvo 1916, 1 m. (š. 28)

•	vojne	novele	–	Háborús	novellák	(Bródy	Sándor,	Heltai	
Jenő,	Keszler	József,	Kosztolányi	Dezső,	Molnár	Ferenc	
és	Móricz	Zsigmond	elbeszélései),	1	m.	(š.	28)

•	navodilo	za	vojaške	invalide	–	knjižica	(Kivonat	a	kato- 
nai	 ellátási	 törvény	 határozmányaiból,	 Általános	ma-
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gatartási	 szábályok	 és	 Utasítás	 nyugdijas	 rokkantak	
számára, Budapest), 1915, 1 m. (š. 38)

•	razglednici	 1915–1918	 (vojaška	 bolnišnice	 v	 Budim-
pešti, ruski ujetniki (kopija)), 2 ks. (š. 38)

•	krajši	osebni	zapiski	nekdanjega	vojaka	1.	sv.	vojne	iz	
Radmožancev o vpoklicu, poteku vojne, osvoboditvi, 
o novi meji, o dogodkih med obema vojnama, o druži-
ni itd. 1915–1975 (kopija), 1 m. (š. 38)

•	dopisnice	prekmurskega	vojaka	iz	1.	sv.	vojne,	ki	je	bil	
ujetnik v Rusiji in dopisnice njegove soproge 1915–
1918, 1 m. (š. 40)

Jezik gradiva madžarščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

GŠL
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4.  Pokrajinski 
 arhiv v Novi Gorici 
 (PANG)

Begunci v Tomaju, s. d. (ok. 1915)
(SI_PANG/0939, t. e. 20-7)
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A.000 Arhivski fondi
A.100 Uprava
A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. stoletja
A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0002
Ime fonda oziroma zbirke CIVILNI KOMISARIAT ZA POLITIČNI OKRAJ TOLMIN
Čas gradiva (1915–1920) 1915–1917
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Civilni komisariat za politični okraj Tolmin v Kobaridu 

(Commissariato Civile del Distretto Politico di Tolmino)
Historiat ustvarjalca Poslovati začne leta 1915 za območje tolminskega ok-

rajnega glavarstva, ki ga je zasedla italijanska vojska. 
Sedež je imel v Kobaridu. Od aprila do junija 1916 ima 
sedež v Breginju. Za zasedeno območje posluje do ok-
tobra 1917. Obsegal je območje naslednjih občin: Bre-
ginj, Kobarid, Čezsoča, Kred, Drežnica, Idrsko, Libušnje, 
Livek, Sedlo, Srpenica, Trnovo, Volče, Žaga, zasedeni del 
bovške občine (Bovec, Plužna) ter naselja Dolje, Gabrje 
in Volarje iz občine Tolmin.
Njegovo poslovanje je obnovljeno konec leta 1918 za 
območje celotnega bivšega tolminskega okrajnega gla-
varstva.

Opis vsebine •	uvedba	italijanske	uprave,	prehodi	in	nastanitve	voja-
ških oseb, preskrba, begunci v Italiji, internirane osebe, 
nastanitve beguncev iz območja frontne črte, šole in 
vrtci, obrt in gostinstvo za potrebe vojske, sanitarni 
nadzori, nalezljive bolezni, nadzor prostitucije 1915–
1917, 2 š. (š. 1–2)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0003
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNI CESTNI ODBOR TOLMIN
Čas gradiva (1869–1924) 1914–1924
Obseg gradiva (40 š., 2 k., 1 m.; 4,0 t.m.) posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajni cestni odbor Tolmin (Bezirkstrassen-Comité Tol-

mein, Comitato Stradale Distrettuale di Tolmino)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je zaradi italijanske zasedbe nje-

govo poslovanja pokrivalo območje tedaj okrnjenega
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tolminskega sodnega okraja (le območje občin Graho-
vo, Ponikve, Sv. Lucija, Tolmin brez naselij Dolje, Gabrje 
in Volarje).

Opis vsebine •	prevzem	nekaterih	cest	v	vojaško	oskrbo,	 stanje	cest	
1914–1918, posamezni dokumenti (š. 13–14, 36, 37)

•	opisi	poškodovanih	cest	zaradi	vojne,	obnova	po	vojni	
1918–1924, posamezni dokumenti (š. 14)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski popis 1994

Bibliografija Vidrih Lavrenčič: Po sledeh starih poti

LVL

A.138 Občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0023

Ime fonda oziroma zbirke OBČINA AJBA
Čas gradiva (1887–1928) 1914–1927

Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.

Naziv ustvarjalca Občina Ajba (Ortsgemeinde Aiba, Comune di Aiba)

Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(zaplembe,	vpoklic	črnovojni-
kov, podpore svojcem vpoklicanih v vojsko, begunske 
podpore), posamezni dokumenti (š. 1–2)

•	splošni	 spisi	 1919–1927	 (vojna	 odškodnina,	 vojaška	
pokopališča, vojaške pokojnine, vojne sirote, vdove 
in invalidi (podpore, seznami), zbiranje in uničevanje 
ostankov vojnega materiala, seznam častnikov avstro- 
ogrske vojske, roj. 1864–1900, prekvalifikacija nekda-
njih vojaških cest, pričevanja o usodi domačinov, av-
stro-ogrskih vojakov), posamezni dokumenti (š. 2–8)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0024

Ime fonda oziroma zbirke OBČINA AJDOVŠČINA
Čas gradiva (1897–1945) 1914–1940

Obseg gradiva (74 š., 7 k.; 7,6 t.m.) 2 m. in posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Občina Ajdovščina (Ortsgemeinde Haidenschaft, Co-
mune di Aidussina)

Opis vsebine •	načrt	vojaškega	pokopališča	5.	7.	1918,	1	ks.	(š.	1)
•	splošni	spisi	1927–1940	(vojna	škoda,	vojne	sirote,	voj-

ni invalidi med spisi), posamezni dokumenti (š. 2, 7, 12, 
14, 16, 18, 24, 26, 37)

•	prenos	s	pokopališča	Dol	–	Otlica,	seznam	pokopanih	
vojakov, načrt pokopališča v Ajdovščini 1923–1929,  
1 m. (š. 29)

•	vojaško	pokopališče	Dol	–	Otlica	(grobovi	bivših	voja-
kov, prenos posmrtnih ostankov z vojaških pokopališč 
v grobnico na Oslavje – seznam pokopanih v Ajdovšči-
ni, seznam prekopanih s Črnega vrha 1936), 1 m. (š. 20)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0026
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA AVČE
Čas gradiva (1915–1928) 1915–1927
Obseg gradiva (10 š., 1 m.; 1,0 t.m.) 1 š. in posamezni dokumenti;  

0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Avče (Ortsgemeinde Auza, Comune di Auzza)
Historiat ustvarjalca Od 3. 8. 1917 je bil sedež občine v občini Kal (vas Brezo-

vo), od 19. 8. 1917 do 10. 3. 1918 pa v Cerknem.
Historiat fonda oziroma zbirke V požaru dne 22. 10. 1915 je zgorel ves občinski arhiv. 

Tudi na sedežu občine v Kalu je bil avgusta 1917 arhiv 
uničen.

Opis vsebine •	splošni	spisi	1915–1918	(določbe	o	vedenju	civilnega	
prebivalstva na območju fronte, evakuacija, rekvizicija, 
preskrba civilnega prebivalstva, nastanitev vojaštva, 
prijava vojne škode, popisi uničenih stavb, polj, pridel-
ka, živine, hišne in gospodarske opreme, opis stanja v 
občini po koncu vojaških spopadov, vračanje begun-
cev, vojno posojilo), 1 š. (š. 1)

•	splošni	spisi	1919–1927	(vračanje	vojakov	z	ruske	fron-
te, vojni ujetniki, begunci in vračanje beguncev, voja-
ške in begunske podpore, vojne sirote, vdove in inva-
lidi, vojaška pokopališča, vojna škoda in odškodnina, 
obnova poškodovanih stavb (prošnje, načrti, regula-
cijski načrt), opis razmer v občini po vojni), posamezni 
dokumenti (š. 2–10)
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Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0028
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BOVEC
Čas gradiva (1912–1947) 1914–1940
Obseg gradiva (325 š., 34 k., 6 m; 34,3 t.m.) 3 š., 3 m. in posamezni do-

kumenti; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Bovec (Ortsgemeinde Flitsch, Comune di Plez-

zo)
Historiat fonda oziroma zbirke Ob evakuaciji Bovca 24. 5. 1915 se je občinska pisar-

na preselila v Sočo, 12. 6. 1915 v Lemovje (zaselek nad 
Sočo), 30. 8. 1915 v Trento, 14. 9. 1915 v Kranjsko Goro, 
25. 9. 1915 v Radovljico, 28. 9. 1917 na drugo lokacijo v 
Radovljici, 12. 2. 1918 v Log (Log pod Mangartom) in 15. 
5. 1918 nazaj v Bovec.

Historiat ustvarjalca Med 1. sv. vojno je bil arhiv občine do leta 1915 uničen 
(ob evakuaciji 24. 5. 1915 so pomembne spise zaprli v 
sod in zakopali na občinskem vrtu, vendar ob vrnitvi v 
Bovec soda ni bilo več).

Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (seznam	 pokopanih	 avstro- 
ogrskih vojakov na Bovškem, vojaške podpore, sezna-
mi avstro-ogrskih vojakov, begunci, begunske podpo-
re, obnova kmetijstva, preskrba prebivalstva), 1 m. in 
posamezni dokumenti (š. 1)

•	zaključni	 računi	1915–1918	 (evakuacija	Bovca in seli-
tev občinske pisarne med 1. sv. vojno, preskrba voja-
kov s senom in drvmi, begunci, vračanje beguncev v 
Bovec, Posredovalnica za goriške begunce v Ljubljani), 
1 m. (š. 10)

•	splošni	spisi	1919–1940	(vojaška	pokopališča,	načrt	in	
seznam pokopanih na pokopališču v Plužni, cenitve, 
izplačila, načrti, navodila za prijavo in popisi vojne ško-
de na občinskem in zasebnem premoženju, vračanje 
beguncev, vojaške podpore, begunske podpore, vojni 
invalidi in veterani, preskrba prebivalstva, vojne vdove 
in sirote, odstranjevanje ostankov vojnega materiala, 
vojaška tovorna žičnica na Rombon, obnova Bovca, 
odškodnina oz. razlastitev za gradnjo bivših vojaških 
cest), 3 š., 2 m. in posamezni dokumenti

•	opis	razmer	v	Srpenici	med	1.	sv.	vojno	(1928,	kat.	V),	
miniranje kavern na Svinjaku (1929, kat. I), prekop tru-
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pel vojakov domačinov (seznam) z vaških pokopališč v 
kostnico v Kobarid (1929, kat. III, prekopi v kostnico še 
1934, kat. IV, 1936, kat. X, 1937, kat. X, 1938, kat. X in 
XIV), seznam v 1. svet. vojni padlih vojakov, ki so pri-
stojni v občino Bovec in so pokopani v različnih krajih 
po Italiji (1929, kat. III), poizvedovanja za grobovi pa-
dlih v vojni, najdbe trupel padlih vojakov, poziv k poši-
ljanju arhivskega gradiva 1. sv. vojne vojnemu arhivu v 
Milano (1930, kat. XIV, f. 2, št. spisa 3885), vračanje vo-
jakov iz Rusije, povračilo vojnih kreditov, opis vojaških 
pokopališč in število pokopanih Italijanov in Avstrijcev 
(1935, kat. IV, št. 1800), posamezni dokumenti

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1913, 1915, 1916–1918, 1925–1937, 1939–

1944
Opombe Fond je v urejanju in tehnične enote še niso dokončne.

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0030
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ČEZSOČA
Čas gradiva (1910–1928) 1919–1927
Obseg gradiva (6 š., 5 k., 1 m.; 0,8 t.m.) 2 m. in posamezni dokumenti; 

0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Čezsoča (Ortsgemeinde Cezsozha, Comune di 

Oltresonzia)
Historiat fonda oziroma zbirke 24. 5. 1915 je bila občina evakuirana.
Historiat ustvarjalca Med 1. sv. vojno je bil arhiv občine ob evakuaciji 24. 5. 

1915 in zaradi poznejših vojnih dogodkov uničen.
Opis vsebine •	splošni spisi 1919–1927 (seznam beguncev v občini 

Čezsoča, ki bivajo v barakah, okrožnica o dodelitvi pod-
pore beguncem, ki so zaradi vojne ostali brez doma in 
sredstev za preživljanje, vojna škoda, vojne sirote in 
vdove, podpore), 2 m. in posamezni dokumenti (š. 1–6)

Jezik gradiva nemščina, italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1916, 1922–1926; arhivski popis 1986, 

2004, 2011
MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0034
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA DREŽNICA
Čas gradiva (1907–1928) 1920–1927
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Obseg gradiva (18 š., 3 k., 1 m.; 1,9 t.m.) 1m. in posamezni spisi; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Drežnica (Ortsgemeinde Dresenza, Comune di 

Dresenza)
Historiat fonda oziroma zbirke Med 1 sv. vojno je bilo uničeno vse gradivo občine iz 

obdobja Avstro-Ogrske.
Opis vsebine •	splošni	spisi	1920–1927	(vojna	škoda,	vojna	odškodni-

na, begunci, begunske podpore, vrnitev v vojni zaple-
njenega premoženja, vojaške ceste, vojne sirote in in-
validi, vojaške pokojnine, avstro-ogrski vojaki, vojaška 
pokopališča, obnova po vojni, Zveza slovenskih žu-
panstev po vojni poškodovanih občin, preskrba prebi-
valstva, vojni ujetniki v Rusiji, prekopi najdenih trupel 
vojakov, odstranjevanje ostankov vojnega materiala), 
1 m. in posamezni spisi (š. 1–18)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0036
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA IDRSKO
Čas gradiva (1883–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (10 š., 3 k.; 1,2 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Idrsko (Ortsgemeinde Idersca, Comune di Idres-

ca d'Isonzo)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je občino v celoti okupirala itali-

janska vojska.
Opis vsebine •	begunske	podpore	1914–1918,	posamezni	dokumenti	

(š. 1)
•	splošni	 spisi	 1918–1928	 (vojna	 škoda,	 vojne	 sirote,	

vdove, invalidi, vojaške pokojnine), posamezni doku-
menti (š. 2–9)

Jezik gradiva nemščina, italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski popis 2012

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0037
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KANAL
Čas gradiva (1888–1947) 1914–1940
Obseg gradiva (58 š., 6 kartotečnih š., 5 k., 4 m.; 7,3 t.m.) 2 š., 16 m. in 

posamezni dokumenti; 0,6 t.m.
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Naziv ustvarjalca Občina Kanal
Občina Kanal ob Soči (Ortsgemeinde Canale, Comune 
di Canale, Comune di Canale d'Isonzo)

Historiat ustvarjalca Ob evakuaciji dela občine na levem bregu Soče 20. 8. 
1915 se je sedež občine preselil na Banjšice, nato pa v 
Ljubljano. Od tu se je vodstvo občine vrnilo v Kanal 22. 
2. 1918.

Historiat fonda oziroma zbirke Med 1. sv. vojno je granata uničila občinsko hišo in ves 
arhiv.

Opis vsebine •	splošni spisi 1914–1918 (seznami vojaških obvezni-
kov, seznam vojaške vprege, vojaška odpustnica žu-
panu, evakuacija, vzdrževanje poškodovanih cest, 
preskrba, varstvo pred nalezljivimi boleznimi, vojna 
škoda in popisi škode, vojaške podpore, vojaške do-
volilnice, prepoved prodaje alkohola vojakom, vojno 
posojilo, ukrepi za zaščito vojaške infrastrukture, ob-
vezna oddaja zlata, srebra in kovin, rekvizicija, vojni 
invalidi, skrb za grobove in vodenje evidenc padlih 
vojakov, Odbor za obnovo Goriške v Ljubljani, po-
izvedovanja za pogrešanimi vojaki, begunci, Posre-
dovalnica za goriške begunce v Ljubljani, begunske 
podpore, dopisnice vojakov in beguncev v zvezi z 
vračanjem beguncev, stanjem v Kanalu, vojaškim do-
pustom, begunskimi podporami, opis stanja v obči-
ni po končani soški fronti, obnova po končani soški 
fronti, vojaški dopust zaradi obnove in obdelovanja 
polj, odpust občinskih uslužbencev iz vojske zaradi 
dela ob vračanju beguncev, seznam vojakov – do-
mačinov, ruski ujetniki), 1 š., 2 m. in posamezni doku-
menti (š. 1–4)

•	splošni spisi 1919–1940 (vračanje vojnih ujetnikov 
in beguncev, nastanitev beguncev v barakah, opo-
zorila na nevarnost neeksplodiranih granat, zbiranje 
ostankov vojnega materiala, vojaški grobovi in voja-
ška pokopališča, prekopi padlih vojakov na vojaško 
pokopališče v Kanalu, vojna škoda in odškodnina, ob-
nova, rekvizicija, preskrba prebivalstva, vojni invalidi, 
vdove in sirote, vojaške pokojnine, taborišče avstrij-
skih ujetnikov na Kanalskem Vrhu, seznami vojaških 
in begunskih podpor, škoda na občinskem premože-
nju, Zveza slovenskih županstev po vojni prizadetih 
občina na Primorskem v Gorici, nalezljive bolezni, se-
znam pogrešanih domačinov–vojakov na ruski fronti, 
izjave prič o služenju v avstro-ogrski vojski med 1. sv. 
vojno), 1 š., 14 m. in posamezni dokumenti (š. 4–56)
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Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1917–1918, 1920–1923, 1925; arhivski po-

pis 2008
MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0038
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOBARID
Čas gradiva (1918–1947) 1919–1940
Obseg gradiva (153 š., 26 k., 1m.; 17,3 t.m.) 1 š., 1 k. in posamezni doku-

menti; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kobarid (Ortsgemeinde Karfreit, Comune di Ca-

poretto)
Opis vsebine •	seznam	pokopanih	vojakov	v	kostnici	v	Kobaridu	s.	d.,	

1 k. (š. 7)
•	splošni	spisi	1919–1940	(cenitve,	izplačila,	načrti	in	po-

pisi vojne škode na občinskem in zasebnem premože-
nju, vojni invalidi, vdove in sirote, vojaške pokojnine, 
vojaška pokopališča), 1 š. in posamezni dokumenti

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1925–1946
Opombe Gradivo še ni urejeno in popisano, zato je vsebina in ko-

ličina gradiva le približno ocenjena.
 MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0039
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KRED
Čas gradiva (1866–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (25 š.; 2,5 t.m.) 4 m. in posamezni dokumenti; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kred (Ortsgemeinde Kreda, Comune di Creda)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je občino v celoti okupirala itali-

janska vojska.
Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(vpoklici	vojaških	obveznikov,	

podpore svojcem vpoklicanih v avstro-ogrsko vojsko, 
stroški nastanitve italijanskih vojakov, preskrba in po-
manjkanje, premiki vojaštva, zbiranje ostankov vojne-
ga materiala, vojaške podpore, begunske podpore),  
1 š. (š. 2)

•	splošni	spisi	1918–1928	(vojaške	podpore,	invalidnine	
in pokojnine, podatki o padlih in pogrešanih vojakih, 
begunci, interniranci, vojna škoda), posamezni doku-
menti (š. 3–5, 8, 9, 12, 21, 22)
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Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0040
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA LIBUŠNJE
Čas gradiva (1920–1928) 1920–1928
Obseg gradiva (7 š., 2 k.; 0,8 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Libušnje (Ortsgemeinde Libussina, Comune di 

Libussina)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je občino v celoti okupirala itali-

janska vojska.
Opis vsebine •	splošni	 spisi	1920–1928	 (vojna	škoda,	vojaške	pokoj-

nine, podatki o padlih vojakih, vojni invalidi, seznami 
vojnih ujetnikov in internirancev, vojaška pokopali-
šča), posamezni dokumenti (š. 1–5, 7)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0043
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA LOG, LOG POD MANGARTOM
Čas gradiva (1874–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (5 š., 4 k.; 0,6 t.m.) 2 m. in posamezni dokumenti; 0,05 

t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Log (Ortsgemeinde Breth, Comune di Bretto)
Opis vsebine •	seznam	 avstro-ogrskih	 vojakov	 1912–1914,	 seznami	

črnovojnikov, rojenih v letih 1852–1899, s prilogami 
1894–1916, dopis aprovizacijske komisije 1916, se-
znam beguncev, 1 m. in posamezni dokumenti (š. 1)

•	vojne	sirote	1925–1928,	1	m.	(š.	2)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1921–1924, 1927–1928; arhivski popis 2011

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0048
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PONIKVE
Čas gradiva (1862–1928) 1914–1927
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Obseg gradiva (23 š., 1 k., 1 m.; 2,4 t.m.) 3 m. in posamezni dokumenti; 
0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Občina	Ponikve	(Ortsgemeinde	Paniqua,	Comune	di	Pa-
niqua)

Opis vsebine •	evidence	vojaških	obveznikov	leta	1914,	1	m.	(š.	1)
•	imeniki	vojakov	letnikov	1885–1900,	ki	so	služili	v	av-

stro-ogrski vojski, zadnji vpisi iz leta 1919 (vsebujejo 
podatke, v katerih enotah so služili, o ujetništvu, o in-
validnosti, o smrti), 1 m. (š. 1)

•	finančne	zadeve	1914–1918,	1	m.	(š.	4)
•	preskrba	 1914–1919	 (obvestila	 o	 prispelih	 pošiljkah,	

vozni listi za prevoze živil, živinske krme, mila in petro-
leja po železnici, seznami razdeljevanja živil (sladkor, 
sol, koruza, moka, kava, čebula) in petroleja), 1 m. (š. 6)

•	splošni	 spisi	 1920–1928	 (cenitev	vojne	 škode,	plačila	
vojne odškodnine, vojne sirote, vdove in invalidi), 1 š. 
in posamezni dokumenti (š. 9, 13, 14, 16, 18)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki (nepopolni); arhivski popis 2016

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0052
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SOČA
Čas gradiva (1892–1945) 1914–1942
Obseg gradiva (39 š., 6 k., 1 m.; 4,1 t.m.) 1 š. in posamezni dokumenti; 

0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Soča (Ortsgemeinde Sozha, Comune di Sonzia)
Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (vojaške	 podpore,	 oskrba	

vojske z lesom, strošek cenitve popisa vojne škode, 
vojno posojilo, železniški vozni listek za prevoz živeža), 
1 š. in posamezni dokumenti (š. 1)

•	splošni	spisi	1919–1942	(vojaške	in	begunske	podpo-
re, vojni invalidi, vdove in sirote, obnova, vojna škoda 
na občinskem premoženju, zbiranje ostankov vojnega 
materiala, pogrešani in umrli med vojno s seznami vo-
jaških enot, vojaško pokopališče, vračanje avstrijskega 
vojnega posojila, poziv za zbiranje fotografij in pred-
metov iz časa vojne za razstavo v Padovi o uničenju in 
obnovi po vojni 1928, izjave prič o udeležbi v vojni), 
posamezni dokumenti (š. 1–4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 
21, 23, 29)
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Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1917–1922, 1923–1924, 1935, 1941, 1943–

1945; arhivski popis 2003
MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0053
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SOLKAN
Čas gradiva (1844–1928) 1914–1921
Obseg gradiva (6 š., 5 k., 1 m.; 0,8 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Solkan (Ortsgemeinde Salcano, Comune di Sal-

cano)
Historiat ustvarjalca Med 1. sv. vojno je bil leta 1917 sedež občine preseljen 

v Šturje.
Opis vsebine •	splošni spisi 1914–1918 (popisi vojaških grobišč, 

preskrba, nastanitve vojaštva, popisi imetja pred od-
hodom v begunstvo), posamezni dokumenti (š. 4)

•	splošni	 spisi	 1919–1921	 (popisi	uničenega	materiala,	
vračanje vojakov, vračanje beguncev), posamezni do-
kumenti (š. 4)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985
Bibliografija Vidrih Lavrenčič: Zapuščina solkanske občinske pisarne

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0054
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SRPENICA
Čas gradiva (1895–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (14 š., 6 k.; 1,6 t.m.) 1 k., 1 m. in posamezni dokumenti; 

0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Srpenica (Ortsgemeinde Srpenica, Comune di 

Serpenizza)
Historiat ustvarjalca 27. 5. 1915 je občino zasedla italijanska vojska, avgusta 

1915 pa so šli prebivalci v izgnanstvo v Italijo, od koder 
so se vračali po marcu 1919. Občinska uprava med av-
gustom 1915 in marcem 1918, ko je bil imenovan nov 
župan, ni delovala.

Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (seznam	pokopanih	 vojakov	
na vojaškem pokopališču v Srpenici z načrti pokopali-
šča, s. d., seznami nabornikov, roj. 1902–1910, s. d.,  sez-
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nam hiš s podatki o zasedenosti za bivanje primernih 
stanovanj, s. d.), 1 k. in posamezni dokumenti (š. 1, 2)

•	splošni spisi 1919–1928 (vojna škoda, popis vojne 
škode na občinskem premoženju, odškodnina za 
gradnjo vojaških cest, preskrba prebivalstva, vojaške 
pokojnine, vojni invalidi, vdove in sirote, vojni ujetniki 
v Rusiji, prenosi trupel padlih vojakov, zbiranje ostan-
kov vojnega materiala, vojaška pokopališča, nekdanji 
avstro-ogrski vojaki), 1 m. in posamezni dokumenti  
(š. 2–7, 10)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1913–1914, 1919–1920, 1922, 1926–1928; 
arhivski popis 2004

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0055

Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SV. LUCIJA, MOST NA SOČI
Čas gradiva (1849–1945) 1914–1938

Obseg gradiva (190 š., 1 kartotečna š., 59 k., 1 m.; 22,7 t.m.) 8 š. in posa-
mezni dokumenti; 1,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Občina Sv. Lucija
Občina Sv. Lucija pri Tolminu (Ortsgemeinde St. Luzia, 
Comune di S. Lucia, Comune di S. Lucia di Tolmino, Co-
mune di S. Lucia d'Isonzo)

Historiat ustvarjalca Sedež občine se je med vojno selil leta 1915 na Idrijo pri 
Bači in Slap ob Idrijci, septembra leta 1917 pa na Šen-
tviško Goro.

Opis vsebine •	spisi	splošnega	poslovanja,	povezani	s	pripravo	na	voj-
no 1914 (vojaški obvezniki, vojne gradnje), posamezni 
dokumenti (š. 72–74)

•	mobilizacija,	 vpoklici,	 ujetniki,	 ranjeni	 in	 padli	 na	
vzhodnih bojiščih 1914–1918, posamezni dokumenti 
(š. 72–79)

•	dogajanje	na	soški	fronti	in	v	zaledju	1915–1917	(eva-
kuacija, odhodi v begunstvo, begunci iz drugih ob-
močij, preskrba, obdelovanje polja, posledice obstre-
ljevanja, nastanitve vojaštva, vojaške bolnice, obrt in 
industrija v vojne namene, vojaške gradnje, rekvizicije, 
obvezni odvzemi kovine, živine, pridelkov, vojna poso-
jila, ruski vojni ujetniki, pobegli vojni ujetniki), posa-
mezni dokumenti (š. 75–78)
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•	vzpostavljanje	 razmer	 po	 končani	 soški	 fronti	 1917–
1918 (popisi nastale škode po prodoru avstro-ogrske 
in nemške armade, italijanski vojni ujetniki, ostanki 
odvrženega orožja in drugega vojaškega materiala), 
posamezni dokumenti (š. 77–79)

•	splošni	 spisi	 1918–1938	 (popisi	uničenega	materiala,	
vojna škoda, vračanje vojakov, vojaške podpore, inva-
lidnine, pokojnine, podatki o padlih vojakih, vojne si-
rote, begunci, interniranci, vojaška pokopališča in gro-
bovi, prekopi padlih vojakov), posamezni dokumenti 
(š. 80–162)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski popis 1990

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0059
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠENTVIŠKA GORA
Čas gradiva (1851–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (50 š., 9 k.; 6,0 t.m.) 7 š. in posamezni dokumenti; 1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Šentviška Gora (Ortsgemeinde St. Veitsberg, Co-

mune di Monte Sanvito)
Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(pripravo	na	vojno,	vojaški	ob-

vezniki, vojne gradnje, mobilizacija, vpoklici, ujetniki, 
ranjeni in padli na vzhodnih bojiščih), posamezni do-
kumenti (š. 24–29, 35)

•	dogajanje	na	soški	fronti	in	v	zaledju	1915–1917	(eva-
kuacija, odhodi v begunstvo, begunci iz drugih ob-
močij, preskrba, obdelovanje polja, posledice obstre-
ljevanja, nastanitve vojaštva, vojaške bolnice, obrt in 
industrija v vojne namene, vojaške gradnje, rekvizicije, 
obvezni odvzemi kovine, živine, pridelkov, vojna poso-
jila, ruski vojni ujetniki, pobegli vojni ujetniki), posa-
mezni dokumenti (š. 25–27, 35)

•	vzpostavljanje	 razmer	 po	 končani	 soški	 fronti	 1917–
1918 (popisi nastale škode po prodoru avstro-ogrske 
in nemške armade, italijanski vojni ujetniki, ostanki 
odvrženega orožja in drugega vojaškega materiala), 
posamezni dokumenti (š. 27–29, 35)

•	splošni	 spisi	 1918–1928	 (popisi	uničenega	materiala,	
vojna škoda, vračanje vojakov, vojaške podpore, in-
validnine, pokojnine, podatki o padlih vojakih, vojne 
sirote, begunci, interniranci, vojaška pokopališča in
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 grobovi, prekopi padlih vojakov), posamezni doku-
menti (š. 29–49)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; arhivski popis (delni) 1981

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0062
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TOLMIN
Čas gradiva (1849–1945) 1914–1940
Obseg gradiva (131 š., 29 k., 1 m.; 16,0 t.m.) 2 š. in posamezni dokumen-

ti; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Tolmin (Ortsgemeinde Tolmein, Comune di Tol-

mino)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 so bila naselja Dolje, Gabrje in 

Volarje zaradi italijanske zasedbe oddvojena iz območja 
poslovanja Občine Tolmin.

Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(vojaške	gradnje,	vojna	poso-
jila, obvezna oddaja kovin), 2 š. (š. 3, 6)

•	splošni	spisi	1918–1940	(vojna	škoda,	vojaške	podpo-
re, invalidnine, pokojnine s podatki o padlih vojakih, 
vojne sirote, begunci, vojaška pokopališča in grobovi, 
prekopi padlih vojakov), posamezni dokumenti (š. 7, 8, 
11, 12–104)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki za obdobje po letu 1918; arhivski popis 

2013
LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0063
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TRENTA
Čas gradiva (1872–1928) 1914–1928
Obseg gradiva (4 š., 4 k., 1 m.; 0,5 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Trenta (Ortsgemeinde Trenta, Comune di Tren-

ta)
Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(nabor	črnovojnikov,	prodaja	

lesa za vojsko, preskrba prebivalstva in vojaštva z žive-
žem, oprostitev vojaške službe, vojne sirote in vdove, 
zbiranje oblačil in obutve za begunce s Primorske, za-
plemba in zbiranje kož, mobilizacija žensk in otrok za 
obdelovanje polj, obvezna oddaja železnih kotlov in



Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

227

masti, omejitev civilnega železniškega prometa, zbira-
nje starega papirja, omejitve fotografiranja železniških 
naprav, prepoved pošiljanja razglednic krajev ob fron-
ti, prepoved odnašanja ostankov vojnega materiala 
z območja soške fronte, prepoved pomoči pobeglim 
vojnim ujetnikom, begunci, vračanje beguncev, ba-
rake, razglasi o evakuaciji, uniforma vojnega orožni-
ka, opozorila na nevarnost neeksplodiranih bojnih 
sredstev, vojna odškodnina, vojno posojilo, organiza-
cija pobiranja pridelkov v evakuiranih krajih, uporaba 
detelje za prehrano ljudi, kraja vrednostnih papirjev 
s strani sovražnika, seznam vojaških predmetov, ki bi 
prišli prav pri obdelovanju zemlje), posamezni doku-
menti (š. 1)

•	splošni	spisi	1919–1928	(preskrba	s	hrano	in	drugimi	
potrebščinami ter krmo za živino, vojne vdove, invalidi 
in sirote, seznam upravičencev do povračila vojnega 
posojila, hranilne vloge v bankah bivše Avstro-Ogrske, 
krediti in dolgovi, zagotavljanje stanovanj za begun-
ce, begunske podpore, vojna škoda, vojaške pokojni-
ne, »Deželni urad za pomoč poškodovancem v vojni« 
v Gorici, podružnica Bovec, obnova poslovanja občin 
po vojni, obnova v vojni poškodovanih stavb in in-
frastrukture, vračanje beguncev, zbiranje in obvezna 
oddaja ostankov vojnega materiala, opozorila na ne-
varnost neeksplodiranih granat, iskanje trupel padlih 
vojakov, vojaška pokopališča, vojaška odlikovanja, za-
konska zveza (razveza) domačina, vojnega ujetnika v 
Rusiji, z Rusinjo), posamezni dokumenti (š. 1–4)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1884, 1897–1898, 1901, 1926–1928

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0065
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA USTJE
Čas gradiva (1918–1926) 1920–1926
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ustje (Ortsgemeinde Ustia, Comune di Ustia)
Opis vsebine •	vojna	škoda	na	občinskih	poteh	1920–1926,	1	m.	(š.	1)
Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999

LVL
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0067
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA VOLČE
Čas gradiva (1918–1926) 1914–1928
Obseg gradiva (20 š., 5 k.; 2,2 t.m.) posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Volče (Ortsgemeinde Woltschach, Comune di 

Volzana)
Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je bilo občinsko ozemlje skoraj v 

celoti pod italijansko zasedbo.
Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(begunske	podpore,	gradbe-

ne in komunalne zadeve, skrbstvene zadeve s podatki 
o vojnih sirotah), posamezni dokumenti (š. 1)

•	splošni	spisi	1918–1928	 (vojna	škoda	 in	obnova,	voj-
ne sirote, vdove in invalidi), posamezni dokumenti  
(š. 2–20)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki samo za obdobje po letu 1918; arhivski po-

pis 1997
LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0068
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŽAGA
Čas gradiva (1918–1928) 1918–1928
Obseg gradiva (10š., 17 k.; 1,3 t.m.) posamezni dokumenti; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Žaga (Ortsgemeinde Zaga, Comune di Saga)
Opis vsebine •	splošni	spisi	1918–1928	 (vojna	škoda	 in	obnova,	voj-

ne sirote, vdove in invalidi, vojaške pokojnine, vojno 
posojilo, vojni ubežniki, interniranci, zbiranje ostankov 
vojnega materiala, avstro-ogrski ujetniki v Rusiji), po-
samezni dokumenti (š. 1–10)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1918–1928; arhivski popis 2008

MNV



Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

229

A.200 Pravosodje
A.220 Redna sodišča
A.223 Prvostopenjska sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0047

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KANAL
Čas gradiva (1898–1947) 1900–1940

Obseg gradiva (204 š., 12 k.; 21,0 t.m.) posamezni spisi; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Kanal (Bezirksgericht Canale, Giudizio 
distrettuale di Canale, Pretura di Canale)

Historiat ustvarjalca V letih 1915–1918 je bil sedež sodišča v Grosupljem, 
nato pa nekaj let v Gorici. Leta 1924 je bil sedež ponov-
no vzpostavljen v Kanalu.

Historiat fonda oziroma zbirke Poslopje sodišča je bilo v 1. sv. vojni porušeno, usoda 
sodnega arhiva pa ni znana. Po 2. sv. vojni je zavezniška 
vojaška uprava ohranjen del sodnega arhiva prepeljala 
v Gorico. Leta 1951 so bili zemljiško knjižni spisi, ki so 
se hranili pri sodišču v Gorici (Italija), vrnjeni Okrajnemu 
sodišču v Gorici (Jugoslavija).

Opis vsebine •	zbirka	 listin	 1914–1940	 (podatki	 o	 padlih,	 ujetih	 in	
pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih, o civilnih 
žrtvah), posamezni dokumenti (š. 171–201)

•	zapuščinski	spisi	1915–1929	(podatki	o	padlih,	ujetih	
in pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih, o civilnih 
žrtvah), posamezni spisi (š. 72–100)

•	skrbstveni	spisi	1916–1918	(podatki	o	padlih,	ujetih	in	
pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih, o civilnih 
žrtvah), posamezni spisi (š. 108)

•	civilni	nepravdni	spisi	1929–1940	(izjave	o	pogrešanih	
osebah na bojiščih), posamezni spisi (š. 103–106)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki in imeniki (nepopolni), arhivski popis 1990, 
2010

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0242

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE BOVEC
Čas gradiva (1840–1943) 1918–1940

Obseg gradiva (95 š., 11 k.; 10,0 t.m.) 7 š. in posamezni spisi; 0,9 t.m.
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Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Bovec (Bezirksgericht Flitch, Giudizio 
distrettuale di Plezzo, Pretura di Plezzo)

Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je zaradi italijanske zasedbe nje-
govo območje obsegalo le občine Log, Soča in Trenta in 
nezasedeni del območja Občine Bovec (Kal, Koritnica, 
Bavšica). Sedež sodišča se je verjetno selil v Radovljico.

Historiat fonda oziroma zbirke Spisi do leta 1918, razen nekaj izjem, niso ohranjeni. 
Arhiv bovškega okrajnega sodišča naj bi leta 1915 eva-
kuirali v Radovljico, vendar se je za njim izgubila vsaka 
sled.

Opis vsebine •	zapuščinski	spisi	1918–1929	(podatki	o	padlih,	ujetih	
in pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih), posa-
mezni spisi (š. 24–31)

•	skrbstveni	spisi	1918–1929	(podatki	o	padlih,	ujetih	in	
pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih), posame-
zni spisi (š. 62a–63a)

•	civilni	nepravdni	spisi	1929–1940	(izjave	o	pogrešanih	
osebah na bojiščih), posamezni spisi (š. 41–56)

•	spisi	vojne	škode	1919–1923	(popisi	in	ocenitve	vojne	
škode), 7 š. (š. 33–39)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki in imeniki; arhivski popis 1987, 2013 (del fonda)

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0243

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KOBARID
Čas gradiva (1899–1928) 1914–1923

Obseg gradiva (182 š., 2 k.; 18,3 t.m.) 24 š. in posamezni spisi; 2,8 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Kobarid (Bezirksgericht Karfreit, Giudi-
zio distrettuale di Caporetto, Pretura di Caporetto)

Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je celotno njegovo območje 
prišlo pod italijansko zasedbo. Sedež sodišča oziroma 
njegovo vodstvo se je takoj selilo v Zasip pri Bledu, ko-
nec junija 1915 v Studence pri Mariboru, v juliju pa v 
Maribor. Za krajši čas se kot začasni sedež navaja celo 
Veržej pri Križevcih. Poslovanje je bilo omejeno na reše-
vanje najnujnejših zadev. Po zaključenih bojih na soški 
fronti se poslovanje kobariškega sodišča zopet obnovi v 
prvotnem obsegu v Kobaridu.

Opis vsebine •	spisi	sodne	uprave	1914–1918	(razmere	in	poslovanje	
sodišča v vojnem času), 4 š. (š. 163–166)
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•	zapuščinski	spisi	1914–1923	(podatki	o	padlih,	ujetih	
in pogrešanih na bojiščih, o umrlih beguncih, o civilnih 
žrtvah), posamezni spisi (š. 38–49)

•	varstveni	in	skrbstveni	spisi	1914–1923	(podatki	o	pa-
dlih, ujetih in pogrešanih na bojiščih, o umrlih begun-
cih, o civilnih žrtvah), posamezni spisi (š. 19–25)

•	spisi	vojne	škode	1919–1923	(popisi	in	ocenitve	vojne	
škode), 20 š. (š. 50–69)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki in imeniki; arhivski popisi 1997, 2007

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0245

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE TOLMIN
Čas gradiva (1824–1978) 1914–1940

Obseg gradiva (1105 š., 146 k.; 114,3 t.m.) 44 š. in posamezni spisi; 5,0 
t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Tolmin (Bezirksgericht Tolmein, Giudi-
zio distrettuale di Tolmino, Pretura di Tolmino)

Historiat ustvarjalca V obdobju 1915–1917 je zaradi italijanske zasedbe nje-
govo območje obsegalo le občine Grahovo, Ponikve, Sv. 
Lucija in Tolmin brez naselij Dolje, Gabrje in Volarje. 26. 
7. 1915 se je sedež oziroma vodstvo sodišča preselilo v 
Cerkno. Leta 1916 se je sedež prenesel v Podbrdo, kjer je 
ostal do leta 1918. Po zaključenih bojih na soški fronti je 
spet pokrival območje, kot pred letom 1915.

Historiat fonda oziroma zbirke Civilni pravdni spisi so bili med vojno izgubljeni. Manj-
kajo tudi kazenski spisi do leta 1921.

Opis vsebine •	spisi	sodne	uprava	1914–1918	(razmere	in	poslovanje	
sodišča v vojnem času), 5 š.

•	zapuščinski	 spisi	 1919–1929	 (zapuščine	 po	 umrlih	
vojakih (obvestila vojaških enot oziroma bolnišnic, 
priloge: odposlana pisma, popisi osebne opreme kot 
denarnice, molitveniki, podobice, fotografije, prejeta 
pisma, beležke, medaljoni …), navedbe dedičev, ki so 
bili na bojiščih oziroma pogrešani, zapuščine ljudi v 
begunstvu (obvestila begunskih središč), posamezni 
smrtni primeri zaradi obstreljevanja krajev ob fronti, 
po letu 1917 v priloženih inventarjih podatki o uniče-
nih nepremičninah in premičninah zaradi fronte), po-
samezni spisi
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•	varstveni	 in	 skrbstveni	 spisi	 1919–1929	 (prevzemi	
skrbništva za otroke padlih in pogrešanih v vojni, 
skrbništvo nad nezakonskimi otroki avstrijskih in ita-
lijanskih vojakov, seznami vojnih sirot, izročitev pod 
skrbnika duševnih bolnikov, ki so zboleli zaradi vojnih 
razmer), posamezni spisi

•	civilni	nepravdni	spisi	1929–1940	(izjave	o	pogrešanih	
osebah na bojiščih), posamezni spisi

•	spisi	vojne	škode	1919–1923	(popisi	in	ocenitve	vojne	
škode, načrti obstoječega stanja uničenih in poško-
dovanih poslopij (stanovanjske hiše, gospodarska po-
slopja, obrtni in industrijski objekti, ceste, komunalne 
naprave, cerkve …), 39 š.

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki in imeniki; delni popisi
Opombe Fond je trenutno v urejanju, zato številke tehničnih enot 

še niso določene.
LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0526
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE GORICA
Čas gradiva (1919–1947) 1919–1940
Obseg gradiva (116 š.; 11,6 t.m.) posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Gorica (Bezirksgericht Görz; Giudizio 

distrettuale di Gorizia, Pretura di Gorizia)
Historiat fonda oziroma zbirke Spise, ki se nanašajo na osebe jugoslovanskega ozem-

lja, je leta 1954 Italija izročila Jugoslaviji preko jugoslo-
vanske delegacije v Mešani jugoslovansko-italijanski 
komisiji za razdelitev arhivov.

Opis vsebine •	zapuščinski	 in	 skrbstveni	 spisi	 1919–1940	 (podatki	 o	
padlih, ujetih in pogrešanih na bojiščih), posamezni 
dokumenti (š. 4–10)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni zapisnik 1989

LVL

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0527
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE AJDOVŠČINA
Čas gradiva (1878–1978) 1914–1940
Obseg gradiva (422 š., 104 k.; 45,2 t.m.) posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Ajdovščina (Bezirksgericht Haiden-
schaft, Giudizio distrettuale di Aidussina, Pretura di Ai-
dussina)
Okrajno sodišče Vipava (Bezirksgericht Wippach, Giudi-
zio distrettuale di Vipacco, Pretura di Vipacco)

Historiat fonda oziroma zbirke Glavnina sodnega gradiva do leta 1944 je zgorela v po-
žaru 23. 10. 1944, zbirka listin pa je bila v glavnem re-
šena.

Opis vsebine •	zbirka	 listin	 okrajnih	 sodišč	 Vipava	 in	 Ajdovščina 
1914–1940 (podatki o padlih, ujetih in pogrešanih na 
bojiščih), posamezni dokumenti (š. 6–19, 94–144)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008, 2010

LVL

A.260 Notariat
A.263 Notarji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0363
Ime fonda oziroma zbirke NOTARIAT GORICA
Čas gradiva (1896–1953) 1914–1918
Obseg gradiva (205 š., 2 k.; 20,8 t.m.) posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Archivio notarile distrettuale di Gorizia
Opis vsebine •	notarski	 spisi	 pri	 notarjih	Arturju	 Lokarju,	 s	 sedežem	

v Ajdovščini, Marku Pushniku, s sedežem v Vipavi, in 
Felice de Fabrisu, s sedežem v Tolminu, ki se nanašajo 
na vojaške osebe (vpoklicani vojaki in vojaško osebje 
iz notarjevega območja, navedene so tudi njihove vo-
jaške enote) 1914–1918, posamezni dokumenti (š. 19, 
20, 40, 41, 163)

•	notarski	spisi	1918–1940	(pogodbe,	ki	navajajo	podat-
ke o padlih in pogrešanih vojakih), posamezni doku-
menti pri vseh notarjih

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imeniki (nepopolni); arhivski popis 2001, 2010

LVL
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A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0264
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE
Čas gradiva (1880–1980) 1914–1918
Obseg gradiva (66 š.; 6,6 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Dobravlje
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1902–1923	 (zapisi	 o	 vpoklicu	moških	

pod orožje, o zbiranju prispevkov za vojake, o pomanj-
kanju, preskrbi, vstopu Italije v vojno, izbruhu kolere 
ipd.), posamezni zapisi (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0268
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODKRAJ
Čas gradiva (1895–1922) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podkraj
Opis vsebine •	šolska	kronika	1895–1922	(zapisi	o	začetku	1.	sv.	voj-

ne, odhajanju moških na fronto, vstopu Italije v vojno, 
prihodih beguncev, nastanitvah vojaštva, nabiralnih 
akcijah ipd.), posamezni zapisi (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0385
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VIPAVA
Čas gradiva (1844–2004) 1914–1918
Obseg gradiva (93 š.; 9,3 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vipava
Opis vsebine •	šolska	kronika	1895–1919 (zapisi o začetku 1. sv. voj-

ne, odhodu vojakov na fronto, vojni napovedi Italije,
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selitvah ljudi, nastanitvah vojaštva, razmerah na bo-
jiščih ipd.), posamezni zapisi (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991, 2007

APM

A.420 Srednje šolstvo
A.421 Učiteljišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0247
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČA GORICA
Čas gradiva (1881–1919) 1914–1918
Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Cesarsko kraljevo moško učiteljišče s slovenskim učnim 

jezikom v Gorici
Opis vsebine •	glavni	katalog	II.	 tečaja	1914–1915,	glavni	katalog	IV.	

tečaja 1914–1915, glavni katalog za zrelostne izpite 
1914–1915, mesečni katalog IV. tečaja 1914–1915 (pri 
posameznih dijakih zabeležke o odhodu v vojsko ali 
predčasnem pristopu k zrelostnemu izpitu zaradi od-
hoda k vojakom), 1 š. (š. 2)

•	službeni	list	(Dienstzettel)	za	vojaško	službo	1914,	1	ks.	
(š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0247
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČA GORICA
Čas gradiva (1881–1919) 1916–1918
Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 3 k. in posamezni dokumenti; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Zaposlovalni tečaj za gojence goriških učiteljišč v Lju-

bljani
Opis vsebine •	katalog	vojaških	vpoklicancev	1916–1918,	1	k.	(š.	1)

•	katalog	zrelostnih	izpitov	1917–1918	(pri	posameznih	
dijakih zabeležke, da so bili predčasno pripuščeni k 
zrelostnemu izpitu zaradi vpoklica v vojsko), 1 k. (š. 1)

•	razredni	 katalog	 1916–1917	 (pri	 posameznih	 udele-
žencih IV. zaposlovalnega tečaja zabeležke, da so op-
ravili vojni zrelostni izpit in odšli v vojsko), 1 k. (š. 1)
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•	letno	 poročilo	 1916–1917	 in	 zapisniki	 učiteljskega	
zbora (v letu 1917 razne zabeležke v zvezi z vojno), po-
samezni dokumenti (š. 1)

•	spričevalo	z	opombo,	da	je	bil	dijak	predčasno	prepu-
ščen k izpitu zaradi vpoklica v vojsko, 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0247
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČA GORICA
Čas gradiva (1881–1919) 1917–1918
Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Zaposlovalni tečaj za gojence goriških učiteljišč v Trstu
Opis vsebine •	glavni	 katalog	 IV.	 tečaja	 1917–1918	 (pri	 posameznih	

dijakih zabeležke, da so bili v vojski), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

APM

A.640 Predelovalne dejavnosti
A.641 Proizvodnja živil

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0615
Ime fonda oziroma zbirke MLEKARNA PODNANOS
Čas gradiva (1907–1966), 1915–1920
Obseg gradiva (7 š., 6 k.; 0,7 t.m.) 2 k.; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Mlekarska zadruga v Št. Vidu pri Vipavi
Opis vsebine •	blagajniški	dnevnik	1916–1928	(prejemki	od	nastani-

tve vojaštva), 1 k. (š. 11)
•	sejni	 zapisniki	 občnega	 zbora	 1907–1941	 (zapisi	 o	 v	

vojni pogrešanih članih načelstva in nadzorstva, o ško-
di zaradi vojne), 1 k. (š. 6)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003
Bibliografija Pavšič Milost: Št. Vid je včasih imel mlekarno, str. 55–64

APM
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A.650 Storitvene dejavnosti
A.654 Promet, skladiščenje

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0763
Ime fonda oziroma zbirke DRŽAVNE ŽELEZNICE
Čas gradiva (1902–2007) 1914–1918
Obseg gradiva (13 š., 3 m.; 1,4 t.m.) 3 ks.
Opis vsebine •	ozalidna kopija načrta (le detajli) izpeljave tirov za 

bolniški vlak na Volčji Dragi 1916, 1 ks. (š. 12)
• italijanski načrt vodovoda (paus papir) na železniški 

postaji v Kanalu, zgrajenega med vojno 1914–1918, 
datum nastanka načrta ni znan, 1 ks. (predalčnik 
36/2)

•	načrt obnove solkanskega mostu 1917–1918, 1 ks. 
(š. 12)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

APM

A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.650 Storitvene dejavnosti
A.655 Gostinstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1148
Ime fonda oziroma zbirke GOSTILNA MARUŠIČ SOLKAN
Čas gradiva (1897–1944) 1916–1921
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Gostilna Marušič Solkan
Opis vsebine •	vojna	 odškodnina	 1918–1921	 (prošnje,	 računi	 ipd.),	

posamezni dokumenti, (š. 1)
•	dovoljenja	za	delovanje	v	vojnem	času	in	prodajo	vo-

jakom 1916–1917, posamezni dokumenti (š. 1)
Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

APM
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A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti
A.661 Dejavnosti finančnih storitev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0275

Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETERU  
PRI GORICI

Čas gradiva (1896–1948) 1914–1919

Obseg gradiva (27 š., 37 k.; 3,8 t.m.) 4 k. in posamezni dokumenti; 
0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici

Opis vsebine •	sejni	zapisniki	načelstva	1911–1925	 (zapisi	o	selitvi	v	
begunstvo in vpisu vojnega posojila), 1 k. (š. 3)

•	blagajniški	 dnevnik	 1901–1915	 (prihodki	 od	 vojaške	
uprave, vpis vojnega posojila), 1 k. (š. 3)

•	blagajniški	razdelilnik	1912–1919	(vpis	vojnega	poso-
jila, izdatki za vojsko, prihodki od najemnine vojaštva), 
1 k.  (t. e. 57) 

•	knjiga prejemkov in izdatkov 1915–1916 (prejemki 
od najemnine vojaštva, vpis vojnega posojila), 1 k.  
( t. e. 61)

•	vojno posojilo (boni, spisi), posamezni dokumenti 
(š. 22, 26)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

Bibliografija Pavšič Milost: Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri 
Gorici

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0365

Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA V IDRSKEM
Čas gradiva (1908–1926) 1915

Obseg gradiva (1 k.; 0,05 t.m.) 1 k.; 0,05 t.m.

Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica v Idrskem

Opis vsebine blagajniška knjiga (vpisi vojnega posojila), (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

APM
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0534
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA SKRILJE
Čas gradiva (1909–1942) 1914–1918
Obseg gradiva (5 k.; 0,1 t.m.) 2 k.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Skrilje
Opis vsebine •	sejni	zapisniki	odbora	1902–1926	(sklepi	o	vpisu	voj-

nega posojila), 1 k. (k. 1)
•	razdelilnik	 prejemkov	 in	 izdatkov	 1909–1922	 (vpisi	

vojnega posojila), 1 k. (k. 2)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0649
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA GRGAR
Čas gradiva (1908–1947) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š., 6 k.; 0,2 t.m.) 2 k.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka hranilnica in posojilnica Grgar
Opis vsebine •	blagajniški	dnevnik	1913–1916	(vpisi	vojnega	posoji-

la), 1 k. (k. 3)
•	blagajniški	razdelilnik	1909–1928	(vpisi	vojnega	poso-

jila), 1 k. (k. 4)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0699
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA
Čas gradiva (1902–1948) 1914–1920
Obseg gradiva (2 š., 3 k.; 0,4 t.m.) 1 k.; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Vipava
Opis vsebine •	sejni	zapisniki	načelstva	1906–1926	(sklepi	o	dodelitvi	

raznih podpor, vpisu vojnega posojila, nakupu živeža, 
pripomočkov za vojne invalide ipd.), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005
Bibliografija Pavšič Milost: Hranilnica in posojilnica v Vipavi

APM

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0793
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA NA COLU
Čas gradiva (1904–1922) 1916
Obseg gradiva (5 k.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica na Colu
Opis vsebine •	blagajniški	razdelilnik	1912–1922	(vojna	doklada),	1	k.	

(k. 3)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

APM

A.700 Družbene in mednarodne organizacije
A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
A.741 Stanovska in strokovna društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0323
Ime fonda oziroma zbirke KMETIJSKO DRUŠTVO V VIPAVI
Čas gradiva (1900–1949) 1915–1917
Obseg gradiva (7 š., 2 k.; 0,8 t.m.) 2 k.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmetijsko društvo Vipava
Opis vsebine •	blagajniški	 dnevnik	 1916	 (med	 prejemki	 navedeno	

tudi vojaštvo, aprovizacija), 1 k. (š. 3)
•	evidenca	prejetega	in	oddanega	blaga	1915–1917,	1	k.	

(š. 4)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1994, 1997

JR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0333
Ime fonda oziroma zbirke KMETIJSKO DRUŠTVO ŠEMPETER PRI GORICI
Čas gradiva (1899–1952) 1914–1916
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 2 k.; 0,05 t.m.
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Naziv ustvarjalca Kmetijsko društvo Šempeter pri Gorici
Opis vsebine •	obračuni	 vina	 za	 vojaško	 upravo	 v	 Šempetru	 1914–

1915, 1 k. (š. 3)
•	blagajniški	 dnevnik	 1916	 (prejemki	 vojaške	 uprave,	

vojno posojilo), 1 k. (š. 4)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1991

JR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0712
Ime fonda oziroma zbirke GORIŠKA PODRUŽNICA DRUŠTVA SLOVENSKIH 

PROFESORJEV V LJUBLJANI
Čas gradiva (1908–1916) 1914–1915
Obseg gradiva (1 m.; 0,01 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Goriška podružnica Društva slovenskih profesorjev v 

Ljubljani
Opis vsebine •	računska	knjiga	1914–1915	(izdatki	za	osrednji	odbor,	

izdatki ob izbruhu vojne), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1991

JR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0801
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPANSKA ZVEZA ZA VIPAVSKI SODNI OKRAJ
Čas gradiva (1915–1925) 1915–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Županska zveza za vipavski sodni okraj
Opis vsebine •	blagajniški	dnevnik	1915–1918	(vojno	posojilo,	izdatki	

vojaštvu za dovoze različnega blaga), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1997

JR

A.743 Kulturno-prosvetna društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0078
Ime fonda oziroma zbirke KATOLIŠKO SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO 

DRUŠTVO V VIPAVI
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Čas gradiva (1910–1925) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Telovadni odsek Katoliškega slovenskega izobraževal-

nega društva v Vipavi
Opis vsebine •	zapisniki	sej	telovadnega	odseka	1914–1916	(pojasni-

la o položaju v odseku zaradi nastopa vojne, ugoto-
vitve stanja zaradi odhoda članov v vojno), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1994, 2004

JR

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0582
Ime fonda oziroma zbirke IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO IDRIJA PRI BAČI
Čas gradiva (1908–1946) 1921
Obseg gradiva (1 m.; 0,01 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Izobraževalno društvo Idrija pri Bači
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1921	(zapisi	o	posledicah	vojnih	razmer	v	

kraju in pri društvu), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

JR

B.000 Fondi zasebne provenience
B.200 Družinski in rodbinski fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0851
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINE IZ PODNANOSA
Čas gradiva (1909–1974) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t. m.) 1 m.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton in Rozalija Semenič
Historiat ustvarjalca Anton in Rozalija Semenič, Podnanos; Janez Bratož in 

drugi
Opis vsebine •	korespondenca 1914–1916 (pismo sestre Frančiške 

Semenič bratu Jožefu Semeniču v Ljubljano 1914, 
pisma sinov iz vojske staršem v Št. Vid (pomanjka-
nje pisemskega papirja, žganja, pomoč domačim pri 
delu)), (š. 1)
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•	prošnja,	naslovljena	na	okrajno	glavarstvo	v	Postojni, 
za dodelitev dopusta možu Štefanu Fabčiču 1915, (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0856
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINE PAHOR, TUŠAR, ZUPAN
Čas gradiva (1849–2006) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m., 1 m.) 1 š., posamezni dokumenti; 0,12 t.m.
Naziv ustvarjalca Družine Pahor, Tušar, Zupan
Historiat ustvarjalca Slavko Zupan (31. 12. 1911–24. 4. 2015) ljubitelj zgodo-

vine, s poudarkom na 1. sv. vojni. Čeprav je bil takrat še 
otrok, so se mu v spomin vtisnili nekateri dogodki: itali-
jansko bombardiranje Ljubljane 18. 2. 1916, obisk cesar-
ja Karla I. in cesarice Zite julija 1917 ter vlaki, polni voj-
nih ujetnikov, pripeljanih s fronte na železniško postajo, 
kamor je vsak dan zahajal z vrstniki. Bogate spomine je 
dopolnil z zbiranjem dokumentov, fotografij in razgle-
dnic. Poročil se je z Darinko Pahor iz družine Pahor iz 
Prvačine.
Družina Pahor: Andrej, Oskar in Darinka Pahor.
Darinkinega očeta Oskarja Pahorja in njegovega brata 
Ivka so julija 1914 aretirali z obtožbo srbofilstva in zapr-
li najprej na ljubljanskem gradu in nato v Mariboru. Po 
prestani kazni sta bila poslana v vojaško službo. Oskar 
je služil v 97. tržaškem pehotnem polku kot veterinarski 
pomočnik, dodeljen v konjsko veterinarsko bolnišni-
co, najprej v Ljubljano, nato v Gradec. Boril se je tudi v 
Galiciji in na koncu na Piavi, kjer je zbolel za malarijo. 
Darinkina mama Rozina je bila med 1. sv. vojno begun-
ka v Gorenji vasi v Poljanski dolini in nekaj mesecev na 
Dunaju.
Anton Tušar (3. 6. 1887–22. 8. 1932), učitelj. Med 1. sv. 
vojno je bil mobiliziran.

Opis vsebine •	fotografije,	 izdane	 kot	 razglednice	 (sestreljeno	 leta-
lo Avstro-Ogrske zračne flote, Svetovna vojna 1914– 
1915 - Limanova, razglednica z motivom pokopa pa-
dlih vojakov, poškodovana stavba Ljubljanske banke v 
Gorici 1918), (š. 1)

•	korespondenca	 (pismo	 učitelja	 Antona	Tušarja,	 voja-
ka, ženi Olgi v begunstvo na Bled 13. 2. 1917, pisma in
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dopisnice Oskarja Pahorja Rozini Gregorič iz Prvačine 
iz zapora in z bojišča v Galiciji in na Piavi 1914–1918, 
prejeta pošta, sporočila o premestitvah v druge kraje, 
obiski znancev, pisma – vsebinsko bogatejša (Oskarje-
vo življenje v zaporu in na fronti, trpljenje in bolezni, 
usoda Rozine, begunke)), (š. 1, 6)

•	izkaznica	za	sladkor	za	 razdelilno	dobo	1.	10.–31.	10.	
1918, (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006, 2008
Bibliografija Europeana 1914–1919. Ruska steklenica. Dostopno na:

http://www.europeana1914-1918.eu/en/ 
contributions/3661 (11.08.2015)

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0939
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA ČERNE
Čas gradiva (1808–1973) 1915–1917
Obseg gradiva (22 š., 1 m.; 2,2 t.m.) posamezni dokumenti; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Rodbina Černe
Historiat ustvarjalca Rodbina Černe: Anton Černe (1813–1891), državni in 

deželni poslanec, politik, veleposestnik; hčere: Jožefa 
Kocijan, Alojzija Delles, Amalia Černe in Vincenza Sclem-
ba. Amalija Černe se je poročila z domačinom France-
tom Černetom; njuni otroci: Albina, por. Laharnar, Emil, 
Amalija, Paula in Lea, por. Žuk.

Opis vsebine •	osebni	dokumenti	(diploma	o	podelitvi	bronaste	voja-
ške medalje in križa za zasluge Emilu Černetu, nadpo-
ročniku pri 7. poljskem topniškem polku, 1915), (š. 9)

•	korespondenca	 (porušena	 vas	 Krn	 (Monte	 Nero)	 na	
razglednici, odposlani 1930 (š. 12), dopisnice z reliefno 
odtisnjeno srebrno in bronasto značko Soške armade 
1915, (š. 16), dopisnica z motivom iz serije »Vojska v 
slikah«, št. 60, (š. 16), dopisnica Rdečega križa, vojne 
in propagandne dopisnice 1916, (š. 16), pismo učitelja 
Ferdinanda Kenda iz Kazelj (razmere na Krasu, prepo-
ved potovanja v Trst, pomanjkanje tobaka 1916), (š. 
16), razglednice, poslane s tirolske fronte, 1915–1917), 
(š. 12, 16)

•	fotografije	(vojaki	na	dvorišču	domačije	Černe	v	Toma-
ju: vojaška kuhinja je uporabljala domače kotle za žga-
njekuho in velike svinjske kotle, nastop vojaške godbe,

http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/3661 
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/3661 
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begunci z naloženimi vozovi, vojaški tabor pod vasjo, 
vojaki na stopnicah v Štanjelu, v ozadju cerkev (foto. 
plošče)), (š. 19)

•	fotografija	Gorice	in	okolice,	slikana	s	Škabrijela	1.	no-
vembra 1916 (predalčnik 23/6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002–2008

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1009

Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA MARKIČ
Čas gradiva (1856–1981) 1916–1917

Obseg gradiva (9 š.; 0,9 t.m.) 8 ks.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Markič, družina

Historiat ustvarjalca Helena Ruth Markič, roj. Lutman, 16. 9. 1932 v Ajdovšči-
ni, vzgojiteljica v Gorici; oče Peter Lutman, lesni trgovec 
iz Gorice, mati Ana (Anica) Može, roj. 1911, hči Ivana Mo-
žeta (1876–1956), avstro-ogrskega vojaka na soški fron-
ti, trgovca in amaterskega fotografa iz Vipave.

Opis vsebine •	fotografije	 (portret	 vojaka,	 vojaki	 in	 civilisti	 v	 Vipavi	
1916–1917), 8 ks. (š. 4, 8)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006, 2013, 2016

Bibliografija Gremo v Trg

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1081

Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA DEKLEVA – KRASOVSKI
Čas gradiva (1884–1960) 1916–1920

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Družina Dekleva in Družina Krasovski

Historiat ustvarjalca Anatol Krasovsky (r. 28. 10. 1899 v Tuli (Rusija)). 12. 11. 
1946 prišel v Vipavo, nato v Ajdovščino. Poučeval na niž-
ji in višji gimnaziji zgodovino, zemljepis, srbohrvaščino 
in ruščino do okoli leta 1955. Poročen s Hermino Dekle-
va iz Vipave.

Opis vsebine •	potrdilo	o	prejemu	križa	za	vojne	zasluge,	Rim,	1920,	
(š. 1)
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•	zemljevidi	 (Strassoldo	 (Furlanija),	 Gorica	 in	 Gradiška,	
Bovec), (š. 1)

•	fotografije	(fotografija	skupine	vojakov:	19.	K.	u.	K.	14,	
Fest. Art. Reg. N. 4, 8. M. Kpg. 1. Zug. Barbana (digital-
ni arhiv), fotografija letalskega posnetka bombnega 
napada nekje v Vipavski dolini, na vojaškem letališču, 
Goriški grad v plamenih), (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1094
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA GRABRIJAN
Čas gradiva (1884–1958) 1915–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Grabrijan iz Vipave
Historiat ustvarjalca Iz družine Grabrijan iz Vipave sta bila ob začetku 1. sv. 

vojne vpoklicana Stanislav Stanko, roj. 1892, in Karol 
Viktor – Tine, roj. 1894; Marija Ana – Anda, roj. 1898, je 
bila med vojno v Pragi.

Opis vsebine •	korespondenca (pismo in dopisnice, razglednice Kar-
la Grabrijana s soške fronte in benečanskega blata 
sorodnikom in družini 1917–1918, razglednice vo-
jaka Stanislava Grabrijana naslovljene na Genovefo 
Grabrijan in družino Grabrijan v Vipavi 1917–1918, 
Hinko Grabrijan s prijatelji v Sarajevu (sami Vipavci) na 
razglednici 1915, 3. težko havbični divizion na razgle-
dnici 1915), (š. 1)

•	fotografije (skupinska fotografija vojakov (v spomin 
na tretje leto vojne), češki vojak Karel iz Plzna 22. 7. 
1917, fotografije Stanislava Grabrijana (stanovanje, 
kvartet glasbenikov, vojaki pri počitku, poljska bolni-
šnica 401, 1915)), (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1151
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA BOŽIČ
Čas gradiva (1819–1955) 1915–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,02 t.m.
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Naziv ustvarjalca Družina Božič
Historiat ustvarjalca Družina Božič iz Poreč
Opis vsebine •	osebni	 dokumenti	 (poročilo	 iz	 krstne,	 poročne	 in	

mrliške matice o družini Božič, Župni urad v Št. Vidu pri 
Vipavi, 19. 1. 1918), (š. 1)

•	korespondenca	(pismo	vojaka	Jerneja Božiča dekletu 
11. 12. 1915 (pozdrav, opis občutkov po prihodu iz do-
pusta zopet k vojakom, nostalgija, žalost, domotožje)), 
(š. 1)

•	fotografija	(skupina	vojakov,	slikana	v	Radovljici	26.	12.	
1915), (š. 1)

•	razno	 gradivo	 1916–1922	 (ukaz	 C.	 kr.	 ministrstva	 za	
deželno brambo (zakon o vojnih dajatvah) za oddajo 
bakrenih žganjarskih kotlov pristojnemu županstvu 
1. 8. 1915, izkaznice za sladkor, kuponi za V. avstrijsko 
vojno posojilo, vrednotnica za VI. avstrijsko vojno po-
sojilo, obrazec za priglasitev V. davka, prosto pet in pol 
odstotno avstrijsko vojno posojilo), (š. 1)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1171
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA LAPANJA
Čas gradiva (1905–2009) 1915–1918
Obseg gradiva (4 š., 0,4 t.m.) 1 m.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Lapanja (Jožefa Lapanja, Martin Lapanja, Valen-

tin Lapanja, Ivanka Lapanja, roj. Kovačič)
Historiat ustvarjalca V družini Lapanja, Temljine št. 3 (zaselek Zagribovca), so 

na začetku 1. sv. vojne živeli oče Jernej, mati Marjana, 
stric Miha, hčerki Johana in Jožefa ter sin Martin.

Opis vsebine •	korespondenca 1915–1918 (pisma, dopisnice in razgle-
dnice prijatelja vojaka Milana Tušijaka in Sime Trifko-
vića, Jožefi in Johani Lapanja iz Temljin: pozdravi dekle-
toma in ostalim v družini, opis zdravstvenega stanja, 
ljubezenske izjave, pričakovanja o čimprejšnjem koncu 
vojne, o opustošenju pokrajine zaradi fronte in bojev, 
žalost nad dogajanjem, domotožje, pesimizem, po-
manjkanje hrane, hvaležnost za prejete dobrine), (š. 1)

•	razglednice	 (praznični	 motivi	 (božični,	 novoletni),	
ljubezenski motivi, propagandni motivi, dopisnice z
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 natisnjenim srebrnim znakom Soške armade za leto 
1915 in značka 10. armade), (š. 1)

•	fotografije,	 izdane	 kot	 razglednice	 (cesarjev	 prihod	
1916, visoki obisk, maj 1916, praznovanje božiča 1916, 
vojaki v Slatni 1917, oče pred topom 1917, hrvaški vo-
jaki 1917, češki vojaki v Kneži 1918, prisega avstro-ogr-
ske vojske, oddelek telegrafistov (vojna pošta 975), 
vojaki in osebje bolnišnice v Ljubljani, vojak Milan Tu-
šijak, Jožefa Lapanja in Antonija Golja 1916 (digitalni 
arhiv))

Jezik gradiva slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014, dopolnjen 2015
Bibliografija Birsa Jogan – Uršič - Žežlina: Draga soproga

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1175
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA SLEJKO
Čas gradiva (1868–1948) 1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Slejko
Historiat ustvarjalca Družina Slejko iz Gojač
Opis vsebine •	črnovojniški	 izkazni	 list	 Antona	 Slejka	 iz	 Gojač,	 5.	 5.	

1916, (š. 1)
•	fotografija	(C.	kr.	97.	pehotni	polk),	(š.	1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1190
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA MEDEN
Čas gradiva (1743–1996) 1917
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t. m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Meden
Historiat ustvarjalca Družina Meden iz Lozic (Marija Meden, roj. 1908)
Opis vsebine •	fotografije	 (otroci	 pred	 šolo	 v	 begunskem	 taborišču	

Steinklamm 8. 12. 1917, italijanski otroški vrtec v be-
gunskem taborišču Steinklamm, fotografija na razgle-
dnici, (š. 2)
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•	fotografije	 vojakov	 na	 razglednici	 (spomin	 iz	 Milj	
1917), (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016
Bibliografija Sedmak: Begunski taborišči Steinklamm in Brixlegg, str. 

41–43
IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1201
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA GERBEC
Čas gradiva (1906–1947) 1915–1921
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 š.; 0,15 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Gerbec
Historiat ustvarjalca Družina Gerbec iz Gaberij na Kambreškem je štela osem 

članov: oče Jože, mati Ana, hčerki Marija in Amalija ter 
sinovi Mihael, Franc, Anton in Janez. Sinovi so bili vpo-
klicani v avstro-ogrsko vojsko, Anton je padel v Galiciji 
avgusta 1915, Franc pa leta 1918 neznano kje. Mihael 
in Janez sta se vrnila domov decembra 1918. Ostali 
člani družine so odšli v begunstvo v Diano Marini v Ge-
novskem zalivu, kjer so živeli tri leta.
Katarina Pušnar iz Vogrinkega, prijateljica Gerbčevih 
hčera, begunka v Brucku ob Litvi (Bruck an der Leith) na 
Spodnjem Avstrijskem.

Opis vsebine •	osebni	 dokumenti	 družine	 Gerbec	 1915–1918	 (iz-
kaznica Mihaela Gerbca, cestnega delavca v Straži pri 
Cerknem, 1917), vojaška vozovnica, potrdilo za do-
pust, izkaz za dopust vojaka), (š. 1)

•	dnevniški	zapisi	Mihaela	Gerbca	(podatki	o	vzdušju	na	
začetku vojne, mobilizacija, priprave v Ljubljani in Ka-
mniku, odhod v Galicijo, Mihael v Galiciji, marec–junij 
1915, na rehabilitaciji na Dunaju, Ljutomeru in Radgo-
ni, v delavskem bataljonu v Lebringu pri Gradcu (julij 
1915–marec 1916), podatki o družinah v begunstvu, o 
bratih, prijateljih in vaščanih na frontah, naslovi, vreme 
in razmere v domačem kraju), (š. 1)

•	korespondenca (pisma, dopisnice družine Gerbec iz 
begunstva v Diano Marini v Italiji, naslovljena na sinove 
Mihaela, Franca in Janeza, pisma in dopisnice sinov iz 
avstro-ogrske vojske in prijateljev, naslovljena na Ano 
in Jožefa Gerbca, pisma in dopisnice Katarine Pušnar 
iz Kranjske in begunskega taborišča v Brucku ob Litvi
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Gerbčevim hčeram, dopisovanje preko Rdečega križa 
in Urada za iskanje pogrešanih v Švici 1915–1918, izpisi 
vsebin odposlane pošte družine Gerbec v begunstvu 
v Diano Marini, popisi vsebin prejete pošte 1918, od-
hod od doma v begunstvo, opis poti v Italijo, nove ži-
vljenjske izkušnje, prilagajanje na nov položaj v vojnih 
razmerah, izkušnje ločitve od moških članov družine, 
skrb za sinove v vojski in preostale sorodnike, skrb za 
starše, smrt domačinov v begunstvu, opis vsakdanje-
ga življenja, domotožje, novostih v življenju, prejema-
nje denarne podpore, potreba po dodatnem zaslužku, 
pomoč pri poljskih opravilih, duhovna oskrba, skrb za 
vrednote, kot so zdravje, vera, spoštovanje doma in do-
movine, razočaranje nad vojno, občutki do Italijanov, 
zaskrbljenosti zaradi politične prihodnosti, zahvale za 
prejeto pošto in fotografije, želje po težko pričakovani 
vrnitvi domov, načrti o odhodu domov, razmere doma 
ob vrnitvi iz vojske), (š. 2)

•	tiski 1915 (spominska podobica, Vojakova molitev), (š. 2)
•	fotografije (družina Gerbec v begunstvu v Diano Marini 

1917, Janez Gerbec 1916, skupina vojakov), (š. 2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2017
Bibliografija Svoljšak: Slovenski begunci v Italiji

Svoljšak: Slovenske begunske družine, str. 11–24
IU

B.300 Osebni fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0027
Ime fonda oziroma zbirke RES ALOJZIJ
Čas gradiva (1908–1994) 1915–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Dr. Alojzij Res
Historiat ustvarjalca Alojzij Res (1. 7. 1893–17. 5. 1936), književnik, posredo-

valec med slovensko in italijansko kulturo.
V prvih dneh vojne je kot bogoslovec odšel v Stično na 
Dolenjskem, kamor se je preselilo goriško centralno se-
menišče. V drugi polovici leta 1916 je zaradi bolezni od-
šel k sestri Gusti, učiteljici v Boljuncu pri Trstu. Proti kon-
cu 1. sv. vojne so ga poklicali v vojaško službo, ki jo je
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opravljal v vojnem dopisnem uradu na Dunaju. Bil je do-
pisnik Slovenca za goriški odsek fronte.
Leta 1916 je v Trstu zbral svoje črtice, ki jih je objavljal 
v Slovencu, v zbirki Ob Soči. Vtisi in občutja. Iz mojega 
dnevnika (naklada 3.000 izvodov, leta 1917 še 2.000 
izvodov); izkupiček od prodaje je namenil goriškim be-
guncem, Posredovalnici za goriške begunce v Ljubljani.
Avtor naslovnice je Fran Tratnik.

Opis vsebine •	korespondenca	(razglednice	Alojzija	Resa	sestri	Gusti,	
por. Trebše 1915–1918, razglednica Franceta Bevka, 
poslana Alojziju Resu (negotovost zaradi vojne, pred 
naborom 1916); razglednica iz serije »Vojska v slikah«, 
št. 79, motiv z Gregorčičevim verzom 1915, porušena 
Sveta Gora (š. 1)

•	zbirka	črtic	(Alojzij	Res,	Ob Soči. Vtisi in občutja. Iz mo-
jega dnevnika, založila in izdala knjigarna Štoka, Trst 
1917, izvirna poročila dnevniku Slovencu od maja do 
novembra 1915 (usode goriških beguncev, opisi bojev 
na soškem bojišču, poročilo o italijanskih napadih na 
Gorico, vtisi o prvih mesecih vojne na soškem bojišču, 
potovanje po Krasu proti Trstu, po tolminskem koncu, 
razrušena Gorica), (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996
Bibliografija Marušič: Prispevek k biografiji dr. Alojzija Resa, str. 47–52

Svoljšak: Dr. Alojzij Res, str. 19–24
Uršič: Dr. Alojzij Res, str. 5–12
Uršič: Zapuščina dr. Alojzija Resa, str. 73–76

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0070
Ime fonda oziroma zbirke VRHOVŠEK SIMON
Čas gradiva (1919–1952) 1919
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Vrhovšek Simon
Historiat ustvarjalca Simon Vrhovšek (23. 10. 1893–?)
Opis vsebine •	vojaška	 legitimacija	 (Simon	Vrhovšek,	 II.	 Stražna	 sto-

tnija, št. 168, Maribor, 20. 5. 1919, na razglednici, izdal 
Sklad za pomoč vdovam in sirotam 26. strelskega pol-
ka, 14. 11. 1917), (š. 1)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0350

Ime fonda oziroma zbirke KLANČIČ PETER
Čas gradiva (1920–1922) 1920–1922

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,02 t.m.

Naziv ustvarjalca Klančič Peter

Historiat ustvarjalca Peter Klančič (24. 7. 1890–23. 10. 1968), gradbenik, 
predsednik šempetrskega gasilskega društva, častni 
predsednik občinske gasilske zveze Nova Gorica.

Opis vsebine •	ugotovitve	 in	cenitve	vojne	škode	na	poslopjih,	pro-
računi stroškov, načrti za kraje: Št. Peter pri Gorici, Dol. 
Cerovo, Gor. Cerovo, Števerjan, Brestje (Vrhovlje), Gori-
ca 1920–1922, (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0356

Ime fonda oziroma zbirke PAVLICA STANISLAV
Čas gradiva (1914–1949) 1914–1920

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 ks.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Pavlica Stanislav

Historiat ustvarjalca Stanislav Pavlica (26. 5. 1893–20. 1. 1991), splošni zdrav-
nik, zobozdravnik. Med študijem medicine mobiliziran v 
avstro-ogrsko vojsko. Vojaška pot ga je vodila od Srbije 
do Tirolske in od soške fronte do Albanije.

Opis vsebine •	razglednica,	poslana	Stanku	Pavlici	pri	18.	pehotnem	
polku v Gradcu, 1914 (razmere v Rihemberku, odhod 
mladih in starih k vojakom, žalost v vasi), (š. 1)

•	pooblastilo	za	dr.	Ivana	Drobniča,	vojaškega	zdravnika	
v Ljubljani, da v imenu Stanislava Pavlice prevzame vo-
jaške pristojbine za dobo njegovega službovanja kot 
sanitetnega poročnika pri zbirališču sanitetnega ma-
teriala v Ljubljani, Praga, 5. 3. 1920, (š. 1)
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Jezik gradiva italijanščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0358
Ime fonda oziroma zbirke PODGORNIK KAREL
Čas gradiva (1893–1951) 1915–1940
Obseg gradiva (240 š.; 24,0 t.m.) 15 š.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Dr. Podgornik Karel
Historiat ustvarjalca Dr. Karel Podgornik (16. 2. 1878–28. 1. 1962), odvetnik, 

politik. Ob izbruhu 1. sv. vojne je bil mobiliziran in do 
avgusta 1918 v vojni službi v Celju. Po vrnitvi iz avstro- 
ogrske vojske je 13. septembra 1918 postal predsednik 
goriškega pokrajinskega odseka Narodnega sveta iz 
Ljubljane. Italijanska okupacijska oblast je svet razpus-
tila, Podgornika pa kot vojnega ujetnika internirala v ta-
borišče Servigliano pri Anconi. V Gorico se je vrnil julija 
1919 in začel spet politično delovati v okviru enotnega 
političnega društva Edinost za področje Julijske krajine. 
Po končani politični karieri se je posvetil odvetniškemu 
poklicu in med drugim zastopal zadeve, ki so bile pos-
ledica 1. sv. vojne.

Opis vsebine •	osebni in drugi dokumenti (dokumentacija z obdobja 
vojaške službe v Celju 1915–1918, (š. 2), dopis pred-
stavnikov čepovanske občine glede škode na travnikih, 
v gozdovih in na polju 20. 7. 1917, pravila društva Zve-
ze slovenskih županstev po vojni prizadetih občin na 
Primorskem, Gorica, 7. 4. 1918, dovoljenje za potovanje 
3. 11. 1918, imenovanje dr. K. Podgornika za zastopnika 
Predsedstva Narodne vlade SHS za slovenski del Gori-
ško-Gradiške dežele v Ljubljani 17. 11. 1918, dokumen-
ti Pokrajinskega odseka Narodnega sveta v Gorici, ok-
tober–november 1918, dopis Jugoslovanskega kluba 
na Dunaju z dne 23. 10. 1918 glede cenitve vojne ško-
de na Goriškem, pismo dr. Antona Korošca, naslovljeno 
na Goriški odsek Narodnega sveta Gorica, glede vojne 
škode na Goriškem, Dunaj, 25. 10. 1918), (š. 1, 2)

•	spisi	 odvetniške	 pisarne	 1920–1940	 (odškodninski	
zahtevki zoper italijansko državo zaradi škode, ki jo je 
povzročila vojska s strelskimi vajami ali gradnjo voja-
ških objektov, priprava aktov za ustanavljanje sloven-
skih gradbenih zadrug za obnovo porušenih naselij in 
vasi, zahtevki zoper državo za priznanje vojne škode, 
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reševanje sporov med solastniki zaradi delitve vojne 
škode, pogodbe o prenosu vojne škode; spori med 
lastniki in gradbeniki v zvezi z izvajanjem in plačeva-
njem dela in gradbenega materiala za obnovo objek-
tov), (š. 1–143, 144–186)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984, 2000, 2001

Bibliografija Marušič: Slovenska odvetniška pisarna, str. 36–38

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0361

Ime fonda oziroma zbirke TUŠAR WENCEL, ZARLI THERESE
Čas gradiva (1916) 1916

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Tušar Wencel, Zarli Therese

Historiat ustvarjalca Tušar Wencel, Cerkno
Zarli Therese, K. k. Tabakhauptverlag in Podbrdo

Opis vsebine •	naročilnice	za	pisma,	cigarete	in	tobak	v	zavojčkih	in	za	
njuhanje, 9. 8. 1916–20. 12. 1916, (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0642

Ime fonda oziroma zbirke KLEMENČIČ MILAN
Čas gradiva (1871–1990) 1916

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Klemenčič Milan

Historiat ustvarjalca Milan Klemenčič (7. 3. 1875–5. 2. 1957), slikar, lutkar, 
scenograf in fotograf. Ob začetku 1. sv. vojne je bil vpo-
klican kot črnovojnik, najprej v Galicijo in nato v Gradec. 
Družina se je iz Ajdovščine oz. Solkana preselila v Dom-
žale. Ob koncu vojne se jim je pridružil tudi Milan.

Opis vsebine •	razglednica	s	 fotografijo	Milana	Klemenčiča	v	vojaški	
uniformi na naslovni strani, poslana sinu Savu Klemen-
čiču v Domžale pri Kamniku 9. 10. 1916 (na razglednici 
žig cenzure v Beljaku), (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990, 2016
Bibliografija Uršič: Zapuščina Milana Klemenčiča, str. 37–56

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0657

Ime fonda oziroma zbirke GRADNIK VLADIMIR
Čas gradiva (1914–1983) 1915–1923

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š., 1 m.; 0,15 t.m.

Naziv ustvarjalca Gradnik Vladimir

Historiat ustvarjalca Vladimir Gradnik (17. 7. 1899–12. 12. 1983), vojaški 
strokovnjak in strokovni pisec. Oktobra 1917 je postal 
avstro-ogrski vojak 97. tržaškega pešpolka, maja 1918 
udeleženec upora v Radgoni, pozneje tudi v Ukrajini, 
kjer je deloval v slovenskem polku »Nanos«. Konec voj-
ne je dočakal v Ukrajini ter se po povratku v domovino 
v prvi ljubljanski legiji in tržaškem bataljonu prostovolj-
cev udeležil bojev za severno mejo. Napisal je mono-
grafiji Krvavo Posočje (1977) in Primorski prostovoljci v 
boju za severno mejo (1981).

Opis vsebine •	gradivo	za	knjigo	in	razstavo	Krvavo	Posočje	(skice,	si-
tuacije posameznih ofenziv), (š. 1, 2)

•	fotografije	 (Kanal	 1917,	 vojaška	 pokopališča	 (Gorica	
1918, Dol (Valone), Kromberk, Log pod Mangartom), 
Tržaški pešpolk SHS, 1 stotnija 1923, Slovenski planin-
ski polk, 3. četa, 2. planinski polk (Koroška) 1916, 5. pla-
ninska četa (pisarna, Dravograd), oddelek 5. planinske 
čete (po zmagi), 5. planinska četa – poljski telefonisti, 
Veno Pilon, Janežič, Verovšek, Koroška, 1916, Mali St. 
Vid, (š. 1, 2)

•	propagandne	 razglednice	 (Monte	 Sabotino,	 Monte	
Santo, reprodukcije), (š. 1, 2)

•	časopisni	članki,	(š.	1,	2)
•	panoramske	karte	(Rombon	–	Polovnik,	Kobarid	–	Vo-

dil, Sv. Lucija – Avšček, Vodil – Sv. Lucija, fotografirano 
1917, (1915–1918), (š. 2)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991

IU
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0704
Ime fonda oziroma zbirke GARLATTI MILJUTIN
Čas gradiva (1797–1975) 1914–1939
Obseg gradiva (2 š., 1 nestandardna š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Garlatti Miljutin
Historiat ustvarjalca Miljutin Garlatti (30. 3. 1895–2. 5. 1961), kulturno pros-

vetni delavec, bančni uradnik. Na začetku 1. sv. vojne, 
ob zaključku trgovske šole v Idriji, je bil mobiliziran v av-
stro-ogrsko armado. Boril se je v enotah 27. pehotnega 
polka Ljubljana oziroma 2. gorskega strelskega polka. 
Ognjeni krst je doživel v jarkih pri Doberdobu. Bil je tol-
mač brigadnega poveljnika Möstla in z njim je odšel na 
rusko fronto. Julija 1916 je prišel v rusko ujetništvo in 9. 
9. 1916 prišel v mesto Tomsk. Tam je dočakal konec voj-
ne. Domov se je vračal preko Vladivostoka, Mandžurije, 
Kitajske, Šanghaja, preko Sueškega kanala in sredi de-
cembra 1920 je prispel v Trst. Povratnike so za nekaj dni 
namestili v gradu Sv. Justa. Doma niso imeli o njem že 
leto dni nobene vesti. Miljutinova sestra, ki je bila takrat 
na obisku doma, je v časopisu Goriška straža prebrala 
članek o vrnitvi jetnikov iz Rusije in med imeni zasledila 
tudi bratovo ime.

Opis vsebine •	osebni	 dokumenti,	 potrdila,	 spričevalo	 obnašanja,	
izdalo županstvo v Kanalu (za vojaške zadeve), 26. 3. 
1915, (š. 1)

•	dnevnik	 (beležnica)	 Miljutina	 Garlattija	 1915–1916,	
1920 (v strelskih jarkih na Mengorah dočakal odprtje 
soške fronte, 24. 5. 1915, dogajanje v zaledju (Črniče, 
Sv. Križ, Vipava), dogajanje v strelskih jarkih pri Do-
berdobu, kot tolmač odšel z brigadnim komandantom 
Möstlom na rusko vojskovališče in julija leta 1916 pri-
šel v rusko vojno ujetništvo), (š. 1)

•	pesmarica	Slave Angeli, napisana okoli leta 1918 po 
vrnitvi iz begunstva v Trstu (Rojanu), (š. 1)

•	zapis	Miljutinove	 žene	 Ladislave,	 roj.	 Angeli,	 po	mo-
ževem pripovedovanju o dogodkih na fronti in v ujet-
ništvu v Rusiji 1916–1920, (1975), (š. 1)

•	zapis	Ladislave	o	razmerah	v	Kanalu	ob	začetku	vojne	
z Italijo, o odhodu v begunstvo in o življenju v begun-
stvu v Rojanu pri Trstu, (š. 1)

•	zapis	Kofola	iz	Kanala	o	beguncih	na	Banjščicah, (š. 2)
•	korespondenca	(dopisnice	Miljutina	Garlattija	 iz	ujet-

ništva v Tomsku v Rusiji 1916–1918, razmere v ujet-
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ništvu, domače prosi za naslove prijateljev in za kakšno 
malenkost, kot npr. za garnituro spodnjega perila, ci-
garete in tobak, skrb za svojce, o dolgi poti dopisnic 
priča vrsta žigov), dopisnici Poldi Miklavčič iz Ljublja-
ne, poslani Miljutinu v Tomsk 1917, dopisnica staršev 
iz Sv. Lovrenca Miljutinu v Sibirijo 19. 9. 1917, pismo 
Kristjana Bavdeža iz Veržeja 14. 5. 1916, koresponden-
ca vojnih tovarišev iz doberdobske fronte in Sibirije 
Garlattiju in njegovi družini 1915–1939, razglednica z 
vojaki pred cerkvijo na Javorci 23. 10. 1916, dopisnice 
Karla Angelija iz Alessandrie, Piemonta, 1917), (š. 1, 2)

•	fotografije	(Miljutin	v	vojaški	uniformi	leta	1914,	1916,	
Miljutin v Vladivostoku 20. 10. 1920, porušen most v 
Kanalu ob Soči), (š. 1)

•	razglednice	(razglednica	z	motivom	Frana	Tratnika:	Be-
gunci VI, porušen Solkanski most pred rekonstrukcijo), 
(š. 2)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997–2014
Bibliografija Sedmak: Kam usoda jih je peljala, str. 106–115

Europeana 1914–1918 - Miljutin Garlatt.  
Pridobljeno na: http://www.europeana1914-1918.eu/
it/contributions/4111 (28.09.2016)

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0755
Ime fonda oziroma zbirke VODOPIVEC VINKO
Čas gradiva (1876–2012) 1917
Obseg gradiva (7 š., 2 m.; 0,7 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Vodopivec Vinko
Historiat ustvarjalca Vinko Vodopivec (16. 1. 1878–29. 7. 1952), duhovnik 

in glasbenik. Iz Kromberka je avgusta leta 1916 zaradi 
bližajoče se fronte odšel kot begunec skupaj s svojimi 
župljani preko Šempasa in Ajdovščine v Cerknico. Tam 
je opravljal službo kaplana in organista. Leta 1918 se je 
vrnil v razrušeni Kromberk.

Opis vsebine •	fotografija	 Vinka	 Vodopivca	 na	 konju	 3.	 1.	 1917	 (na	
hrbtni strani fotografije njegovo sporočilo iz begun-
stva v Cerknici), (š. 4)

•	tiski	 in	 prepisi	 skladb	 Vinka	 Vodopivca	 (1	 partitu-
ra, notni tisk, zvezek z notnimi zapisi, fotografija kot 
razglednica), (š. 4)

http://www.europeana1914-1918.eu/it/contributions/4111 (
http://www.europeana1914-1918.eu/it/contributions/4111 (
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012–2016
Bibliografija Rosa - Uršič: Vinko Vodopivec

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0790
Ime fonda oziroma zbirke SEVER FRANC
Čas gradiva (1955–1981) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Sever Franc
Historiat ustvarjalca Franc Sever (3. 10. 1897–25. 12. 1986), pravnik, strokov-

njak za kazensko pravo. Kot dijak je bil leta 1915 mobi-
liziran in je še v vojaški suknji, leta 1918, maturiral na 
klasični gimnaziji v Mariboru. Tudi njegov brat Anton 
(17. 1. 1896–14. 1. 1980), glasbeni pedagog, kapelnik in 
pevovodja, je bil mobiliziran.

Opis vsebine •	fotografija	1915	(brata	Anton	in	Franc	Sever	v	vojaških	
uniformah – reprodukcija), (š. 1)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997
IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0898
Ime fonda oziroma zbirke KUMAR SREČKO
Čas gradiva (1833–1979) 1915–1919, 1925
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) posamezni dokumenti; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Kumar Srečko
Historiat ustvarjalca Srečko Kumar (9. 4. 1888–9. 2. 1954), glasbeni pedagog 

in zborovodja. Na začetku leta 1915 so ga vpoklicali v 
vojsko, ki jo je preživel v zaledju. Najdlje je bil v kraju 
Děčín	ob	Labi	na	severu	Češke	in	tam	nastopal	tudi	kot	
pianist in dirigent, ustanovil je glasbeno šolo in pevski 
zbor. Jeseni leta 1919 se je vrnil v Škedenj pri Trstu.

Opis vsebine •	uradno	 potrdilo	 mestnega	 magistrata	 v	 Ljubljani o 
službovanju Srečka Kumarja v avstro-ogrski armadi 
pri 27. domobranskem pehotnem polku 12. 3. 1925 
(1915–1918), (š. 1)

•	dopis	slovenskih	glasbenikov,	naslovljen	na	komando	
C. kr. črnovojniškega polka v Pulju 12. 10. 1914 (š. 2)

•	korespondenca	 (pisma	 Ivana	Grbca	 iz	Škednja	o	voj-
nih razmerah v Škednju pri Trstu, strah pred naborom
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in vpoklicem v vojaško službo, razmere po vojni, po-
manjkanje, vračanje vojakov domov 1918–1919), (š. 3)

•	koncertni	list,	plakat	(vabilo	na	dobrodelni	koncert	za	
vdove in sirote padlih, Admont, 8. 9. 1915, plakat za 
dobrodelni koncert za vdove padlih vojakov, med na-
stopajočimi Srečko Kumar, pianist in dirigent, Admont, 
8. 9. 1917), (š. 4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001–2016
Bibliografija Uršič: Srečko Kumar

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0973
Ime fonda oziroma zbirke ŠULIGOJ DANILO
Čas gradiva (1891–2003) 1914–1918
Obseg gradiva (3. š.; 0,3 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Šuligoj Danilo
Historiat ustvarjalca Danilo Šuligoj (1923–2004), društveni delavec, zbiratelj, 

živel v Bovcu.
Opis vsebine •	fotografije	(spominska	plošča	v	počastitev	živih	in	pa-

dlih udeležencev sv. vojne iz občine Bovec 1914–1918, 
porušena cerkev sv. Urha 1917/18, Jonkova hiša, po-
rušen hotel pri pošti v Bovcu, cerkvica Device Marije v 
Polju, porušena v 1. sv. vojni), (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1000
Ime fonda oziroma zbirke OKROGLIČ ZDRAVKO
Čas gradiva (1917–2009) 1917
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Okroglič Zdravko
Historiat ustvarjalca Zdravko Okroglič (14. 9. 1927–julij 2012), gradbenik.
Opis vsebine •	razglednica	iz	serije	Vojska	v	slikah	št.	58,	1917,	(š.	2)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006 (dopolnjen 2013)

IU
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ PANG/1035
Ime fonda oziroma zbirke TERNOVEC ALEKSANDER
Čas gradiva (1898–1945) 1916–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Ternovec Aleksander
Historiat ustvarjalca Matej Ternovec (3. 9. 1842–10. 10. 1913), pravnik, pu-

blicist, prevajalec. Sinovi: Stanislav, Vladislav, Boleslav; 
vnuk Aleksander (1936–2012), pravnik in publicist.

Opis vsebine •	korespondenca	(dopisnica	z	reliefno	odtisnjeno	podo-
bo zlate značke Soške armade z letnico 1915, ruševine 
cerkve na Sv. Gori 22. 4. 1924), (š. 1)

•	fotografije	(avstro-ogrski	vojaki	ob	bateriji	(3.	stotnija	
iz 3. divizijona težkih poljskih havbic, najverjetneje je 
posnetek nastal na vzhodni fronti, v Galiciji, v zimskih 
mesecih v letih 1916/17 ali 1917/18, nemški vojak, vo-
jak na konju, vojaki počivajo pred barako, maša za vo-
jake, velika skupina častnikov avstro-ogrske med 1. sv. 
vojno, Vipavska dolina, v ozadju Čaven, hribi v bližini 
Gorice), (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008 (dopolnjen 2011)

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1046
Ime fonda oziroma zbirke NEMEC RAFAEL
Čas gradiva (1918–2013) 1918, (1988)
Obseg gradiva (9 š., 1 m.; 0,9 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Nemec Rafael
Historiat ustvarjalca Rafael Nemec (4. 10. 1914–17. 7. 1993), akademski slikar, 

restavrator in pedagog. Še preden je dopolnil dve leti, je 
odšel z družino zaradi bližine soške fronte v begunstvo 
na Dolenjsko, v zaselek Mali Orehek pod Gorjanci. Do-
mov so se vrnili leta 1918.

Opis vsebine •	spomini	Rafaela	Nemca	na	begunstvo	v	zaselku	Mali	
Orehek pod Gorjanci (spomin na odhod od doma, po-
tovanje v živinskih vagonih, opis zidanice med vino-
gradi in razgleda vse do Novega mesta, (š. 1)

•	fotografija	(družina	Rafaela	Nemca	v	begunstvu	s	pri-
jatelji iz Malega Orehka, Novo mesto 1918), (š. 9)

Jezik gradiva slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008, 2009
Bibliografija Brešan - Uršič: Rafael Nemec

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1089
Ime fonda oziroma zbirke ŠTEKAR STIPE
Čas gradiva (1651–1986) 1913–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štekar Štefan (Stipe)
Historiat ustvarjalca Štefan (Stipe) Štekar (9. 4. 1899–21. 11. 1986), zbiratelj, 

publicist. Zaradi vpoklica v avstro-ogrsko vojsko je pre-
kinil šolanje na trgovski šoli v Trstu, poslali so ga na tirol- 
sko fronto s salzburškim 59. regimentom (59. pehotni 
polk). Sodeloval je tudi v bojih na soški fronti in bil ra-
njen v 12. ofenzivi. Kot zbiralec se je posvečal tudi 1. sv. 
vojni (Zbirka spominov na soško fronto).

Opis vsebine •	predavanje	Stipeta	Štekarja:	Soška	fronta	1915–1917,	
1 zvezek, (š. 1)

•	spominske	 znamke	 (obisk	 cesarja	 Karla	 I.	 v	 Gorici,	
Pulju, na fronti), (š. 1)

•	najemna	pogodba	z	vojno	upravo	 in	zemljiškimi	po-
sestniki, Ajdovščina, 1. 3. 1916, plačilne pobotnice,  
(š. 2), izkaz o pristopu k društvu C. kr. avstrijski vojaški 
vdovski in sirotinski zaklad, (š. 2), pogodbe in načrt za 
vojaški mirodvor v Ajdovščini 1913–1918), (š. 2)

•	razglednice	 (Bojno polje, Oslavje, Sabotin, Kostnica v 
Sredipolju, Sveti Marko, Sveta Gora 1915–1918, razgle-
dnice z vojaškimi, božičnimi in velikonočnimi motivi, 
propagandne razglednice (italijanske, nemške, avstrij-
ske) 1914–1915, dopisnica z natisnjenim motivom zla-
te značke Soške armade z letnico1915), (š. 5)

•	fotografije,	izdane	kot	razglednice,	1915–1917	(Ajdov-
ščina 1915, Zemnica na Školu, eksplozije granat, vojaki 
na Bratinovem dvorišču, po eksploziji na Školu, podča-
stniki letal v Ajdovščini, obisk cesarja Karla I. v Ajdov-
ščini), (š. 5)

•	album	fotografij	1915–1917	–	originali	in	reprodukcije	
(Rombon, Štanjel, Ajdovščina, laški ujetniki, ranjen-
ci, cesar na obisku v Ajdovščini, v Skriljah in Velikih 
Žabljah, porušena cerkev na Sveti Gori, porušena Gori-
ca, žičnica na Predmejo in na fronto, letališče v Ajdov-
ščini 1916), (š. 5)
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•	risbe	na	temo	1.	sv.	vojne,	(š.	5)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1108
Ime fonda oziroma zbirke VUK ANTON
Čas gradiva (1908–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Vuk Anton
Historiat ustvarjalca Anton Vuk (10. 1. 1883–22. 12. 1967), zadružni, politični 

in kulturni delavec. Na začetku 1. sv. vojne je Čevljarska 
zadruga v Mirnu prevzela veliko vojaško naročilo. Leta 
1915 je ravnatelj zadruge Anton Vuk vodil preselitev ce-
lotne zadruge v grad Vrbovec pri Mozirju na Štajerskem, 
kjer je ponovno začela obratovati in še naprej izvrševati 
vojaška naročila. Mirenska begunska kolonija je skup-
no z delavci zadruge in njihovimi družinskimi člani štela 
nad 1.200 ljudi. Svoj začasen dom so našli na območju 
današnje občine Nazarje in sosednjih občin. Ustanovili 
so tudi preskrbovalni center, begunsko šolo, celo hra-
nilnico, poskrbeli so za zdravstveno oskrbo, delovali na 
kulturnem in športnem področju. Antona Vuka so civil-
ne in vojaške oblasti obsodile, da je v zadrugi zaposlen 
marsikdo, ki ni nujno potreben in se tako izogiba vojaški 
službi. Po večmesečni temeljiti preiskavi je bil 1917 op-
roščen. Že poleti 1918 je Anton Vuk poskrbel za začetek 
obnovitvenih del na poslopju Čevljarske zadruge v Mir-
nu, stroje pa so prepeljali nazaj šele leta 1921.

Opis vsebine •	korespondenca	 (razglednici	 s	 fotografijo	 vojakov	 na	
naslovni strani, poslani Antonu Vuku, vodji Čevljarske 
zadruge v Mozirju, 1914), (š. 2)

•	pisma	Ivana	Rojca	iz	Dunaja	članom	Čevljarske	zadru-
ge v Vrbovcu 30. 12. 1915 (pomen Čevljarske zadruge 
za prebivalce Mirenske občine v času begunstva, fi-
nančno preskrbljeni, prosti vojaščine), (š. 4)

•	poročilo	Antona	Vuka	o	delovanju	pri	Čevljarski	zadru-
gi med 1. sv. vojno (skrb za nabavo materiala), (š. 4)

•	fotografije	 (delovni	 kolektiv	 tovarne	 čevljev	 Adria	 iz	
Mirna v begunstvu v Nazarjah pri Mozirju leta 1916 
(tovarna kot zadruga), begunci iz Mirna pred begun-
sko šolo v Vrbovcu pri Mozirju, Mirenci v begunstvu na 
Štajerskem), (š. 5)
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•	razglednice	 (razglednica	 z	 motivi	 iz	 obdobja	 Miren-
cev v begunstvu: osebje čevljarske zadruge, tovarna 
Čevljarska zadruga v Mirnu, otvoritev begunske šole, 
Vrbovec, grad Vrbovec, sedaj Tovarna čevljarska zadru-
ga, grad nad Mirnom, porušeni del mirenske cerkve), 
(š. 5)

•	Glavni	 imenik	 (razrednica)	 enorazredne	 ljudske	 šole	
za begunce v Vrbovcu pri Mozirju, šol. l. 1916/17, 
1917/1918, (š. 5)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011 (dopolnjen 2014)

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1126
Ime fonda oziroma zbirke PREMROU MIROSLAV
Čas gradiva (1570–1934) 1915–1921
Obseg gradiva (46 š., 5 kartotečnih š., 1 m.; 5,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Premrou Miroslav
Historiat ustvarjalca Miroslav Premrou (4. 11. 1871–5. 3. 1944), notar, zbiralec 

arhivskega gradiva. Leta 1915 ga je ob smrti sina priza-
dela lahka možganska kap. Od decembra 1915 je živel v 
Rimu, raziskoval vire za slovensko zgodovino. Pomagal 
je beguncem iz zgornje soške doline, ki so bili razkrop-
ljeni po Italiji, vzdrževal stike s slovenskimi in jugoslo-
vanskimi emigranti, s predstavniki Jugoslovanskega 
odbora v Londonu.

Opis vsebine •	korespondenca	 (pisma	 prebivalcev	 Kobarida	 in	 oko-
lice 1915–1919 (razmere v Kobaridu in okolici pred 
odhodom v begunstvo, odhod od doma, prošnja za 
pomoč beguncem v Italiji, premestitev beguncev, vra-
čanje domov), begunska duhovnika Ivan Leban in Isa-
ia Božič o odhodu duhovnikov in ljudi s Kobariškega in 
Bovškega v begunstvo v Italijo, pomoč internirancem 
za nastavitev slovenskega učitelja za slovenske otroke 
na Siciliji, slovenski in jugoslovanski emigranti, delo 
Jugoslovanskega odbora s sedežem v Londonu, pisma 
iz Pariza, pisma dr. Anteja Trumbića, predsednika Ju-
goslovanskega odbora v Londonu, 15. 1. 1918), (š. 2)

•	članki	(Cecil	Urban	o	slovenskih	beguncih	iz	vasi	Žaga	
1916, dr. Drago Marušič o političnih razmerah v 1. sv. 
vojni, o vlogi Anglije v italijanski vojski, vprašanju Dal-
macije, Istre in Slovenskega Primorja, odnosu Italije do
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1. sv. vojne, dr. Ljudevit Pivko o Jugoslovanskih odre-
dih v italijanskih armadah, 1918, (š. 2)

•	tiski	(obvestilo	za	rekvijem	slovenskih	prijateljev	v	ka-
peli ruskega poslanstva, ki so žrtvovali svoje življenje 
kot prostovoljni vojaki v Srbiji ter Dobruci, London, 22. 
10. 1918), (š. 2)

•	časopisni	 članki	 1915–1921	 (Cronica	 di	 Palermo,	 Le	
scuole per i figli dei profughi, Giornale di Sicilia, L. I, 
333, 28.–29. november 1916), (š. 2)

Jezik gradiva angleščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, srbohr-
vaščina

IU

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1179
Ime fonda oziroma zbirke PRINČIČ NIKO
Čas gradiva (1916–2000) 1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) posamezni dokumenti; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Prinčič Niko
Historiat ustvarjalca Nikolaj-Peter Prinčič (2. 4. 1932–7. 1. 2012), učitelj in 

uslužbenec Ministrstva za obrambo na Občini Nova Go-
rica. Od leta 1967 je v Brdih zbiral zgodovinsko gradivo 
in pričevanja posameznikov.

Opis vsebine •	fotografije	 (Vipovški	 grad	 1916,	 Gornje	 Cerovo,	 april	
1916, Goriška Brda), (š. 1)

•	razglednica	(Števerjan,	porušena	cerkev	po	1.	sv.	voj-
ni), (š. 1)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

IU

C.000 Arhivske zbirke
C.200 Tematske zbirke

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0281
Ime fonda oziroma zbirke VARIA – ZBIRKA DOKUMENTOV IZ OSEBNIH 

ZAPUŠČIN
Čas gradiva (1871–2013) 1915–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.), 4 majhne beležke; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Avtor dnevnika je nepoznan, doma iz okolice Postojne.
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Opis vsebine •	dnevnik	iz	1.	sv.	vojne,	avtor	je	(najbrž)	oficir,	zadolžen	
za cenzuro pri štabu 94. pehotne divizije, vojna pošta 
614, nastanjen v okolici Postojne, na Vrhniki, v Metliki, 
Nabrežini, Sežani, na Koroškem v Beljaku, Forni di So-
pra, Vicu, Laurenzagu, Monte Grappi, Bellunu, Vidmu, 
Trbižu, konec meseca marca 1918 prišel domov, zapisi 
iz domačih in tujih krajev, dogajanje na frontah, ranje-
ni, ubiti in pogrešani vojaki, nabor in priprava novih 
rekrutov, demonstracije v Trstu in Gorici (Može nazaj 
in kruha), kolera v Trstu, obisk prestolonaslednika nad-
vojvode Karla I., evakuacija Gorice, Nabrežine, Opatje-
ga sela, Vojščice, Sel na Krasu, begunci iz Brestovice in 
Sv. Ivana, 1915–1918, (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012 (dopolnjen 2015)

IU

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0583
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ
Čas gradiva (1890–2005) 1914–1918
Obseg gradiva (10714 ks.; 2,4 t.m.) 1132 ks.; 0,3 t.m.
Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka fotografij je bila oblikovana leta 1978.
Opis vsebine Originali:

•	serija	 3	 (Gorica	 –	 goriško	 pokopališče,	 Solkan,	 Sveta	
Gora – ruševine 1917, obešanje Čehov, s. d.), 4 ks. (š. 1)

•	serija	89	(avstrijski	vojaki,	s.	d.),	6	ks.	(š.	13)
•	serija	121	 (Rožna	Dolina,	prizor	po	bitki,	mrliči,	 s.	d.), 

1 ks. (š. 16)
•	serija	122	(Rožna	Dolina	–	Tivoli,	 ruševine,	s.	d.,	vojak	

pred gradom Kromberk 1917, skupina vojakov pred 
cerkvijo, kraj ni znan, Feldpost 426, razglednica, od-
poslana 1916), 3 ks. (š. 16)

•	serija	 153	 (Gorica,	 ruševine	 1918,	 Pevma,	 ruševine,	
s. d., Podgora, ruševine 1917, Modrej pri Tolminu 1918, 
Sela pri Volčah, ruševine 1918, italijanski položaju pri 
Zagori (Plave) 1918, italijanske kaverne na Vrhu (Plave) 
1918, Kostanjevica na Krasu, italijanski položaji, s. d., 
8 ks.), (š. 17)
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•	serija	157/Johann	Freund,	ok.	1915–1918	(Gorica,	Pev-
ma, Plave, Solkan, Loke, Vrtoče pri Mirnu, Prvačina, Aj-
dovščina, Vipavski Križ, Kras, Nova vas, Trst, Miramar, 
Rabelj, Bled, Koroška Bela, Brezovo polje na vzhodni 
fronti, neznani kraji, letalski posnetki vojaških položa-
jev na Sabotinu, Julijskih Alp in Furlanske nižine, letali-
šče Ajdovščina, letališče Ajševica, letala, piloti, vojaško 
osebje na letališčih, vojaška pokopališča, pogrebi, ru-
ski ujetniki, poljska kuhinja, pasji pratež, ranjenci, ba-
loni, Evgen Avstrijski, s. d.), 117 ks. (š. 19)

•	serija	203,	ok.	1917–1918	(Doberdobska	planota,	kra-
ji v Vipavski dolini in na Krasu, Trst, Miramar, letališče 
Ajševica, vojaški baloni, vojaške enote, orožje, pod-
mornica, ranjenci, vojaška bolnica, letalski posnet-
ki fronte ob Soči med Rombonom in morjem, kraji v 
zaledju fronte, severna Italija, Benetke, Trst, letališča, 
pontonski mostovi, vojaške bolnice, železnice, prista-
nišča, bombardiranje, različni modeli avstro-ogrskih 
letal, sestavni deli letal, letalske nesreče), 539 ks. (š. 23)

Reprodukcije:
•	serija	3	(Solkan	in	Gorica,	topovsko	obstreljevanje,	ru-

ševine pokopališča, s. d.), 3 ks. (š. 1)
•	serija	34,	ok.	1916–1918	 (prizori	 iz	krajev	ob	Soči,	na	

Krasu, na Notranjskem, na Tržaškem, v severni Itali-
ji – letališča, letala, mostovi, železnice, vojaki, civilisti, 
strelski jarki, orožje, ruševine, zaledje, vojaška pokopa-
lišča, bolnice, Svetozar Borojević, cesar Karel I., cesarica 
Zita), 286 ks. (š. 4)

•	serija	 40,	 1917–1921	 (avstro-ogrski	 vojaki	 na	 nezna-
nem bojišču, ruševine Kanala, s. d.), 27 ks. (š. 6)

•	serija	41,	1915–1917	(Šempeter	pri	Gorici,	avstro-ogr-
ski vojaki, ruševine, s. d.), 8 ks. (š. 6)

•	serija	46	(ateljejska	fotografija	avstro-ogrskega	vojaka,	
skupina vojakov na soški fronti, s. d.), 2 ks. (š. 3)

•	serija	115/Franc	Stres,	s.	d.	(1914–1918)	(Kobarid	z	oko-
lico – portreti avstro-ogrskih vojakov, skupine vojakov, 
vojaki in civilisti, porušene vasi in mostovi, ozkotirna 
železnica Robič–Sužid, pontonski mostovi, cesar Karel 
I., vojaške barake), 50 ks. (š. 16)

•	serija	 154	 (Ajdovščina z okolico, Predmeja – vojaško 
pokopališče s sveže izkopanimi grobovi, pekarna, vo-
jaška bolnica, rekvizicija cerkvenih zvonov, vojni ujet-
niki pri delu, opazovalni baloni, Trnovo – kovači, Gori-
ca – ruševine palače barona Lanthierija, Šempeter pri 
Gorici – porušena hiša, s. d.), 22 ks. (š. 17)
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•	serija	155	(Vipava,	Miren,	Gorica,	Trst,	vipavsko	 letali-
šče »veterno polje«, ajdovsko letališče, letala, letalski 
posnetki krajev ob Soči in v zaledju fronte, skupine 
vojakov, letalske enote, piloti (tudi Julijan Kenda), pad-
li vojaki, pogreb, vojaška godba, osnutek spomenika 
(kip) padlim pilotom?, s. d.), 55 ks. (š. 17)

•	serija	 165	 (portreti	 vojakov,	domačinov	 iz	 Poljubinja,	
na različnih bojiščih, Feldpost 373, 629, s. d., verjetno 
leta 1917, 4 kosi (š. 19)

•	serija	166	(Dobrad	pri	Podragi,	vojak	pere	posodo	pri	
potoku 1917), 1 ks. (š. 19)

•	serija	167,	1915–1918	(fotografije	34.	letalske	enote	(K.	
u. k. Flieger Komp. 34): Vipava, Podraga, letališče na Ve-
ternem polju pri Vipavi, letala, piloti, ruševine, portret 
bolničarke), 46 ks. (š. 19)

•	serija	 176	 (portret	 vojakov,	 vojaki	 in	 civilisti	 v	Vipavi	
1915–1916), 2 ks. (š. 20)

•	serija	 191	 (Gorica	 (Nova	 Gorica),	 ruševine	 domačije, 
s. d.), 1 ks. (š. 21)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/585
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA MIKROFILMOV
Čas gradiva (1413–2003) 1914–1918
Obseg gradiva (434 ks.; 10,0 t.m.) 4 ks.; 0,2 t.m.
Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka mikrofilmov je bila oblikovana leta 1982.
Opis vsebine •	župnijske	 kronike	 župnij	 Budanje, Črniče, Erzelj, 

Kamnje, Lozice, Planina, Podkraj, Podnanos (Šentvid), 
Podraga, Slap pri Vipavi 1866–1980 (zapisi o dogajanju 
v vojnem času)

•	šolska	kronika	Slap	pri	Vipavi	1878–1921	(zapisi	o	do-
gajanju med vojno in posledicah vojne)

•	sejni	zapisniki	starešinstva	v	Šempetru	pri	Gorici	1902–
1915 (omembe o začetku vojne)

•	sejni	zapisniki	gospodarskega	sveta	v	Bukovici 1905–
1922 (preskrba v vojnem času)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

MNV
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/0667

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZGLEDNIC KRAJEV
Čas gradiva (1897–2016) od 1914 dalje

Obseg gradiva (3300 ks.; 3,0 t.m.) 141 ks.; 0,05 t.m.

Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka razglednic krajev je bila oblikovana leta 1994.

Opis vsebine •	razglednice s posnetki porušenih krajev, stavb in mo-
stov ter posnetki vojakov na cesti in vojaških pokopa-
lišč za naslednje kraje: Ajba, Ajdovščina, Avče, Bača pri 
Modreju, Banjšice, Bilje, Bovec, Drežnica, Gorica, Ka-
nal, Kobarid, Kojsko, Kostanjevica na Krasu, Kromberk, 
Miren, Most na Soči, Nova Gorica z Rožno Dolino, 
Osek, Pevma, Plave, Podgora, Podmelec, Sabotin, Sol-
kan, Sredipolje, Sveta Gora, Svino, Šempas, Šempeter 
pri Gorici, Štandrež, Temnica, Tolmin, Volče, Vrtojba, 
Žaga, 141 ks.

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

MNV

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1012

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ARHIVSKEGA IN DOKUMENTACIJSKEGA 
GRADIVA

Obseg gradiva (147 š.; 14,7 t.m.), posamezni dokumenti; 0,4 t.m.

Naziv ustvarjalca različni ustvarjalci

Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka je bila oblikovana po prevzemu gradiva iz Gori-
škega muzeja leta 2006. 

Opis vsebine •	dopisnice	in	pisma	vojakov,	vojnih	ujetnikov	in	begun-
cev 1915–1918, 31 ks. (š. 1, 92, 108, 124, 185, 199 – 3 
fotokopije)

•	prepisi	 poslanih	pisem	neznanega	 vojaka	 z	 bojišč	 in	
iz ruskega vojnega ujetništva 1913–1914, 1 zvezek (š. 
183)

•	dokumenti	 Vena	 Pilona	 iz	 ruskega	 ujetništva	 1917–
1918, 6 ks. (š. 4)

•	dnevnik	neznanega	vojaka	1914–1915,	1	zvezek	(š.	9)
•	načrt	vojaških	zaklonišč	italijanske	vojaške	enote,	s.	d.,	

1 ks. (š. 12)
•	obveznice	 in	 kuponi	 vojnega	 posojila	 1916,	 56	 ks. 

(š. 12)



Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

269

•	Vdovski	 in	sirotinski	pomožni	zaklad	celokupne	obo-
rožene sile (spominski list in dopisi) 1914–1915, 2 ks. 
(š. 12)

•	razpredelnica	 izplačil	 poveljniškemu	 osebju	 in	 voja-
kom neke vojaške enote, april 1916, 1 zvezek (š. 118)

•	popisi	moštva	II.	voda	87.	regimenta,	s.	d.,	2	ks.	(š.	167)
•	korespondenca	 družine	 Špacapan	 iz	 Lokavca	 1915–

1918 (pisma, dopisnice, razglednice, fotorazglednice 
in voščilnice z bojišč, iz zaledja soške fronte, iz begun-
stva v različnih krajih in begunskih taborišč, spominska 
knjiga z zapisi častnikov in vojakov iz zaledja soške 
fronte v Ozeljanu, Lokavcu in okolici Ajdovščine), 3 m. 
in posamezna pisma (š. 191–194)

•	fotografije	 družine	 Špacapan	 iz	 Lokavca	 1914–1918	
(ateljejski portreti vojakov, vojaki med domačini v za-
ledju soške fronte v Ozeljanu, Lokavcu in okolici Ajdov-
ščine, vojaška letališča, pogrebi vojakov, porušeno za-
ledje, vojaki na frontah in v zaledju), 88 ks. (š. 191–195, 
195a)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva začasni popis 2016
Opombe Zbirka je v fazi obdelave in razvrščanja gradiva v različ-

ne fonde in zbirke.
JR

C.200 Tematske zbirke

Signatura fonda oziroma zbirke SI_PANG/1015
Ime fonda oziroma zbirke RAZNO GRADIVO (PREVZEM IZ GORIŠKEGA 

MUZEJA)
Čas gradiva (s. d.) 1914–1918
Obseg gradiva (124 š.; 12,4 t.m.), posamezni dokumenti; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca različni ustvarjalci
Historiat fonda oziroma zbirke Zbirka je bila oblikovana po prevzemu gradiva iz Gori-

škega muzeja v letih 2006 in 2007.
Opis vsebine •	fotografije	 1915–1918	 (odhod	 planincev	 iz	 Kobarida	

29. 7. 1914 (kopija), porušena Mašerova hiša v Koba-
ridu, s. d. (kopija), vojaki na konjih, s. d. (kopija), padli 
Kobaridci – občina Kobarid (kopija), 4 ks. (š. 2/II)

•	korespondenca	 Olge	Malik	 iz	 Ajdovščine 1917–1918 
(pisma in dopisnice s fronte), 1 m. (š. 4/II)
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•	obveznica	avstro-ogrskega	Rdečega	križa	1916,	(š	5/II)
•	obveznice	in	razglasi	za	avstrijska	vojna	posojila	1916–

1917, 4 spisi (š. 6/II, 19/II)
•	zapuščina	Karla	Jagodiča	iz	Velikih	Lašč	(beležnica	vo-

jaka na soški in drugih frontah 1916, beležnica z vlože-
nimi majhnimi fotografijami 1917, pisma in dopisnice 
iz ujetništva ali zapora Antoniji Jagodič 1918–1919, 
razni dokumenti 1916–1919), 1 m. (š. 6/II)

•	potrdila	 in	 dopisi	 begunskega	 taborišča	 v	 Brucku 
1916–1918, 3 ks. (š. 8/II)

•	spominska	 plaketa	 kromberškemu	 vikarju	 Vinku	 Vo-
dopivcu za posebne zasluge pri vojaški zdravstveni 
negi med vojno 14. 10. 1916, 1 ks. (š. 17/II)

•	razglas	Okrajnega	glavarja	v	Postojni prebivalcem po-
stojnskega okraja 6. 6. 1917, 1 ks. (š. 17/II)

•	odlok	italijanskega	Ministrstva	za	pomorstvo	o	podeli-
tvi medalje Gnesutta Corolianu za sodelovanje v 1. sv. 
vojni 16. 5. 1923, 1 ks. (š. 17/II)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva začasni popis 2016
Opombe Zbirka je v fazi obdelave in razvrščanja gradiva v različ-

ne fonde in zbirke. Številke tehničnih enot so začasne. 
Nanašajo se na začasne popise. Ker je zbirka je v ureja-
nju in še ni podrobnega pregleda nad vsebino, ni izklju-
čena možnost, da se v njej nahajajo še drugi dokumenti 
iz časa 1. sv. vojne.

JR
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5. Zgodovinski 
 arhiv Celje 
 (ZAC)

Zdravstveno osebje v begunskem taborišču Wagna, s. d.
(SI_ZAC/1484/015)
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A.000 Arhivski fondi
A.100 Uprava
A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. st.
A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0011
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO IN SRESKO NAČELSTVO 

BREŽICE
Čas gradiva (1843–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (146 š.; 14,6 t.m.), 2 š., 4 m.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo Brežice (Bezirk-

shauptmannschaft Rann)
Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (državna	 loterija	 v	 civilne	 in	

vojne dobrodelne namene, prošnja beguncev za do-
delitev pomoči), 2 m. (š. 20)

•	policijske	zadeve	1916–1917	(kazenski	listi),	2	m.	(š.	41)
•	vojaške	 zadeve	1914–1917	 (podatki	o	 vojnih	begun-

cih, vpoklici v črno vojsko, popisi vojaških obveznikov, 
2 š. (š. 50–51)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 1997, Metka Bukošek; arhivski popis 

2016
Bibliografija Himmelreich: Prva svetovna, str. 17

Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 395
HZ

A.138 Občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0024
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA CELJE
Čas gradiva (1850–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (401 š.; 40,1 t.m.) 41 š.; 4,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Celje (Stadt Gemeinde Cilli)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1913–1918,	1	š.	(š.	12)

•	splošni	 spisi	 1914–1918	 (cene	 prehrambnih	 artiklov	
in kmetijskih pridelkov, določitev objektov za name-
stitev oddelka črnovojnih zavezancev, nakup ameriške 
pšenice za preskrbo mestnega prebivalstva, nastani-
tev rekonvalescentnega oddelka v Celju, določitev in 
nastanitev objektov za zasilne rezervne bolnišnice, 
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oskrba vojnih ujetnikov, zaposlenih pri podjetnikih, 
vojno posojilo, oderuštvo zaradi višanja cen, popis 
zaloge žita, moke, stročnic, krompirja in kave v občini, 
evidenca števila vojnih ujetnikov v mestnem okraju, 
zbiranje volne in kovin), 40 š. (š. 156–196)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 1994, Hedvika Zdovc
Bibliografija Himmelreich: Prva svetovna, str. 3–19

Himmelreich: Življenje v zaledju, str. 35
HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0030
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA GRAJSKA VAS
Čas gradiva (1901–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Grajska vas
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 1914–1918	 (straženje	 telegrafskih	 in	 te-

lefonskih napeljav, najetje vojnih ujetnikov za delo na 
kmetijah, vojno posojilo), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0031
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA HRASTNIK – DOL
Čas gradiva (1910–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (41 š.; 4,1 t.m.), 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Hrastnik (Gemeinde Hrastnigg)
Opis vsebine •	splošni	spisi	1914–1918	(vojni	ujetniki,	begunci,	vojno	

posojilo, zbiranje kovin za vojaške potrebe, preskrba 
prebivalstva, mobilizacija črnovojnih zavezancev, voj-
no posojilo, zbiranje daril za vojake, rekvizicija živine 
in problemi prisilne oddaje, prošnje in prepustnice za 
potovanja v vojnem času), 5 š. (š. 24–29)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986
Bibliografija Himmelreich: Prva svetovna, str. 3–18

HZ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0035
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOTREDEŽ
Čas gradiva (1842–1935) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.), 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kotredež (Gemeinde Kotredesch)
Opis vsebine •	splošni spisi 1914–1918 (vojne dajatve, pregled čr-

novojnikov, božični paketi, zbiranje volne za vojake, 
odvzem voz in konjev, izdelovanje zimskih oblačil, osa-
mitev potujočih vojakov, vojno posojilo, boj proti sov-
ražnikovi propagandi, varstvo komunikacij, zbiranje 
kovin, podpora beguncem, vojni ujetniki), 2 š. (š. 5–6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0043
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RAJHENBURG
Čas gradiva (1902–1931) 1914–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Rajhenburg
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1917	(prošnja	vodstva	šole	za	dota-

cijo za nabavo volne za vojake, podpis vojnega posoji-
la), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0044
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RAJNKOVEC
Čas gradiva (1894–1934) 1916–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Rajnkovec (Gemeinde Rainkovetz)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1916–1917	(sklepa	o	podpisovanju	5.	in	6.	

vojnega posojila), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

HZ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0045
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Čas gradiva (1893–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.), 1,0 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Rogaška Slatina (Gemeinde Rohitsch Sauer-

brunn)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1918	(prošnja,	da	v	času	vojne	os-

tane zdravnik Josef Hoisel v Rogaški Slatini, denarne 
podpore za vdove, sirote in vojne invalide, denarna 
podpora akciji Štajerski vojaški dan, pridobitev sob v 
privatnih hišah za rekonvalescentne vojake v času voj-
ne, dobava 150 kg moke in podpisovanje vojne poso-
jila), 1 k. (š. 3)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0047
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RŽIŠE
Čas gradiva (1870–1938) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ržiše (Gemeinde Arschische)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1916	(postavitev	prostovoljne	stra-

že, denarna podpora Rdečemu križu in deželno akcijo, 
prošnja za pet vagonov žita, izvolitev aprovizacijskega 
odseka, vojno posojilo), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0048
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SPODNJE SEČOVO
Čas gradiva (1887–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Spodnje Sečovo (Gemeinde Untersetschevo)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1918	(imenovanje	štirih	mož	za	skrb	

za obdelovanje posestev vpoklicanih v vojsko, vojno 
posojilo), 1 k (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0055
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SVETI MOHOR
Čas gradiva (1894–1933) 1914
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sveti Mohor (Gemeinde Sankt Hermagoras)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914	(prispevek	za	članstvo	v	Rdečem	kri-

žu, dotacija za darilo v vojne namene), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0056
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SVETI PETER V SAVINJSKI DOLINI
Čas gradiva (1832–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (19 š.; 1,9 t.m.), 4 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sveti Peter v Savinjski dolini (Gemeinde Sankt 

Peter im Sannthale
Opis vsebine •	splošni	 spisi	1914–1918	 (dopisi	 in	 razglasi	Okrajnega	

glavarstva Celje glede vojnih beguncev, vojnih ujetni-
kov, nabora črnovojnikov, regulacije oskrbe), 4 m. (š. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987
Bibliografija Himmelreich: Vsakdanje življenje, str. 479

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0060
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠOŠTANJ
Čas gradiva (1895–1944) 1915–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.), 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Šoštanj
Opis vsebine •	splošni	 spisi	1915–1918	 (dopisi	Okrajnega	glavarstva	

Slovenj Gradec glede nastanitve vojnih beguncev, 
odlikovanja vojnih invalidov, uporabe vojnih ujetnikov
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za kmetijska dela in njihova oskrba, popisovanja zalog 
žita mlinskih izdelkov in stročnic, popisovanja zalog 
sladkorja, zbiranja kovin za potrebe vojske, izdaje na-
kaznic za kruh, sladkor in kavo), 2 š. (2–3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0063
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TEKAČEVO
Čas gradiva (1894–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Tekačevo
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1918	(organiziranje	varnostne	stra-

že, imenovanje komiteja za zbiranje kovin, razdelitev 
kart za kruh, moko, sladkor in mast, podpisovanje voj-
nega posojila, straženje telegrafskih in telefonskih na-
peljav), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0066
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TRBOVLJE
Čas gradiva (1894–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (166 š.; 16,6 t.m.) 3 š., 1 k.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Trbovlje (Gemeinde Trifail Trbovlje)
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1914–1917	(vojno	posojilo,	božično	darilo	

30 kron za orožnike na bojišču, amerikansko darilo 11 
vdovam padlih vojakov na bojišču), 1 k (š. 89)

•	spisi	 občinskega	 urada	 Trbovlje	 1914–1918	 (splošne	
upravne zadeve, črnovojni obvezniki, poziv civilnemu 
prebivalstvu za sodelovanje pri vzdrževanju reda in 
mira v vojnem času, zbiranje zimskih oblačil in perila 
za vojake, oskrba in nadzor nad begunci, oskrba bol-
nih in ranjenih civilnih in vojaških oseb, prošnje za vo-
jaški dopust, nadzor telefonskih in telegrafskih vodov, 
zbiranje kovin, volne in kavčuka, zbiralna akcija »Šta-
jerski vojaški dan«, aprovizacijski odbor, vojni ujetniki, 
cene živil in pridelkov), 3 š. (š. 41–43)



Zgodovinski arhiv Celje

278

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012; objavljeni inventar 2013, Hedvika 

Zdovc
Bibliografija Zdovc Hedvika: Trbovlje po izbruhu, str. 53–59

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0068
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Čas gradiva (1893–1941) 1914–1917
Obseg gradiva (26 š.; 2,6 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Zagorje ob Savi
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 1914–1917	 (podpisovanje	 vojnega	 po-

sojila, imenovanje aprovizacijskega odbora, podpore 
vdovskemu in sirotinskemu skladu črnovojniškega ok-
rajnega poveljstva št. 27, določitev cene mleka, pobu-
da za dvig plač delavcem zaradi draginje), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0440
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SVETI FLORIJAN
Čas gradiva (1896–1932) 1914–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.), 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sveti Florijan
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 1914–1917	 (imenovanje	 krajevnega	 od-

bora za zbiranje kovin, pobuda za zbiranje jajc pri lo-
kalnem trgovcu, vojno posojilo), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

HZ

A.150 Posebni upravni organi
A.153 Posebni organi za negospodarstvo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0841
Ime fonda oziroma zbirke MESTNI ŠOLSKI SVET CELJE
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Čas gradiva (1864–1941) 1914–1918

Obseg gradiva (23 š.; 2,3 t.m.), 3 š.; 0,3 t.m.

Naziv ustvarjalca Mestni šolski svet Celje

Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1914–1918	 (akciji	 »Štajerki	 vojaški	dan«,	
nadomestila za čas vojaške službe, ureditev pouka v 
času vojne, zbiranje materiala in oblek za vojake, mo-
bilizacija učiteljev, zbiranje denarja za sklad za vojne 
vdove in sirote, vojno posojilo), 3 š. (š. 21–23)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 1996, Metka Bukošek, Ivanka Zajc 
Cizelj

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0843

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNI ŠOLSKI SVET KOZJE
Čas gradiva (1869–1920) 1914

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.), 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajni šolski svet Kozje

Opis vsebine •	splošni	 spisi	1914	 (vpoklic	učiteljev	k	vojakom),	1	m. 
(š. 6)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 1996, Metka Bukošek, Ivanka Zajc 
Cizelj

HZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0844

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNI ŠOLSKI SVET SEVNICA
Čas gradiva (1869–1920) 1916

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.), 1 ks.

Naziv ustvarjalca Okrajni šolski svet Sevnica

Opis vsebine •	splošni	 spisi	 1916	 (podpisovanje	 vojnega	 posojila), 
1 ks. (š. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva objavljeni inventar 1996, Metka Bukošek, Ivanka Zajc 
Cizelj

HZ
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A.200 Pravosodje
A.220 Redna sodišča
A.223 Prvostopenjska sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0468
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE BREŽICE
Čas gradiva (1850–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (240 š.; 24,1 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Brežice (Bezirksgericht)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	P	1914–1918	(prošnje	za	podporo	otrok	

vojnih obveznikov, prošnja za podporo nezakonskega 
otroka padlega vojnega obveznika, postavitev varu-
hov mladoletnih otrok, ki so se rodili v odsotnosti voja-
kov, smrtovnice padlih vojakov), 6 š. (št. 200, 202–204, 
206, 216)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popisi 2001–2009

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0523
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KOSTANJEVICA
Čas gradiva (1883–1945) 1916–1918
Obseg gradiva (200 š.; 20,0 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Kostanjevica (Bezirksgericht Lan-

dstrass)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	A	1916	(smrtovnice	padlih	vojakov),	1	š.	

(š. 56);
•	spisi	 z	 oznako	 P	 1917	 (skrbstvene	 zadeve,	 uradni	

zaznamki o postavitvi varuhov za nezakonske mlado-
letne otroke vojnih obveznikov), 1 š. (š. 156)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0609
Ime fonda oziroma zbirke OKROŽNO SODIŠČE CELJE
Čas gradiva (1850–1978) 1914–1919
Obseg gradiva (2013 š., 201,3 t.m.) 6 š., 6 m.; 0,8 t.m.
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Naziv ustvarjalca Okrožno sodišče Celje (Kreisgericht Cilli)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	T	1917–1919	(razglasitev	za	mrtve),	3	m.	

(š. 67)
•	spisi	 z	 oznako	Vr	 1914–1918	 (navijanje	 cen,	 zatajitev	

zalog, upiranje posameznikov ali skupin orožnikom ali 
vojakom pri rekvizicijah, tatvine pridelkov na njivah), 6 
š. (š. 82–86)

•	spisi	z	oznako	Cg.	l.	1915–1917	(zanikanje	očetovstva	
otrok, ki so se rodili v odsotnosti vojakov), 3 m. (š. 368)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik; vpisnik; arhivski popis 2013
Bibliografija Himmelreich: Vsakdanje življenje, str. 491

Himmelreich: Prva svetovna, str. 14
SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0611
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE CELJE
Čas gradiva (1850–1978) 1914–1918 
Obseg gradiva (3004 š.; 30,04 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Celje (Bezirkgericht Cilli)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	V.	U	 in	VI.	U	1914–1918	(kazenski	spisi	

zaradi izrabljanja po vojnem stanju povzročenih raz-
mer za postavljanje očitno pretirane cene, kršitve za-
pore prometa z žitom, skrivanje ali prodaja zaplenje-
nih zalog), 4 š. (š. 329–332)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992
Bibliografija Himmelreich: Vsakdanje življenje, str. 491

Himmelreich: Prva svetovna, str. 14
SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0612
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE GORNJI GRAD
Čas gradiva (1854–1948) 1914–1917
Obseg gradiva (72 š.; 7,2 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Gornji Grad (Bezirksgericht Oberburg)
Opis vsebine •	spisi	 z	 oznako	 A	 1914–1917(smrtovnice	 padlih	 voja-

kov), 2 š. (š. 3, š. 33)
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•	spisi	z	oznako	P	1916	(smrtovnica	padlega	vojaka,	no-
tarski zapis, pregled spisov o zapuščini, priznanje oče-
tovstev za nezakonske otroke), 1 š. (š. 32)

•	spisi	z	oznako	C	I	1917	(zanikanje	očetovstva	otrok,	ki	
so se rodili v odsotnosti vojakov), 1 š. (š. 67)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0614
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LAŠKO
Čas gradiva (1836–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (72 š.; 7,2 t.m.) 2 m.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Laško (Bezirksgericht Tüffer)
Opis vsebine •	spisi	 z	 oznako	 P	 1914	 (uradni	 zaznamki	 o	 postavitvi	

varuhov nezakonskih mladoletnih otrok vojaških ob-
veznikov), 1 š. (š. 298)

•	spisi	z	oznako	U	1918	(sodbe	zaradi	nedovoljenega	ku-
povanja vojaških predmetov), 1 š. (š. 420)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0616
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE RADEČE
Čas gradiva (1849–1945) 1916–1918
Obseg gradiva (172 š.; 17,2 t.m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Radeče (Bezirksgericht Ratschach)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	P	1914–1918	(smrtovnice),	7	š.	(š.	119–

125)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0617
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ROGATEC
Čas gradiva (1848–1947) 1914–1918
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Obseg gradiva (101 š., 10,1 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Rogatec (Bezirksgericht Rohitsch)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	A	1916–1918	(zapuščinske	razprave	za	

padlimi vojaki), 5 š. (š. 12, 14–16, 18)
•	spisi	z	oznako	U	V	1914–1915,	1918	(oporoke	vojakov),	

1 š. (š. 51)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991, 2007

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0618
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE SEVNICA
Čas gradiva (1872–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (653 š.; 65,3 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Sevnica (Bezirksgericht Lichtenwald)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	A	1915	(smrtovnice	padlih	vojakov),	1	š.	

(št. 15)
•	spisi	z	oznako	P	1914,	1918	(prošnja	za	podporo	mla-

doletnih otrok vojnega obveznika, zanikanje oče-
tovstva za otroke, ki so se rodili v odsotnosti vojakov, 
uradni zaznamki o postavitvi varuhov nezakonskih 
mladoletnih otrok vojaških obveznikov), 2 š. (š. 15, 60)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popisi 1981–2008

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0619
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE SLOVENSKE KONJICE
Čas gradiva (1850–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (158 š.; 15,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Slovenske Konjice (Bezirksgericht Go-

nobitz)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	U	1918	(kazenski	spisi	zaradi	neupravi-

čenega višanja cen potrebščin, kazenski spisi zaradi 
nedovoljenega nakupa živali od vojakov), 1 š. (š. 5),

•	spisi	 z	 oznako	 P	 1917	 (skrbstvene	 zadeve,	 sklepi	 o	
priznanju rodbinske invalidnine v vojni padlih oseb, 
zanikanje očetovstva za otroke, ki so se rodili v odsot- 
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nosti vojakov, uradni zaznamki o postavitvi varuhov-
nezakonskih mladoletnih otrok vojaških obveznikov), 
1 š. (š. 94)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0620
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ŠMARJE PRI JELŠAH
Čas gradiva (1850–1978) 1913–1923
Obseg gradiva (280 š.; 28,0 t.m.) 10 š.;1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah (Bezirksgericht Sankt 

Marein bei Erlachstein)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	P	1915–1918	(skrbstvene	zadeve),	10	š.	

(š. 8–17)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1967–1978

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0621
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ŠOŠTANJ
Čas gradiva (1852–1978) 1914–1919
Obseg gradiva (312 š.; 31,2 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Šoštanj (Bezirksgericht Schönstein)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	P	1914–1918	(skrbstvene	zadeve,	uradni	

zaznamki o postavitvi varuhov za mladoletne neza-
konske otroke vojaških obveznikov, smrtovnice padlih 
vojakov, sklepi o določitvi preživnin za vojne sirote),  
2 š. (š. 14–15)

•	spisi	z	oznako	U	V	1916,	1919	(oporoke	vojnih	obvezni-
kov), 1 š. (š. 10)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2012

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0622
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE VRANSKO
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Čas gradiva (1850–1943) 1914–1918
Obseg gradiva (144 š.; 14,4 t.m.) 7 š., 1 m.; 0,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Vransko (Bezirksgericht Franz)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	A	1914–1918	(zapuščinske	razprave	za	

umrlimi vojaki), 3 š. (š. 3–5)
•	spisi	z	oznako	P	1918	(uradni	zaznamki	o	postavitvi	va-

ruhov za mladoletne otroke padlih vojakov), 1 š. (š. 85)
•	spisi	z	oznako	U	1914–1918	(razžalitev	oficirskega	zbo-

ra, kršitve pri cenah blaga, skrivanje pridelkov), 4 š. 
(š. 130–133)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0721
Ime fonda oziroma zbirke UPRAVNO SODIŠČE ZA OBMOČJE DRAVSKE 

BANOVINE V CELJU
Čas gradiva (1915–1941) 1915, 1918
Obseg gradiva (31 š.; 3,1 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Landesunterhaltungs Kommission
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	VIII	1915	in	VIII	1918	(prošnje	za	preživni-

ne), 2 š. (š. 1, 1a)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007
Bibliografija Bukošek: Upravno sodišče v Celju, str. 21–36

SJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1218
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KRŠKO
Čas gradiva (1857–1941) 1918
Obseg gradiva (550 š.; 55,5 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Krško (Bezirksgericht Gurkfeld)
Opis vsebine •	spisi	z	oznako	U	1918	(kazenski	spisi	zaradi	neupravi-

čenega višanja cen potrebščin), 1m. (š. 13)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

SJ
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A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0551
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TOPLICE ZAGORJE OB SAVI
Čas gradiva (1860–1982) 1914–1918
Obseg gradiva (41 š.; 4,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Toplice Zagorje ob Savi

Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje
Opis vsebine •	opis	razvoja	Osnovne	šole	Toplice	Zagorje	ob	Savi	do	

leta 1926: 1914–1918 (vpoklic k vojakom, pomanjka-
nje moških učiteljev, ustanovitev oddelka za ranjence, 
draginja, pomanjkanje, slab šolski obisk, zbiranje bla-
ga za vojake), 1 ks. (š. 33)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0787
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RAKA
Čas gradiva (1869–2001) 1914–1918
Obseg gradiva (19 š.; 1,9 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Raka
Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (zbiranje	 predmetov	 za	 božična	

darila vojakom, šolska mladina delila letake, s kateri-
mi so prosili za prispevke, izločitev nekaterih knjig iz 
šolske knjižnice, prihod goriških beguncev, nastanitev 
beguncev v prazna stanovanja), 1 k. (š. 1)

•	katalog	 ponavljalne	 šole	 za	 učenke	 1915–1916	 (šte-
vilčno stanje bratov in očetov v vojski), 1 k. (š. 15)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0789
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽ TRUBAR LAŠKO
Čas gradiva (1880–1991) 1914–1918
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Obseg gradiva (27 š.; 2,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Laško
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (naborniki,	 zbiranje	 in	 pošiljanje	
blaga za vojne namene, draginja, blagovna menjava), 
2 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006, 2016

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0865

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
Čas gradiva (1870–1977) 1914–1918

Obseg gradiva (35 š.; 3,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola bratov Ribarjev Brežice
Osnovna šola Brežice

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	 (vojaška	zasedba	šolskega	poslo-
pja, pobiranje denarja za vojaške grobove in vojake na 
bojiščih), 1 k. (š. 24)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992, 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0866

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BUČE
Čas gradiva (1869–1918) 1914–1918

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Buče

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (atentat	 nad	 prestolonaslednika	
Franca Ferdinanda, srbska protiavstro-ogrska agita-
cija, napoved vojne, primanjkovanje delavskih moči, 
zamik pričetka pouka, slab šolski obisk, naborniki, iz-
koriščanje otroške delovne sile, opomini zaradi neob-
iskovanja pouka, vojne napovedi, draginja, slab učni 
uspeh, izdelovanje in zbiranje predmetov za vojake, 
nabiranje kovin, zbiranje za sklad vdov in sirot, ruski 
vojni ujetniki, vojni čevlji, rekvizicije), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0868
Ime fonda oziroma zbirke GLAVNA, DEŠKA IN DEKLIŠKA OSNOVNA ŠOLA 

CELJE
Čas gradiva (1777–1964) 1914–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Glavna šola (Hauptschule Cilli)

Državna I. deška ljudska šola
Državna dekliška ljudska šola

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (letak	 o	 nujnosti	 varčevanja,	 zbi-
ranje kovinskih predmetov, božični darovi za vojake, 
prispevki za Rdeči križ), 1 k. (š. 56)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1993
Bibliografija Zajc Cizelj: Mestne šole Celje, str. 4–6, 11–86

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0869
Ime fonda oziroma zbirke OKOLIŠKA DEŠKA OSNOVNA ŠOLA CELJE
Čas gradiva (1873–1959) 1914–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Državna okoliška deška narodna šola

Državna II. deška ljudska šola
Okoliška deška osnovna šola Celje

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (vojaška	 zasedba	 šole,	 moten	
pouk, selitev pouka v druge stavbe, vpoklic k vojakom, 
zbiranje denarja in blaga za vojake, podpisovanje voj-
nega posojila, žalna maša za rajnega cesarja, vojni če-
vlji za najrevnejše otroke, lakota, bolezni, praznovanje 
nastanka države SHS), 1 k. (š. 15)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

VS
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0870
Ime fonda oziroma zbirke DEKLIŠKA ŠOLA ŠOLSKIH SESTER V CELJU
Čas gradiva (1878–1948) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okoliška dekliška ljudska šola

II. dekliška osnovna šola
III. državna mešana osnovna šola

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (konstantne	 nastanitve	 vojakov,	
veteranov in ranjencev na šolo, dvoizmenski pouk, 
moteno delo v vrtcu in šoli, nabiranje denarja za Rdeči 
križ, praznovanje nastanka države SHS), 1 k. (š. 59)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1993
Bibliografija Zajc Cizelj: Mestne šole Celje, str. 8–9

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0875
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KOZJE
Čas gradiva (1805–1940) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Kozje
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(nastanitev	ruskih	vojnih	ujetnikov	

v grad, padec morale pri ljudeh, naborništvo do 50 let), 
1 k. (š. 4)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 396–399

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0879
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODSREDA
Čas gradiva (1869–1927) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podsreda
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(mobilizacija	tudi	14.	letnih	fantov,	

zbiranje robidovega listja, kovin in drugega blaga za
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vojake, izdelava predmetov, deljenje letakov za zbira-
nje prispevkov, ruski vojni ujetniki popravljali ceste, 
vojno posojilo, žetvena komisija, vojaške rekvizicije, 
draginja, vojni čevlji, pobiranje zvonov, skrivanje zvo-
nov, izdelava električnega zvonca, številčna tabela o 
vpoklicanih, padlih, ranjenih in ujetih vojakih na po-
dročju šolskega okoliša Podsreda), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0880
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA POLZELA
Čas gradiva (1826–1944) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Polzela
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	 (mobilizacija	učitelja,	ustanovitev	

razreda za otroke poljskih beguncev, izdelovanje ob-
lačil za vojake, določitev učiteljev za vodenje vojaških 
vaj, prireditev koncerta v korist Rdečega križa, zbiranje 
in nabiranje blaga za vojake in ranjence), 1 k. (š. 1)

•	prošnja	za	zbiranje	vojnega	posojila	1918,	1	ks.	(š.	4)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAC /0881
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PONIKVA PRI GROBELNEM
Čas gradiva (1870–1944) 1914–1918
Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Ponikva

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
Osnovna šola Ponikva pri Grobelnem

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	 (naborniki,	begunci,	 zasedba	šol-
skih prostorov v vojaške namene, zbiranje in pošiljanje 
blaga za vojne namene), 1 k. (š. 9)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0886
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA
Čas gradiva (1874–1954) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Franja Vrunča Slivnica

Osnovna šola Slivnica
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zamik	začetkov	in	koncev	šolskih	

let, naborniki, zbiranje, izdelovanje in pošiljanje blaga 
za vojne namene), 1 k. (š. 6)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0887
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TEHARJE
Čas gradiva (1842–1976) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Teharje
Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (vojaška	 zasedba	 šole,	 postopno	

pridobivanje šolskih sob v izobraževalne namene, so-
delovanje vojakov v civilnih zadevah, pobiranje zvo-
nov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAC/0891
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VRANSKO
Čas gradiva (1805–1993) 1914–1918
Obseg gradiva (27 š.; 2,70 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vransko

Osnovna šola Ivan Farčnik-Buč Vransko
Osnovna šola Vransko-Tabor

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zakasnitev	pouka,	izdelovanje	ob-
leke in obutve za vojake, draginja, nesreča z granato, 
pobiranje »vojnega davka žena«, predavanje staršem 
o vojnem posojilu), 1 k. (š. 11)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAC/1024
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID PRI GROBELNEM
Čas gradiva (1830–1984) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem
Opis vsebine •	kronika 1914–1918 (zbiranje blaga za vojake, povečanje 

števila ur telovadbe za dečke, zbiranje kovinskih pred-
metov za vojne namene, nadučiteljevo pisno povpraše-
vanje o pogrešanih, padlih in ujetih vojakih), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 398–399

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1077
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA NOVA CERKEV
Čas gradiva (1788–1989) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 tm
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Strmec

Osnovna šola Nova Cerkev
Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (naborniki,	 zbiranje	 in	 pošiljanje	

blaga za vojne namene), 1 k. (š. 5)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1087
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Čas gradiva (1838–1991) 1914–1918
Obseg gradiva (42 š.; 4,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vitanje

Osnovna šola 3. bataljona VDV (vojske državne varnosti) 
Vitanje
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Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(šolske	zamude	času	primerne,	ve-
lika draginja, lakota), 1 k. (š. 3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1281
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BRESTANICA
Čas gradiva (1870–1957) 1914–1918
Obseg gradiva (29 š.; 2,9 t.m.) 1. š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Rajhenburg

Osnovna šola Brestanica
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica

Opis vsebine •	delovodnik	 1914–1918	 (oprostitev	 vojaščine,	 vojno	
posojilo), 1 k. (š. 25)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAC /1297
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ALOJZ HOHKRAUT TRBOVLJE
Čas gradiva (1837–1989) 1915–1918
Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Alojz Hohkraut Trbovlje
Opis vsebine •	kronika	1915–1918	(zbiranje	blaga	za	vojake,	naborni-

ki), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAC /1298
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
Čas gradiva (1873–1951) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	denarja	in	ostalega	blaga	

za vojake, njihove vdove in sirote), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1299
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LEMBERG
Čas gradiva (1821–1916) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Lemberg
Opis vsebine •	kronika	 1914–1916	 (številčno	 stanje	 vojakov	 všola-

nih družin na začetku vojne, zbiranje za vojne sirote 
in vdove, Rdeči križ, za kokarde, cesarjeve slike, vojni 
koledar (Kriegshilfsbiro), izdelovanje oblačil za vojake, 
nabiranje kovin, vojaška obveznost od 18. do 50. leta, 
nadučitelj služi v domobranski vojski, vojne razgledni-
ce, voščilnica Rdečega križa za novo leto, prepis ne-
cenzuriranega pisma vojaka z ruske fronte), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1301
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SLADKA GORA
Čas gradiva (1854–1964) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sladka Gora
Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (smrt	mnogih	 bivših	 učencev	 na	

fronti), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1318
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO
Čas gradiva (1816–1993) 1914–1918
Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Frankolovo
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Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (mobilizacija,	 zamik	 začetka	 šol-
skega leta na november, slab šolski obisk, izdelovanje 
predmetov za vojake), 2 k. (š. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1319
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE
Čas gradiva (1763–1984) 1914–1918
Obseg gradiva (31 š.; 3,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola pod Goro

I. osnovna šola Slovenske Konjice
Osnovna šola Konjice

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (zasedba	 dela	 šole	 s	 strani	 voj-
nih invalidov, preskrba otrok z oblačili in obutvijo ter 
hrano, praznovanje nastanka države SHS, odstavitev 
nemških in nemško mislečih učiteljev), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1323
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ČREŠNJICE
Čas gradiva (1861–1988) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Črešnjice
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	blaga	za	vojake,	bolnišni-

ce), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1331
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODGORJE
Čas gradiva (1840–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podgorje
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(zbiranje	prispevkov	za	Rdeči	križ,	

nabiranje plodov za čaj, izdelovanje predmetov za vo-
jake), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1333
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SEVNICA
Čas gradiva (1878–1975) 1914–1918
Obseg gradiva (52 š.; 5,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sevnica

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(ukaz,	naj	učenke	 izdelujejo	zgolj	

uporabne predmete za vojake in ranjence, ustanovitev 
ženskega odbora za zbiranje blaga, dečki zbirali kovi-
ne, vsi šolski otroci zbirali blago in nabirali plodove za 
čaj, prihodi in odhodi vlakov z ranjenci, prihod galiških 
beguncev, nastanitev beguncev na šolo med počitni-
cami), 1 k. (š. 17)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1379
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LOČE PRI POLJČANAH
Čas gradiva (1880–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (23 š.; 2,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Loče

Državna osnovna šola v Ločah
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(naborniki,	zbiranje	blaga	za	voja-

ke, draginja, španska bolezen, praznovanje nastanka 
države SHS, mirovna konferenca), 1 k. (š. 22)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1382
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SVETI JERNEJ
Čas gradiva (1874–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Jernej

Osnovna šola Sveti Jernej
Opis vsebine •	kronika 1914–1918 (pomanjkanje učiteljev, moten 

pouk, delitev živilskih kart, podpisovanje vojnega po-
sojila, rekvizicija živine in živil, draginja, pomanjkanje 
moških, zbiranje blaga za vojake, praznovanje nastan-
ka države SHS), 1 k. (š. 4)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1384
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŽIČE
Čas gradiva (1847–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Žiče
Opis vsebine •	kronika 1914–1918 (slab šolski obisk, šolski vrt le za go-

jenje zelenjave, draginja, lakota, živilske karte), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1401
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA REKA
Čas gradiva (1823–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola pri Sv. Petru

Osnovna šola Reka
Podružnična šola Reka

Opis vsebine •	kronika 1914–1917 (vpoklic vojakov, nabiranje in zbi-
ranje blaga), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

VS
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1403
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VRH NAD LAŠKIM
Čas gradiva (1881–1977) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m. 
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vrh nad Laškim

Podružnična šola Vrh nad Laškim
Opis vsebine •	Tednica	1914–1915	(ženska	ročna	dela),	1	k.	(š.	5)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1424
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RIMSKE TOPLICE
Čas gradiva (1865–2005) 1914–1918
Obseg gradiva (17 š.; 1,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola v Šmarjeti

Osnovna šola Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(vpoklic	vojakov,	zbiranje	blaga	za	
vojake, slab šolski obisk, slab šolski uspeh, draginja, la-
kota), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1425
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HENINA
Čas gradiva (1886–1985) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sv. Kacijan na Poljani

Osnovna šola Henina
Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(število	vpoklicanih	v	vojsko	iz	šol-

skega okoliša, število padlih, zbiranje blaga za vojake 
in Rdeči križ, draginja, odnos do beguncev, povratek 
beguncev na Primorsko), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1482
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TURJE
Čas gradiva (1897–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Državna osnovna šola Turje

Osnovna šola Turje
Podružnična šola Turje

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(pomanjkanje	moških	učnih	moči,	
slab šolski obisk, sv. maša za cesarja ob 65. letnici vla-
danja, vojni čevlji za najrevnejše otroke, darovanje sta-
rega papirja za vojaško oskrbo, podpisovanje vojnega 
posojila, grmenje iz soške fronte, draginja, tabele cen 
živil, živilske karte, imenik bivših učencev – vojakov, 
preobrat, proslava združitve narodov, španska gripa, 
garje), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016
Bibliografija 125 let šolstva, str. 18, 22–23

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1545
Ime fonda oziroma zbirke I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Čas gradiva (1836–1990) 1914–1918
Obseg gradiva (47 š.; 4,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Žalec

Osnovna šola Peter Šprajc - Jur Žalec
I. osnovna šola Žalec

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (ustanovitev	 »Ozdravišča	 za	 ra-
njence in bolne vojake« v šolski stavbi, zamik pouka, 
prostorska stiska za pouk, draginja, pobiranje denarja 
za »Soldatentag«, poročanja o vojni, nabiranje plodov, 
kovin ipd., vojaške vaje za dečke, izdelovanje predme-
tov za vojake, žalost ob smrti cesarja, preobrat, zedi-
njenje slovanskih narodov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2015

Bibliografija Kolar: Tridesetletnica, str. 26

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1556

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GOTOVLJE
Čas gradiva (1900–1982) 1914–1918

Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Gotovlje
Oddelčna šola Gotovlje
Podružnična šola Gotovlje

Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (smrt	 prestolonaslednika,	 žalna	
maša, govor šolskega upravitelja ob začetku vojne, 
vojni oklici, zvestoba cesarju, slab šolski obisk, zbiranje 
za vdove in sirote, izdelovanje oblačil za vojake, voja-
ška božičnica), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1577

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Čas gradiva (1903–2000) 1914–1918

Obseg gradiva (26 š.; 2,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Državna osnovna šola Ljubečna
Podružnična šola Ljubečna
Osnovna šola Ljubečna

Opis vsebine •	kronika 1914–1918 (uboj prestolonaslednika, kronolo-
ška poročanja o vojni, splošna mobilizacija, zamik za-
četka šolskega leta, streli po bližnjih hribih, izdelovanje 
pripomočkov za vojake, pomanjkanje moške delovne 
moči, draginja, draginjske doklade za učno osebje, so-
ška fronta, bolezni, konec vojne, zedinjenje), 1 k. (š. 19)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2016 

Bibliografija 100 let osnovne šole, str. 44–45

VS
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A.426 Meščanske šole in nižje gimnazije

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0848
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA DEKLIŠKA MEŠČANSKA ŠOLA CELJE
Čas gradiva (1900–1936) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dekliška meščanska šola
Opis vsebine •	kronika	 1914–1918	 (darovanje	 predmetov	 za	 vojake,	

darovanje perila za bolnice, odpuščanje nemških uči-
teljev po vojni), 2 k. (š. 60)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1993
Bibliografija Zajc Cizelj: Mestne šole Celje, str. 154

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1247
Ime fonda oziroma zbirke MEŠČANSKA ŠOLA KRŠKO
Čas gradiva (1898–1940) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Meščanska šola Krško
Opis vsebine •	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 1914–1918	 (zbiranje	

blaga za vojake, nastanitev vojakov, veteranov in ra-
njenih ter bolnih v šolske prostore, zamik šolskega 
leta, pouk v enem nadstropju šole, skrb za ranjene in 
bolne vojake, hvaležnost vojakov, zahvalno pismo na-
rednika učiteljicam, konec vojne, nova država, uvedba 
slovenskega jezika), 1 k. (š. 4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

VS

A.425 Strokovne / poklicne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0745
Ime fonda oziroma zbirke ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Čas gradiva (1906–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Kmetijska šola
Državna živinorejska šola
Splošna kmetijska šola
Kmetijsko gospodinjska šola
Srednja kmetijsko živilska šola

Opis vsebine •	kronika	1914–1918	(mobilizacija,	zbiranje	blaga	za	vo-
jake, učenci obiskali bolne in ranjene vojake v Celju),  
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

VS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0856
Ime fonda oziroma zbirke OBRTNA NADALJEVALNA ŠOLA V ŽALCU
Čas gradiva (1899–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Obrtno nadaljevalna šola

Strokovna nadaljevalna šola
Vajeniška šola za razne stroke

Opis vsebine •	zapisniki	sej	šolskega	odbora	1914–1918	(vojaška	za-
sedba šolskih prostorov, skrajšano število učnih ur, 
draginja, povečanje učiteljskega honorarja, uporaba 
prispevkov za draginjsko doklado, določitev prispev-
ka vajencem za učila, samo »Ozdravišče Rdečega kri-
ža« uporablja električno razsvetljavo, izpustitev plačila 
amortizacije za električne luči), 1 k. (š. 41)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

VS

A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
A.510 Zdravstvo
A.513 Zdravilišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0907
Ime fonda oziroma zbirke ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA
Čas gradiva (1800–2000) 1914–1918
Obseg gradiva (1311 š.; 131,1 t.m.) 6 š., 1 m.; 0,7 t.m.
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Naziv ustvarjalca Zdravilišče Rogaška Slatina (Landeskuranstalt Rohitsch 
Sauerbrunn)

Opis vsebine •	spisi	1914–1918	(odhod	gostov	zaradi	mobilizacije,	in-
terniranje gostov iz Srbije, vpoklic zaposlenih, pošilja-
nje kisle vode vojaštvu in Rdečemu križu, motnje v že-
lezniškem in poštnem prometu, preskrba s prehrano, 
krmili, kurjavo, slamo, prireditve ob praznovanjih in za 
zbiranje sredstev za različne namene, zbiranje denar-
ja in predmetov za vojake, vdove in sirote, za begun-
ce in sirote, vojna posojila, begunci, predaja bakrene 
posode, dovolilnice za potovanja, urejanje rekonva-
lescentnih središč, število vojakov in oficirjev na zdra-
vljenju, posredovanja glede vpoklicanih uslužbencev, 
namestitev in preskrba vojnih ujetnikov ter njihova za-
poslitev in premeščanje, gradnja objektov), 5 š. (š. 119, 
121A–123A)

•	gradbeni	načrti	1916	(načrt	jedilnice,	barake	za	vojne	
invalide), 1 m. (š. 256)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Bibliografija Cvelfar: Knjiga gostov, str. 502

Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 402
BA

A.542 Domovi za ostarele

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0911
Ime fonda oziroma zbirke DOM ONEMOGLIH VOJNIK
Čas gradiva (1892–1959) 1914–1923
Obseg gradiva (24 š.; 2,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Dom onemoglih Vojnik

Hiralnica Vojnik
Opis vsebine •	matična	knjiga	oskrbovancev	1914–1916	(oskrbovalni	

stroški), 1 k (š. 5)
•	preskrba	 s	 premogom	 in	 živili,	 seznam	 uslužbencev,	

ki dobivajo draginjski dodatek v času izrednih razmer, 
odstop vojaških zalog hiralnici 1917–1919 (š. 19)

•	popis	inventarja	po	oddelkih;	Predsedstvo	pokrajinske	
uprave za Slovenijo. Razdelitev premoženja družb in 
javnopravnih oseb po 273. členu senžermenske mi-
rovne pogodbe 1923 (š. 20)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
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Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011
Bibliografija Kolšek: Dom oskrbovancev, str. 303–342

BA

A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.610 Gospodarska združenja
A.614 Zadruge

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0816
Ime fonda oziroma zbirke PEKOVSKA ZADRUGA V CELJU
Čas gradiva (1732–1929) 1914–1915
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 2 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Pekovska zadruga
Opis vsebine •	okrožnica	 1914	 (prodaja	 kruha	 v	 vojnih	 razmerah), 

1 m. (š. 3) 
•	prošnja	 peka	 za	 oprostitev	 od	 vojaške	 službe	 1915, 

1 m. (š. 3)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0817
Ime fonda oziroma zbirke STAVBNA ZADRUGA DRŽAVNIH USLUŽBENCEV  

V CELJU
Čas gradiva (1911–1957) 1927–1934
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Stavbna zadruga državnih uslužbencev v Celju (Geme-

innützigen Bau und Wohnungsgenossenschaft in Cilli)
Opis vsebine •	gradivo	za	občni	zbor	1927–1934	(vojna	škoda),	1	m.	 

(š. 6)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979
Bibliografija Cvirn: Stavbna zadruga, str. 279–288

JK
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A.630 Rudarstvo
A.631 Pridobivanje energetskih surovin

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0750
Ime fonda oziroma zbirke PREMOGOVNIK SENOVO
Čas gradiva (1872–2009) 1914–1946
Obseg gradiva (240 š.; 24,1 t.m.) 1 k., 3 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trboveljska premogokopna družba, Obrat Rajhenburg 

(Trifailer Kohlenswerks–Gesellschaft, Werk Reichen- 
burg)

Opis vsebine •	matična	knjiga	zaposlenih	1914–1918	(odhod	k	voja-
kom), 1 k. (š. 67)

•	zaposlovanje	vojnih	 invalidov	1935–1946	 (število	 za-
poslenih vojnih invalidov), 1 m. (š. 69)

•	prispeli	 dopisi	 1917–1935	 (hrana	 za	 vojne	 konje,	 za-
kon o vojnih dajatvah, za vojno primerni zaposleni, 
nadaljevanje proizvodnje za potrebe vojne, prodaja 
bencina, nastavitev častne knjige junakov avstro-ogr-
ske vojske, oprostitev vojaške službe, vpoklic v vojsko), 
1 m. (š. 146)

•	seznam	 zaposlenih,	 vpoklicanih	 v	 vojsko	 1912–1918	
(ime in priimek, leto rojstva, kraj rojstva, okraj, dežela, 
vojaška enota, čin, leto vpisa v evidenco, leto odhoda 
k vojakom, poklic, kraj prebivanja), 1 m. (š. 209)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 401

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0751
Ime fonda oziroma zbirke PPREMOGOVNIK ZABUKOVICA
Čas gradiva (1799–1979) 1914–1918
Obseg gradiva (30 š.; 3,0 t.m.) 1 m., 4 k.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Premogovnik Zabukovica (Bergbau Buchberg)
Opis vsebine •	matične	 knjige	 zaposlenih	 (odhod	 k	 vojakom),	 4	 k. 

(š. 19–21)
•	oskrba	z	živili	1917,	1	m.	(š.	25)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

JK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1386
Ime fonda oziroma zbirke RUDNIK ZAGORJE
Čas gradiva (1827–2004) 1914–1918
Obseg gradiva (535 š., 3 predalniki; 54,7 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Trboveljska premogokopna družba, obrat Zagorje (Tri-

failer Kohlenswerks–Gesellschaft, Werk Sagor)
Opis vsebine •	matične	knjige	zaposlenih	1914–1918	(odhod	k	voja-

kom), 5 k. (š. 475–478)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011, 2016

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1436
Ime fonda oziroma zbirke RUDNIK TRBOVLJE–HRASTNIK
Čas gradiva (1881–1999) 1914–1919
Obseg gradiva (427 š.; 42,7 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trboveljska premogokopna družba, obrat Trbovlje, 

obrat Hrastnik (Trifailer Kohlenswerks–Gesellschaft, 
Werk Trifail, Werk Hrastnigg)

Opis vsebine •	poslovna	poročila	1915–1919	(vpliv	vojne	na	proizvo-
dnjo), 1 m. (š. 201)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007, 2013

JK

A.640 Predelovalne dejavnosti
A.642 Proizvodnja tekstilij in usnja

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1344
Ime fonda oziroma zbirke TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD
Čas gradiva (1812–1990) 1914–1919
Obseg gradiva (149 š.; 14,9 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Tekstilna tovarna Prebold (Baumwollspinerei Pragwald)
Opis vsebine •	korespondenca	 s	 poslovnimi	 partnerji	 1914–1919	

(vojni davek, zaposlovanje presežnih delavcev iz pod-
jetij, ki so delala za potrebe vojne, zaposlovanje iz voj-
ne prihajajočih vojakov, vojno združenje bombažne
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industrije, proizvodnja, nabava surovin, carine, vojaška 
obveznost zaposlenih, pomoč vojnim vdovam in voj-
nim sirotam, pomanjkanje petroleja, nabava premoga, 
dajanje lastnih strojev za potrebe vojne, aprovizacija, 
darovanje denarnih sredstev, vojna obutev, zaloge 
surovin in proizvodov, hrana za vojne konje, dopusti 
vojakov, nabava krompirja), 4 š. (š. 110–113)

•	zaposlovanje	1918	(nezaposlenost,	vojaška	obveznost	
zaposlenih, demilitarizacija zaposlenih, zaposlovanje 
nekdanjih vojakov, posredovanje del), 1 m. (š. 63)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

JK

A.644 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0764
Ime fonda oziroma zbirke TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK
Čas gradiva (1891–1992) 1916–1918
Obseg gradiva (49 š.; 4,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik (Fabrik Chemischer 

Producte in Hrastnigg)
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	delničarjev	1916–1918	(potek	

vojne in njen vpliv na oskrbo s proizvodnimi surovina-
mi, težave s prevozom surovin in izdelkov, pomanjka-
nje premoga, dvig mezd), 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0765
Ime fonda oziroma zbirke SAVINJSKA TOVARNA BARV IN LESNIH IZDELKOV 

GORIČAR & DRUG LJUBIJA PRI MOZIRJU
Čas gradiva (1897–1952) 1919
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Goričar & drug 

Ljubija pri Mozirju
Opis vsebine •	postavitev	tovarne	pod	državni	sekvester	1919	(navo-

dila za sekvestre in nadzornike, odlok o postavitvi pod 
državni sekvester, dopisi), 1 m. (š. 1)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

JK

A.645 Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0758
Ime fonda oziroma zbirke ŽELEZARNA ŠTORE
Čas gradiva (1854–1996) 1914–1918
Obseg gradiva (162 š., 1 k.; 16,3 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Rudnik in železarna Štore (Berg und Hüttenwerk Store) 
Opis vsebine •	postavitev	tovarne	pod	državni	sekvester	1919	(odlok	

o postavitvi pod državni sekvester, zemljiškoknjižne 
zadeve), 1 m. (š. 1)

•	matična	knjiga	zaposlenih	1914–1918	(odhod	k	voja-
kom), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991, 2007

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0759
Ime fonda oziroma zbirke WESTEN–EMO CELJE
Čas gradiva (1894–1999)
Obseg gradiva (115 š., 49 m.; 20,6 t.m.) 1 m., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca A. Westen, tovarna kovnih izdelkov in emajlirane plo-

čevinaste posode Celje (A. Westen, Stanz–und Emailli-
erwerke Cilli)

Opis vsebine •	državno	vojno	posojilo	1914–1920	 (zadolžnice),	1	m.	
(š. 3)

•	matične	knjige	zaposlenih	1914–1918	(odhod	k	voja-
kom), 1 k. (š. 7)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992, 2004, 2006

JK
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A.650 Storitvene dejavnosti
A.659 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1228
Ime fonda oziroma zbirke POGREBNI ZAVOD CELJE
Čas gradiva (1880–1981) 1914–1918
Obseg gradiva (32 š.; 3,2 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Pogrebni zavod Celje
Opis vsebine •	glavne	 evidenčne	 knjige	 in	 imenski	 indeks	 pokopa-

nih 1914–1918 (ime in priimek vojaka, tekoča številka, 
datum smrti, datum pokopa, kraj smrti, starost, rod 
vojske in številka operacije, oddelek, vrsta, grob, na-
rodnost, stroški pokopa), 3 k. (š. 1, 9)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

JK

A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti
A.661 Dejavnosti finančnih storitev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0737
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA MESTNE OBČINE BREŽICE
Čas gradiva (1870–1955) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 4 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica mestne občine Brežice (Sparkasse der Stadt-

gemeinde Rann in Steiermark) 
Opis vsebine •	korespondenca	s	Štajerskim	namestništvom	v	Gradcu	

1914–1918 (namenjanje sredstev za pomoč v vojni, 
Rdeči križ, podpora družin vojakov, ki so se vrnili iz voj-
ne, vojna posojila), 4 m. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1977; arhivski popis 2007

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0739
Ime fonda oziroma zbirke JUŽNOŠTAJERSKA HRANILNICA V CELJU
Čas gradiva (1899–1927) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Južnoštajerska hranilnica v Celju (Südsteirische Spar-
kasse in Cilli)

Opis vsebine •	letno	poročilo	in	zaključni	račun	1915	(podpore	Rdeče-
mu križu, v vojaške dobrodelne namene, Štajerskemu 
odboru za pomoč iz vojne vrnjenih vojakov, trpečemu 
prebivalstvu na Štajerskem, za oslepele v vojski in one-
mogle vojake ter Avstrijskemu srebrnemu križu), 1 m. 
(š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0744
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA HRANILNICA V KOZJEM
Čas gradiva (1892–1948) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajna hranilnica Kozje (Bezirkssparkasse in Dra-

chenburg)
Opis vsebine •	korespondenca	s	Štajerskim	namestništvom	v	Gradcu	

1914–1918 (sredstva za vojne namene, vojna posojila), 
1 m. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

JK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1212
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA LJUBNO
Čas gradiva (1894–1945) 1916
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Ljubno (Sparkasse und Darle-

henskasse in Laufen)
Opis vsebine •	letno	poročilo	Južnoštajerske	hranilnice	v	Celju	1916	

(vojno posojilo, namenjanje sredstev za vojne name-
ne, Rdeči križ in druge dobrodelne namene), 1 m. (š. 7)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

JK
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A.700 Družbene in mednarodne organizacije
A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
A.743 Kulturno-prosvetna društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0968
Ime fonda oziroma zbirke NARODNA ČITALNICA V CELJU
Čas gradiva (1862–1927) 1914–1916, 1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna čitalnica v Celju
Opis vsebine •	zapisniki	sej	odbora	1914–1916	(prireditve	za	zbiranje	

denarja za Rdeči križ in božičnico za vojake v bolnišni-
cah, izpraznitev prostorov čitalnice zaradi nastanitve 
rezervne vojaške bolnišnice, število vpoklicanih, ranje-
nih in padlih članov, ponovna pridobitev prostorov), 
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 402

BH

A.745 Ostala društva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0963
Ime fonda oziroma zbirke SPODNJEŠTAJERSKI NARODNI SVET CELJE
Čas gradiva (1903–1919) 1914–1915
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 2 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Spodnještajerski narodni svet Celje
Opis vsebine •	korespondenca	1914–1915	(ugovor	na	prepoved	no-

šenja slovenskih narodnih barv na območju Mestne 
občine Celje, zbiranje knjig in časopisov za ranjene vo-
jake), 2 m. (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983
Bibliografija Zajc Cizelj: Spodnještajerski, str. 265–277

BH
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A.750 Verske organizacije
A.751 Rimskokatoliška cerkev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1194
Ime fonda oziroma zbirke DEKANIJA ROGATEC
Čas gradiva (1728–1941) 1915–1916, 1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 3 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kn. šk. dekanijski urad v Rogatcu (F. b. Dekanalamt in 

Rohitsch)
Opis vsebine •	spisi	leta	1915	(prijavljanje	pobeglih	vojnih	ujetnikov,	

razglednica papeža v korist fonda vdov in sirot, zbira-
nje denarja za mariborske in južnoštajerske ranjence, 
prodaja razglednic Rdečega križa, zvezek Vojščak v 
vojski in lista Molitev ob času vojske ter Kratke molitvi-
ce za krščanskega vojščaka na bojišču, zbiranje kovin, 
vojna posojila, zbiralne akcije za uboge, prijavljanje za-
log žit, varčevanje pri hrani in kurjavi), 1 m. (š. 7)

•	spisi	leta	1916 (o oddaji zvonov, prošnja za zamenjavo 
zvonov v fari Rogatec, pojasnila glede dobave pšenič-
ne moke za izdelavo hostij), 1 m. (š. 7)

•	spisi	leta	1918	(poziv	duhovnikom,	naj	propagirajo	pri-
reditev vdovskega in sirotinskega sklada, poziv škofa k 
miru), 1 m. (š. 7) 

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1967

BH

B.000 Fondi zasebne provenience
B.200 Družinski in rodbinski fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1011
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA KARTIN
Čas gradiva (1804–1960) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 3 m.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Herbert Kartin (stari oče Johann Pauer, roj. leta 1810; 

oče Franc Kartin, roj. leta 1841; mati Maria Pauer, roj. 
1855) je bil rojen novembra 1884 v Šentjurju pri Celju. 
Stanoval je v rojstni hiši skladateljev Ipavcev. V letih 
1927–1932 in 1937–1939 je bil okrajni načelnik v Šmarju 
pri Jelšah. Zaradi prometne nesreče leta 1939 je postal
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invalid in bil predčasno upokojen. Kot ljubitelj starin je 
pred uničenjem rešil antični kip Drusa Germanika. Po-
leg starin je zbiral in kupoval tudi stare dokumente.

Opis vsebine •	namestitev v vojaško službo 1914, izpisek iz vojaške 
evidence 1914–1918, odlikovanji 1916–1917, 3 m. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004
Bibliografija Himmelreich: Življenje v zaledju, str. 35

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1015
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA OROŽEN – KMECL
Čas gradiva (1897–1987) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Celjski zgodovinar Janko Orožen (1891–1989) se je po 

maturi na učiteljišču v Mariboru zaposlil, vendar je kot 
učitelj delal le nekaj let; že leta 1913 je nadaljeval šola-
nje na univerzi v Pragi. Študij, ki ga je prekinila vojna, je 
končal na novoustanovljeni slovenski univerzi – diplo-
miral je iz slovenščine, zgodovine in geografije. V letih 
1924–1954, z izjemo vojnih let, ko je bil izseljen v Srbijo, 
je poučeval na celjski gimnaziji. Nato je še dobrih de-
set let vodil Zgodovinski arhiv v Celju in urejal arhivsko 
gradivo. Kot zgodovinar in pedagog je napisal vrsto 
člankov in razprav; pisal je šolske učbenike in prevajal 
iz češčine, ruščine in francoščine; napisal je pregledno 
zgodovino Celja in okolice v treh delih ter zgodovino 
Trbovelj, Hrastnika in Dola pri Hrastniku.
Božena Orožen (roj. 1929, njen oče je bil Jožef Kmecl), 
je leta 1948 maturirala na celjski gimnaziji in leta 1954 
diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni (slovenski jezik s književnostjo ter ruski jezik s knji-
ževnostjo). Jeseni 1956 se je zaposlila na I. gimnaziji v 
Celju. V šolskem letu 1958–1959 se je kot štipendistka 
izpopolnjevala v Pragi. Ukvarjala se je predvsem s če-
ško-slovenskimi literarnimi stiki v preteklosti. Veliko je 
delala tudi pri celjski podružnici slavističnega društva. 
Leta 1983 je nastopila službo v Osrednji knjižnici Celje 
kot vodja oddelka posebnih zbirk (oz. domoznanske-
ga oddelka) in na tem mestu ostala do upokojitve leta 
1991. Po upokojitvi je ostala dejavna na domoznan-
skem področju kot publicistka.
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Opis vsebine •	reprodukcija	slike	Janka	Orožna	kot	vojaka	na	vzhodni	
fronti, 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2014

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1158
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA SELIČ
Čas gradiva (1869–1951) 1914–1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Franc Selič iz zaselka Turno pri Slivnici, roj. 1894; njegov 

sin Alojz Selič, roj. 1921 v Slivnici; Ana in Lovrenc Selič, 
poročena v času 1. sv. vojne, iz Dobja pri Planini.

Opis vsebine •	korespondenca	z	vojakom	1914–1915	(11	dopisnic	in	
pismo), 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2011

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1262
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA ŽGANK
Čas gradiva (1824–1964) 1914–1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Posestniki v Žalcu, vsaj od leta 1911 tudi gostilničarji v 

hiši Žalec 23. Kot nosilca obrti se navajata Janez in Tere-
zija Žgank, leta 1945 pa njuna hčerka Marija Kovač, roj. 
Žgank, leta 1898.

Opis vsebine •	prijavna	 lista	 črnovojnika	pri	občini	 1914,	 1915,	 legi-
timacija pripadnika delavskega oddelka črne vojske 
1915, prošnja za podaljšanje dopusta vojaku 1916, 
4 ks. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2002
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 403

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1394
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA OSET
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Čas gradiva (1896–1958) 1914–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Trgovci na Vranskem v času pred 2. sv. vojno; Stanko 

Oset je bil prostovoljec, borec za severno mejo.
Opis vsebine •	album	s	 fotografijami	vojakov	na	vzhodni	 fronti,	1	k.	 

(š. 4)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1590
Ime fonda oziroma zbirke RODBINA BAŠ
Čas gradiva (1832–1999) 1916
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 2 ks.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Člani rodbine Baš (tudi Wasch) iz Braslovč: zakonca Mar-

tin in Uršula (slednja je umrla 1839); njun sin Tomaž, por. 
z Margerito (poročna pogodba iz leta 1848), je imel ot-
roke Franca, Janeza, Marijo in Jurija; prvi je z ženo Jero 
imel sina Jakoba (roj. leta 1883); ta se je boril v 1. sv. voj-
ni; leta 1920 je Franc, tedaj že preužitkar, prodal pose-
stvo sinu Jakobu in njegovi ženi Mariji.

Opis vsebine •	Jakob	Baš,	poročilo,	pohvala	 (87.	pehotni	polk),	 2	 ks.	 
(š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

BH

B.300 Osebni fondi

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1012
Ime fonda oziroma zbirke KISLINGER JURO
Čas gradiva (1882–1959) 1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Juro Kislinger (1931–1999), šolski upravitelj ter kultur-

ni in športni delavec, med drugim v letih 1974–1986 
upravnik in režiser v mariborskem gledališču ter pred-
sednik Atletskega društva Kladivar v Celju. Napisal je 
knjigo spominov Zgodovina, spomini, utrinki (1995).
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Opis vsebine •	zapisniki	 sestankov	 Podpornega	 društva	 za	 revne	
učence slovenske šole v Laškem 1916, 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1982

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1017 
Ime fonda oziroma zbirke TROYLUS ALEXANDRA
Čas gradiva (1914–1941) 1914–1915
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Alexandra Troylus
Historiat ustvarjalca Pesnica in pisateljica Alexandina (Sandra) Sermage gro-

fica von Szomzedvar und Medvedgrad (1870–1945), od 
leta 1896 do konca 2 sv. vojne lastnica dvorca Dobje 
pri Slovenskih Konjicah. Pisala je pod psevdonimom 
Alexandra Troylus.

Opis vsebine •	dnevnik	1914–1915,	5	k.	(š.	3)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 403

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1484
Ime fonda oziroma zbirke GRDINA IGOR
Čas gradiva (1854–2016) 1916–1918
Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 m., 1 ks.; 0,2 t.m.
Opis vsebine •	fotografija	begunskega	taborišče	Wagna,	1	ks.	(š.	3)

•	gradivo	družine	Ipavec	iz	Šentjurja	o	vojnem	posojilu	
1916–1918, 1 m. (š. 18)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015; prevzemni popis 2016, 2017
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 403

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1537
Ime fonda oziroma zbirke ŠOŠTER FRANC

https://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
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Čas gradiva (1915–1980) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Historiat ustvarjalca Franc Šošter, roj. 11. 8. 1895, je oslepel kot vojak v času 

1. sv. vojne. Živel je v Žalcu, tam je tudi umrl 23. 3. 1981.
Opis vsebine •	črnovojni	izkazni	list	1915,	1	ks.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

BH

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1027
Ime fonda oziroma zbirke FOTOTEKA VIDEČNIK
Čas gradiva (1832–2001) 1914–1918
Obseg gradiva (42 š.; 4,2 t.m.) 12 ks., 0,1 t.m.
Opis vsebine •	fotografije	vojakov	in	oficirjev	ter	fotografije,	ki	so	jih	

vojaki kot razglednice poslali domačim 1914–1918,  
12 ks. (š. 8)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 403

BH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1274
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZGLEDNIC IN DOPISNIC
Čas gradiva (1889–2014) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 4,0 t.m.) 4 š.; 1,6 t.m.
Opis vsebine •	razglednice 1914–1918 (razglednice z žigi vojaške cen-

zure, vojaških enot, vojaških bolnišnic in razglednica Ce-
lja z napisom Einigkeit macht stark! 1914–1915 ter s por-
tretoma avstrijskega in nemškega cesarja), 4 š. (š. 1–4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2017
Bibliografija Himmelreich: Gradivo o Prvom, str. 403

Himmelreich: Vsakdanje življenje, str. 476, 491
BH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1293
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA GEOGRAFSKIH KART
Čas gradiva (1550–1994) 1915
Obseg gradiva (301 ks; 1,0 t.m.) 2 ks.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	propagandna	karta	(izmišljene)	politične	delitve	Evro-

pe po 1. sv. vojni s kratkimi opisi predstavljenih držav 
in teritorialnih sprememb; na hrbtni strani faksimila 
cesarskih razglasov z dne 29. 7. 1914 (napoved vojne) 
in 23. 5. 1915 (prestop Italije na stran antante) 1915, 
1 ks.

•	kolorirana	karta	evropskih	držav	-	delitev	na	centralne	
in antantne sile (Italija še ni označena kot sovražna/an-
tantna država), 1 ks.

Jezik gradiva nemščina

AŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/1295
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA SLIK OSEBNOSTI
Čas gradiva (1561–1998) 1915
Obseg gradiva (79 ks.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
 Opis vsebine •	zbirka	 portretov	 avstro-ogrskih	 vojskovodij	 iz	 1.	 sv.	

vojne 1915 (nadvojvoda Jožef Franc Avstrijski, feld-
maršal Paul von Hindenburg, admirala: Eugen von 
Chmelarž, Anton Haus, feldmaršallajtnanti: Claudius 
Freiherr Czibulka von Buchland, Peter Hofmann, Ge-
org Hefelle, Karl Scotti, Albert Schmidt von George-
negg, Aurel von le Beau, Julius Kaiser, Ferdinand Kosak, 
Ferdinand Goglia, Alexander Szurmay, viceadmirali: 
Anton Willenik, Maximilian Njegovan, Paul Fiedler, 
Franz Löfler, generalmajorji: Kletus von Pichler, Albert 
Louis Hugo Max von Mutius, Paulus Alfred Wilhelm 
von Stolzmann, Karl Freiherr von Bardolff, Josef Ritter 
Schilhawsky von Bahnbrück, Hermann Sallagar, gene-
rali: Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin, Ignaz Edler von 
Korda, Karl Christof Friedrich von Gerok, Vinzenz Josef 
Hugo Freiherr von Fox, Eduard Freiherr von Böhm-Er-
molli, Franz Freiherr Rohr von Denta, Feldzeugmeister 
(topniški general): Paul Freiherr Puhallo von Brlog, ge-
nerallajtnanta: Robert Kosch, Franz Adolf Freiherr von 
Seckendorff, kontraadmirali: Karl von Seidensacher, 
Franz von Holub, Josef Rodler von Roithberg, polkov-
niki: Josef Trauttweiller Edler von Sturmheg, Alfred
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Georg Heinrich Maria Freiherr von Waldstätten, Egon 
Zeidler-Daublebsky Freiher von Sterneck, Theodor Ri-
tter von Zeynek, Wilhelm Ernst Justus von Dommes, 
Ferdinand Demus-Moran, Dragutin Csoban, Max 
Freiherr von Pitreich, Richard von Falkhausen, Franz 
Hönigschmid, Gottlieb Wejmelka, Amadeo Spitzmül-
ler von Tonalwehr, Karl Hummel, Anton von Pitreich, 
Erik Edler von Merizzi, Wilhelm Freiherr von Catinel-
li, Gustav Funk, Julius Larisch, Heinrich Freiherr von 
Salis-Samaden, podpolkovniki: Daniel Papp, Eduard 
Ritter Fischer von Ledenice, Hans Hemmer, Stanisla-
us Haller Edler von Hallenburg, major: Felix Ritter von 
Förster-Streffleur, kapitani potniških ladij: Arthur Cati-
nelli	Edler	von	Obradich-Bevilacqua,	Ludwig	von	Ca-
merloher, Benno Heinrich Stephan von Millenkovich, 
Paul Edler von Mecenseffy, Erich Heyssler, Dragutin 
(Karl) Prica), 66 podpisanih tiskanih portretov formata 
28,4 x 37,4 cm, 1 ks.

Jezik gradiva nemščina

AŽ

C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAC/0510
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ALEKSANDRA VIDEČNIKA
Čas gradiva (1696–1981) 1915–1916, 1918
Obseg gradiva (81 š.; 8,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	kopija	vojne	kronike	o	1.	sv.	vojni	z	ozirom	na	trg	Mo-

zirje 1914–1919, 1 m. (š. 25)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2017

BH
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6. Zgodovinski 
 arhiv Ljubljana 
 (ZAL)

Vojaki 
(družinska fotografija)
(SI_ZAL_ŠKL/0318  
Evgen Burdych,  
Škofja Loka, t. e. 1)
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A.100 Uprava
A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. stoletja
A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAL KOČ/0001
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO KOČEVJE
Čas gradiva (1800–1945) 1914–1922
Obseg gradiva (65 š.; 6,5 t.m.) 5 k., 318 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Kočevje
Opis vsebine •	spisi	1880–1940	 (1915–1919)	 (seznami	prispevkov	za	

vojake in dopisi, graf donosnosti in smeri avstrijskih 
vojnih obveznic, seznami prispevkov za vojake in do-
pisi, ruski vojni ujetnik, zaplemba na potnem uradu, 
prošnja za stalno invalidnino), 154 ks. (t. e. 1, a. e. 1)

•	dopisi	Pokrajinske	uprave	za	Slovenijo	1921–1924	(Ba-
ranjski begunci), 1 ks. (t. e. 2, a. e. 14)

•	vojna	 posojila	 1914–1918	 (Avstrijske	 vojne	 posojilni-
ce), 24 ks. (t. e. 3, a. e. 20)

•	tiski	 (Svetovna	 vojska,	 šes.	 18	 (Katoliška	 bukvarna)	
1915, Bulletin Yugoslave, Publié par le Comite Yugosla-
ve 1917, 1918), 5 k. (t. e. 3, a. e. 21)

•	razno	(spominski	list	za	darove	1914/15,	pisma	vojne-
ga ujetnika v Italiji 1916–1919), 8 ks. (t. e. 3, a. e. 22)

•	spisi	 1916–1918	 (1919),	 1921,	 1922	 (zaplembe	 žita/
ovsa; kazenske preglednice, ovadbe in zaplembe za-
radi izvoza hrane, pritožbe, pobotnice, seznam plačni-
kov kazni, zaplembe hrane, seznam zaplemb, pravilnik 
o živilih, okrožnica o prestavitvi urada za vojno pomoč 
k Ministrstvu za socialo, o proslavi ob ustanovitvi SHS, 
prošnje (in priporočila) vojakov/beguncev za službo, 
odlikovanje z zaslužnim križcem, škoda v cerkvi po voj-
ni, ruski begunci – zdravstveni pregled, vojni ujetniki ), 
131 ks. (t. e. 14, a. e. 100, 101, 102, 105, 106)

Jezik gradiva francoski, nemški, slovenski
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NBH, BŽ
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Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0001
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO KRANJ
Čas gradiva (1825–1945) 1916, 1920
Obseg gradiva (109 š., 10 k., 1 ks.; 14,0 t.m.) 10 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Kranj
Opis vsebine •	Rdeči	križ	1916	(akcije),	9	ks.	(a.	e.	217)

•	poročilo	1920	(pomoč	vračajočim	vojnim	ujetnikom	v	
Kranju), 1 ks. (a. e. 216)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

MK

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0003
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO GLAVARSTVO NOVO MESTO
Čas gradiva (cca. 1835–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (346 š., 14 f., 171 k., 8 m.; 49,2 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno glavarstvo Novo mesto
Opis vsebine •	klasifikacijska oznaka C (vojaške zadeve) (zbiranje po-

moči vojski 1914, preureditev starega gimnazijskega 
poslopja v vojaško bolnico 1915, navodila za nabiranje 
kopriv 1916, oddaja zvonov 1917, nadzor nad telefon-
skimi, telegrafskimi in železniškimi progami ter mosto-
vi 1915, nadzor nad pošto in časopisjem 1915–1917, 
razglas za vstop v črno vojsko 1914), 1 š. (š. 1)

•	klasifikacijska	 oznaka	 D	 (cerkvene	 zadeve)	 (vojaški	
grobovi iz 1. sv. vojne, procesije ob različnih cerkvenih 
praznikih in za zmago v 1. sv. vojni, vojaški grobovi 
žrtev 1. sv. vojne (tudi načrti: Novo mesto, Dolenjske 
Toplice, Mirna)), 1 š. (š. 2)

•	klasifikacijska	oznaka	Nc	(begunci)	(podpore	revnim	in	
sirotam, vojne podpore, prošnje primorskih beguncev 
za bivanje), 3 š. (š. 3–5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

IH, DM, JG, MP



Zgodovinski arhiv Ljubljana

323

A.137 Mesta, trgi, soseske do 1850

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0489
Ime fonda oziroma zbirke MESTO LJUBLJANA, SPLOŠNA MESTNA 

REGISTRATURA
Čas gradiva (1300–1945) 1914–1924
Obseg gradiva (5248 š.; 524,8 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Mesto Ljubljana
Opis vsebine •	zdravstvene	zadeve	1911–1920	(epidemije,	koze,	spre-

jem v bolnice 1915, ogled mrličev, izkazi, pokopališča, 
prepeljava mrličev, pokopi), ca. 120 ks. (f. 1693, 1704, 
1709, 1711)

•	ubožne	 in	 dobrodelne	 zadeve	 1911–1920	 (preskrba	
sirot, podpora ubogim), ca. 40 ks. (f. 1720)

•	trgovina	in	obrt	1911–1920	(poštne	zadeve,	železniške	
zadeve), ca. 50 ks. (f. 1776)

•	ljudsko	 štetje,	 popis	 ljudstva	 1911–1920	 (izkazi	 o	
rojstvu, smrti, poroki in o ljudskem gibanju, zalaganje 
z živežem, cene, lakota), ca. 100 ks. (f. 1625, 2050)

•	aprovizacija	 1915	 (popisovanje	 zalog	 moke	 in	 žita), 
37 ks. (f. 2020)

•	vojaške	 zadeve	 1858–1930	 (nabori,	 begunci),	 45	 ks. 
(f. 2045, 2046)

•	vojna	 1914–1915	 (leto	 1914:	 mobilizacija,	 poslova-
nje ljubljanskega magistrata, leto 1915: dovoljenje za 
prosti prevoz premoga, beguncev iz Galicije in Bukovi-
ne, zdravniški pregledi civilnih oseb pred odhodom v 
zaledje, preskrba vojnih in sanitetnih psov, telefonske 
in telegrafske povezave, železniške proge – poškodbe, 
uvedba cenzure za poslano in prejeto pošto – razglas, 
določila glede oddaje vojnih ujetnikov – zaposlovanje, 
seznami surovin, ki jih je potrebno popisati (alkohol, 
aceton, glicerin, …), poziv Rdečega križa za zbiranje 
denarja – 2 vinarja (razglas, fotografija), razglas o skrbi 
za vojne invalide, seznam prehodov čez Savo med 
Trbižem in Jesenicami, vojno poštni promet z zavoji 
(pošiljanje na fronto), kraji, kjer se sme pobirati pri-
spevke za vojni namen (cerkve, gostilne, kavarne), …), 
1 š. (t. e. 2211/f. 2060)

•	vojna	1916–1917	 (leto	1916:	 vojna	uganka	–	 kdo	bo	
zmagal v vojni?, navodila za potovanje na vojna pod-
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ročja (südwestliche (italienische) Kriegsschauplatz), 
slamnate kite za vojake na bojnem polju, skrb posame-
znikov za vojaške grobove (Soldatengräber), zmanjša-
ni železniški potni stroški za osebe, ki obiskujejo bolne 
in ranjene vojake, ustanovitev komisije za pomoč be-
guncem (zur Unterstützung der aus dem feindlichen 
Auslande Repatriierten), navodila glede zračnih na-
padov na Ljubljano – rdeča zastava/luč na grajskem 
hribu, patriotsko nabiranje kovin za vojno – zahvala 
učiteljem in otrokom, nespametni begunec Girolamo 
Lorenzi (roj. 1833), skrb za šoloobvezne otroke v pri-
meru zračnih napadov, zaposlovanje vojnih ujetnikov 
(s predlogi obrazcev), nova pravila glede prijave priho-
da civilnih oseb v Gorico, prijava predmetov iz kositra 
in kositrnih zlitin, oddaja kovin (razglas, dopisi), skrb 
za vojne invalide (statut društva, dopisi), navodilo za 
vojno industrijo, prispevek o avstrijskem združenju 
za boj proti tuberkulozi, loterija z glavnim dobitkom 
10.000 kron (razglas), zaposlovanje vojnih invalidov, 
izkaznice (za sladkor, kruh, moko), cerkveni zvonovi, 
odvoz kovinskih predmetov, zbiranje starega papirja, 
zbiranje bakrenih grelcev (kupferner Brenngeräte für 
Kriegszwecke), predmeti iz cinka, poziv za zbiranje de-
narja (najmanj 100 kron = nagrada), državljani Romu-
nije/Albanije (navodila), zbiranje kosti, odbor Franje 
Tavčar za zbiranje toplih oblačil za vojake na bojišču in 
ranjence po bolnicah (oktober 1914!), leto 1917: skrb 
za sirote vojakov, zemljevid Ljubljane iz leta 1917, zbi-
ranje kovin (baker in druge kovine), uporaba železnice 
v civilne namene, akcija »Dan žepnih robcev«, akcija 
»Dan vojnih grobov«, zbiranje bakrenih strelovodov 
v Ljubljani (seznam lastnikov strelovodov), pomožna 
akcija nabiranja perila za vojaštvo na bojnem polju, 
zbiranje konopnih vrvic za potrebe vojske), 1 š. (t. e. 
2212/f. 2061)

•	vojna	1914–1918,	vojne	odškodnine	1919,	1920,	1922,	
1923 (zbiranje kovin, razgraditev orgel, skrb za inva-
lide, evidenca o nakazanih begunskih oblekah, poziv 
primorskim beguncem, razglas o zaseženju vratnih 
nakovov in njih zameni, K. u. k. Mil. Stationskomman-
do Laibach, gališki begunci 1914–1918, begunci s Pri-
morja 1915–1918), 1 š. (t. e. 2213, 2214/f. 2062, 2063)

•	sodniške	in	druge	zadeve	1911–1920,	1921–1925	(zaš-
čita vojnih sirot 1919–1924), 70 ks. (f. 2086)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
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Pripomočki za uporabo gradiva Inventarni popis registrature 1970, dodatek 2006; re-
gistraturni plani s konkordanco tehničnih enot; indeks 
in delovodniki (v okviru fonda SI_ZAL_LJU/0487 Mesto 
Ljubljana, indeksi in delovodniki)

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0502
Ime fonda oziroma zbirke MESTO LJUBLJANA, VOJAŠKI URAD
Čas gradiva (1816–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (81 š., 5 f., 95 k.; 13,0 t.m.) 52 k., 1 m., 2 ks.; 1,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Mesto Ljubljana
Opis vsebine •	obvestila	 župnij	 1909–1915,	 1916–1921	 (matič-

ni podatki rojenih in umrlih moških v Ljubljani), 2 k.  
(a. e. 8, 9)

•	imeniki	 1877–1894	 (črnovojniki,	 naborniki,	 register	
vojnih obveznikov), 50 k. (a. e. 23–27, 29–40, 68–100)

•	prispeli	dopisi	 in	vojaška	povelja	 (pretežno	za	karan-
tensko postajo vojnih ujetnikov) 1916–1918, 1 m.  
(a. e. 132, 133)

•	vojni	 ujetniki	 1914–1918	 (italijanski	 1918),	 2	 ks.	 
(a. e. 140)

•	politično	nezanesljivi	1915,	1	ks.	(a.	e.	140)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1977; popis mf. 2006

NBH, BŽ

A.138 Občine

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0001
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BEGUNJE PRI CERKNICI
Čas gradiva (1917–1946) 1917–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.
Naziv ustvarjalca Občina Begunje pri Cerknici
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	sej	1917–1933	 (majniška	deklara-

cija, vojni domovi, Ante Trumbić, vojno posojilo, vojni 
invalidi, oddaja sena, častno meščanstvo Ivan Šušter-
šič (odvzem), škof Jeglič, Anton Korošec, podelitev za-
upanja novi oblasti), 1 k. (t. e. 1, a. e. 2)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0073
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RAKEK
Čas gradiva (1899–1914) 1914
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Rakek
Opis vsebine •	zapisniki	 županstva	 na	 Rakeku	 1899–1914	 (atentat,	

Rdeči križ, podpore družinam vojakov, oddaja vode),  
1 k. (t. e. 1, a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA MENGEŠ
Čas gradiva (1905–1941) s. d.
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Občina Mengeš
Opis vsebine •	seznam	odlikovancev	v	občini	Mengeš,	s.	d.,	1	ks.	(t.	e.	

1, a. e. 9)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0005
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠMARJE
Čas gradiva (1911–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 2 k.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Šmarje
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občine	Šmarje	1911–1933	(vpoklic,	vojno	

posojilo, socialne zadeve), 1 k. (t. e. 1, a. e. 1)
•	občinska	blagajniška	knjiga	1911–1931	(Rdeči	križ,	so-

cialne zadeve, stroški z vojsko), 1 k. (t. e. 1, a. e. 3)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0005
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA GOZD
Čas gradiva (1897–1934) 1914–1920
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Gozd
Opis vsebine •	knjiga	občinskih	računov	in	izdatkov	1897–1932	(stro-

ški naborov, evidence, Rdeči križ), 1 k. (t. e. 1, a. e. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0007
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA MEKINJE
Čas gradiva (1832–1937) 1914–1925 
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 5 k., 11 ks.; 0,08 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Mekinje
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1899–1921,	 1921–

1934 (aprovizacija, vojna posojila, vojaške dajatve, vo-
jaška stanovanja, Rdeči križ, socialne zadeve, vojaško 
pokopališče, ruski begunci), 2 k. (t. e. 1, a. e. 4, 5)

•	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	
1872–1919, 1 k. (t. e. 1, a. e. 75)

•	knjiga	dohodkov	 in	 izdatkov	občine	1910–1933,	 1	 k.	 
(t. e. 2, a. e. 20)

•	vojaško	 pokopališče	 v	 Mekinjah	 1925,	 9	 ks.	 (t.	 e.	 3,	 
a. e. 78)

•	dva	italijanska	vojaška	grobova	v	Mekinjah,	1	ks.	(t.	e.	3,	
a. e. 80)

•	seznam	v	1.	 sv.	vojni	padlih	 in	pogrešanih	vojakov	 iz	
občine Mekinje s. d., 1 ks. (t. e. 3, a. e. 81)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0008
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA NEVLJE
Čas gradiva (1915–1938) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k., 1 ks.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Nevlje
Opis vsebine •	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	

1872–1917, 1 k. (t. e 1, a. e. 3)
•	proračuni	1915–1919	(Rdeči	križ,	evidence	črnovojni-

kov, vojno posojilo, vojni grobovi, socialne zadeve),  
1 ks. (t. e 2, a. e. 69)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0009
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PALOVIČE
Čas gradiva (1892–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 k.; 0,03 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Paloviče
Opis vsebine •	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	

1878–1916, 1 k. (t. e. 1 a. e. 2)
•	blagajniški	 dnevnik	 občine	 1897–1931	 (aprovizacija,	

stroški naborov in evidenc), 1 k. (t. e. 2, a. e. 11)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0010
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PODGORJE
Čas gradiva (1897–1935) 1914–1921
Obseg gradiva (2 š.; 0,5 t.m.) 3 k., 4 ks.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Podgorje
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1912–1934	(cesarjev	

rojstni dan, ustanovitev nočne straže, vojno posojilo, 
oskrba zemljišč vojakov v vojni, oskrba invalidov, pod-
pore vdovam in sirotam padlih vojakov, vojne dajatve, 
protest proti okupaciji jugoslovanskega ozemlja s stra-
ni Italije in Avstrije), 1 k. (t. e. 1, a. e. 1)
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•	matična	knjiga	občine	za	leto	1921	(podatki	o	nekate-
rih padlih in pogrešanih vojakih), 1 k. (t. e. 1, a. e. 2)

•	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	
1879–1916, 1 k. (t. e. 1, a. e. 8)

•	proračuni	občine	1914–1918	(stroški	naborov,	eviden-
ce, vojno posojilo), 4 ks. (t. e. 2, a. e. 16–20)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0013
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TUNJICE
Čas gradiva (1916–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Tunjice
Opis vsebine •	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	

1879–1916, 1 k. (t. e. 1, a. e. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0102
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KAMNIK
Čas gradiva (1896–1934) 1914–1922
Obseg gradiva (254 š., 1 f.; 31,0 t.m.) 4 š., 17 k., 2209 ks.; 1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kamnik
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 1914–1927	 (atentat,	

socialne zadeve, prostovoljno služenje vojske, vojna 
oskrba, vojni invalidi, preskrba vojakov, črnovojniki, 
naborne komisije, rekvizicije, žetvene komisije, vojno 
posojilo, vojaška bolnica, aprovizacija, begunci, op-
rostitve vojaške službe, škoda narejena po vojaštvu, 
zapisniki mestnega starešinstva, vojaška stanovanja, 
mirovna konferenca v Parizu, resolucija za pravičen 
mir), 1 k. (t. e. 1, a. e. 2)

•	sejni	zapisniki	občinskega	gospodarskega	sveta	1917–
1919 (aprovizacija, sklep o preselitvi družin častnikov 
in podčastnikov in preklic, begunci), 1 k. (t. e. 3, a. e. 8)

•	županijski	 zapisnik	 za	 tujce	 1910–1916,	 1	 k.	 (t.	 e.	 21, 
a. e. 69)
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•	seznam	tujcev,	bivajočih	v	občini	Kamnik	1916–1926,	
1 k. (t. e. 22, a. e. 70)

•	beležke	 o	 naznanjenih	 slučajih	 prenosnih	 bolezni	
1914–1919 (bolezni žen in otrok vojakov), 1 k. (t. e. 23, 
a. e. 80)

•	računske	knjige	aprovizacije	1917–1920,	1	k.	(t.	e.	25, 
a. e. 95)

•	vpisnik	kaznjencev	1902–1925,	1	k.	(t.	e.	27,	a.	e.	110)
•	register	 vojaških	 obveznikov,	 rojenih	 med	 letoma	

1873–1913, 1872–1880, 1881–1890, 1891–1900, 4 k.  
(t. e. 31, a. e. 135–138)

•	splošni	 spisi	 1914	 (slovesna	maša	 za	 prestolonasled- 
nika in njegovo ženo, cene živil, izseljevanje vojnih 
obveznikov, straženje železnice, varovanje denarja 
ubožnega sklada, mobilizacija, tovarna smodnika, kla-
sifikacija konj, cesarska amnestija nekaterih kaznivih 
dejanj vojakov, podpora družinam vpoklicanih, poziv 
šolski mladini k prostovoljnemu delu zaradi pomanj-
kanja delovne moči, mobilizacija, črnovojniki, prošnja 
za podporo pri zdravstveni oskrbi vojakov na vzhodni 
fronti (v Sarajevu), preklic nedeljskega in prazničnega 
počitka, zglaševanje tujcev, Rdeči križ, policijska ura, 
strah za varnost hranilnih vlog, pomanjkanje delovne 
sile pri policiji, širjenje neresnic med ljudmi, dezer-
terstvo, nabiranje kovin, razglas o razgrnitvi seznama 
padlih, kolera iz Rusije, nakupi žita, črnovojni legiti-
macijski listi, žetvene komisije, skrajšani delovni čas 
pisarne občine zaradi vojnih razmer, cene živil, plačilo 
davkov, 5. domobranski ulanski polk, socialne zadeve, 
določanje cen, nabori, Rdeči križ, poizvedovalni urad, 
vojaški poštni promet, preskrba z žitom, cesarice Eliza-
bete ustanove, kmetovalcem Avstrije!, oprema vojnih 
zavezancev, letina, Franc Jožefova bolnica usmiljenih 
bratov v Kandiji, tovarna smodnika, preskrba vojakov – 
propaganda o dobri preskrbljenosti, kolera iz Rusije, 
črnovojniki, policijska ura, vozna pravila zaradi vojne, 
pomanjkanje delovne sile, ženske se ne sprejemajo v 
občinsko stražo, prenosljive bolezni, brezposelnost, 
orožniki, uvoz žita iz Amerike, nabor obveznikov in Bo-
sne in Hercegovine, navodila za šivanje zimskih oblek 
in nabirni predmeti za vojake, nabiranje čajnega nado-
mestka za vojake, nastanitev 97. infanterijskega polka, 
omejitve klanja, begunci, aprovizacija, ureditev bolniš-
ke sobe 97. pešpolka, božičnica za vojake, ohranjanje 
živil doma, vojno posojilo, darovi za vojno oskrbo, vo-
jaški poštni promet, prošnja, da se ranjenega vojaka



Zgodovinski arhiv Ljubljana

331

pošlje v domačo oskrbo, pomoč za sirote iz Amerike, 
železnica, navodila za obiske vojakov v bolnici, vojaška 
bolnica), 203 ks. (t. e. 77, 78)

•	splošni	 spisi	 1915	 (petrolej,	 krompir,	 cene	 živil,	 nale-
zljive bolezni, podpore družinam vojakov, vračanje av-
strijskih državljanov z ozemelj antantnih sil, pomožni 
odbor v Ljubljani za begunce, begunci, vrnitev podpo-
re, vojne dajatve, oskrbovalni urad, popis živine, najem 
stanovanj s strani vojaštva, nabor obveznikov iz Bosne 
in Hercegovine, vojaška taksa, peka kruha, nabori, na-
bor črnovojnikov, prošnja za oprostitev vojaške služ-
be, nabor ogrskih vojakov in črnovojnikov, ljudska 
hrana v vojnih časih, cesarska zahvala ljudem, seznam 
beguncev, prejemki poškodovanih vojakov v domači 
oskrbi ter vojakov iz Galicije in Bukovine, ne-patrio-
tični elementi med begunci, predelava kovin, krma, 
žita, prepoved maškarade, pomanjkanje delovne sile, 
dopust črnovojnikov, prevarantski trgovci, pomanjka-
nje denarja v obtoku, popisovanje živil, preskrbovanje 
z žitom in moko, prostovoljni strelci, skrivanje zalog, 
invalidi, klanje živine, kmetovalcem Avstrije!, avstrij-
ski vojni ujetniki, tovarna smodnika, klasifikacija konj, 
naznanilo o zalogah kovin, naznanilo žveplenokislega 
amonijaka in apnenega dušika, nakup konjev, pomanj-
kanje usnja in kože, varčevanje z živili, žetvena komisi-
ja, podpora svojcem padlih ali pogrešanih, preskrba si-
rot, nabiranje za oskrbo vojnih vdov in sirot, spominki 
na svetovno vojno-nabiranje za vojake, rekvizicija žita, 
nabiralna akcija kovin, porast beračenja, nadzorovanje 
vojakov med dopustom, vojaška stanovanja, prepo-
ved alkohola za nižje vojake, cepljenje beguncev proti 
kozam, hči begunke in črnovojnika zbolela za škrla-
tinko, konzumna društva, zdravstveno stanje begun-
cev, prepoved dajanja alkohola vojakom na železnici, 
prošnja za povrnitev stroškov prevoza slaboumnega 
črnovojnika v spremstvu vojaka, okrožnica za seznam 
neobdelanih polj, obdelava neobdelanih polj, žetve-
na komisija priskrbi delovne moči, straženje telegrafa, 
telefona in železnice, šola odda nabrano kovino, pre-
poved odstranitve konjev, vpoklici, nabiranje kovin, 
prepoved točenja alkohola, pridelovanje čreslovine, 
prizivni razglas črnovojnikom, oddaja orožja, nabiranje 
vnetljivih snovi, aprovizacija, zglaševanje vojakov in 
črnovojnikov, nošnja orožja, obvestilo o začetku vojne 
z Italijo, nabiranje cigaret za zaveznike, navodila v pri-
meru zasedbe ozemlja s strani sovražnikov, klasifikaci-
ja konj, cene živil, krma, nabori, naznanilo zalog volne,
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prehodi mej, vojno posojilo, prostovoljni strelci, ame-
riška darila za sirote, štetje živine, prodaja mesa, popi-
sovanja zalog ovsa, vojni ujetniki, straža zalog hrane, 
prepoved dobav od podjetij iz sovražnih držav, dopus-
ti vojakov, prodaja žita, peka kruha, begunci, smodni-
šnica, prošnja za domovinski list za prostovoljca, ob-
vestilo o oblasti vrhovnega poveljstva, pomanjkanje 
denarja v obtoku, prepoved streljanja, ponovna osvo-
jitev Przemyśla, kupovanje potrebščin s strani vojaške 
uprave, odveza od pouka za srednješolce v primeru 
pomoči na poljih, razglasitev naglega sodstva, prepo-
ved alkohola v času naborov, pomanjkanje delovne 
sile, vojno posojilo za kmetovalce, zaloge krompirja, 
preskrba vojnih in sanitetnih psov, prispevki pri zgla-
sitvi, prepoved kresov, ponovna osvojitev Lvova, po-
licijska ura, sladkor, širjenje sovražnih govoric, stanje 
cest in prometni predpisi, poštna cenzura, razdelitev 
obresti ubožne in invalidske ustanove ob cesarjevem 
rojstnem dnevu, pomoč žensk pri gasilstvu, ženski 
kronski zaklad za invalide, vohuni, navodila za preč-
kanje mej, naznanilo o kužni bolezni žene vojnega 
orožnika, Rdeči križ, oprostitev črnovojniške službe 
občinskega stražnika, premestitev c. kr. pešpolka št. 
17, ustanovitev civilnega deželnega komisariata, že-
leznice, posredovalnica za goriške begunce, ustanova 
Feldmaršala Tegetthoffa, ustanova Jakoba pl. Schel-
lenburga, zaznamovanje živine zaradi možnih upadov, 
svarilo pred možnimi italijanskimi vohuni, zglaševanje 
tujcev, stanovanja za ranjene in bolne vojake, prošnja 
za podatke o beguncih, ponudba za oddajo prostora 
vojski, nabiranje kovin, vojna bolnišnica, ponudba ži-
vil, cene živil, Spominski list »Avstrijske Družbe Rde-
čega Križa«, zaloge ovsa, policijska ura, pomen sadja 
v času pomanjkanja, posredovalnica za goriške be-
gunce, aprovizacija, zglasitev črnovojnikov, naznanilo 
zalog ovsa, nabiranje perutninske piče za zimo, kolera 
v Galiciji, navodilo za cene v vojnem času, izolacijska 
bolnica, izdaja Zlate knjige domobranstva, cene živil, 
cesarjev rojstni dan, terjatev od begunke za oskrbo v 
deželnem dobrodelnem zavodu, Rdeči križ, prošnja 
vojaka, da se njegova žena vzame pod skrbstvo zaradi 
zapravljivosti, kolera v Gerhausu, vreče za vojake, krma, 
zaseg blaga – volnene flanele in barhanta, apno – 
zaradi kužnih bolezni, cene sena, pomanjkanje živil, 
vojno žitni prometni zavod, omejevanje alkohola, dok-
lade za hrabrostno svetinjo, osvojitev Brest-Litovska, 
poraba ostankov in odpadkov jedi v gospodarstvu, 
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vse ustanove za ranjene vojake predajo Rdečemu kri-
žu, nabiranje volne in kavčuka, nakaznice za moko, 
oddaja kotlov, sejmi, fižol v pristojnosti prometnega 
zavoda za žito, klasifikacija konj, prošnja za podpo-
ro nezakonskega otroka vojaka, prošnje za razreši-
tev črnovojniške službe, potovalni promet, pomoč 
mornarici – dobrodelni nakupi spominkov za nakup 
podmornice, prispevki županstev za podmornico, dra-
ginja, kolesarski bataljon, okrožnica o pošiljanju slik 
neznanih umrlih vojakov, naznanila o kolerokužnih 
okrajih, vojni invalidi, dopust vojakov, nastanitev vo-
jakov, poprava mostu na povelje vojaške bolnišnice, 
vojni ujetniki, preskrba prebiralne komisije, pregled 
vojnih slepcev, povelje vojaške bolnišnice o izboljša-
nju higieničnih razmer v občini, vojni prometni zavod, 
vojaške zahteve, ureditev vojaškega stanovanja, vojno 
posojilo, strelne vaje, premik beguncev iz obvojnega 
pasu, slamnate preproge za vojake, o porabi vojnih 
posojil, preskrba vojakov, pomanjkanje suhega sadja 
v ljubljanski vojaški bolnišnici, zbiranje zlata in srebra, 
božična darila za vojake, odkup živine, vpoklici, štetje 
živine, cesarice Elizabete ustanove za invalide in hiral-
ce, pomanjkanje denarja v obtoku, poizvedba o umr-
lem vojaku, cepljenje proti koleri, vdovski in sirotinski 
pomožni zaklad, seznam leta 1898 rojenih mladeni-
čev, sadike, vojaška taksa, poštna cenzura, begunec iz 
odgonskega zapora v bolnišnico), 568 ks. (t. e. 79–81)

•	splošni	spisi	1916	 (cene	živil,	predlog	o	vrnitvi	šole	v	
nekdanje prostore – preselitev vojaške bolnice, vpoklic 
znanstvenikov k črnovojnikom, če ne morejo dokazati 
znanstvene sposobnosti, pobegi vojnih ujetnikov, voj-
nosirotinski odbor, doklade za hrabrostno svetinjo, na-
biranje suhe trave in listja za vojsko, dopusti vojakov, 
popisi živine, živinorejska zveza, naznanjanje predme-
tov iz svinca, plačilo cestnin, mornariška pokojnina, 
aprovizacija, izvlečki iz krstnih knjig, oskrba vojakov, 
begunci, oprostitev črnovojniške službe, nabori, na-
biranje kovin, določila o potovanju na območje ju-
gozahodne fronte, setev, Društvo za otroško varstvo, 
slamnate kite za vojake, izobešanje zastav za rojstni 
dan nemškega cesarja, vpoklic črnovojnikov, oddaja 
živine, cene petroleja, Rdeči križ – prošnja za slovenske 
knjige, peka kruha in peciva, vojni invalidi, vojne da-
jatve, železnica, popisovanje sladkorja, nadomestki za 
kruh, nabiranje kovin, rekvizicija sena, cene živil, klasi-
fikacija konj, oddaja sena, recept za kruh, napadi sov-
ražnih letal, prepoved prodaje alkohola vojakom ob
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določenih dnevih, razglasitev naglega sodstva, sezna-
mi zalog sena in slame, zglaševanje vojnih obveznikov 
iz Galicije in Bukovine, godni darovi, pregledi hiš zara-
di snažnosti, prepoved kupovanja oz. posesti vojaške 
opreme, ureditev prometa s sladkorjem, avstrijski vojni 
ujetniki, popisi zalog kave, pomanjkanje olja, nazna-
nilo vreč, Rdeči križ, pomoč žensk na polju, poročilo o 
padlem vojaku, zglaševalni predpisi za Gorico, uporaba 
vojaških zgradb, uporaba gozdov, usnje, skrivanje de-
narja, vojno posojilo, zbiranje sredstev za vojsko, nale-
zljive bolezni, oprostitev vojaške službe, pretep fantov 
in vojaškega invalida, zbiranje živinske dlake, nabiranje 
nadomestila za čaj za vojake, pošta iz fronte v zaledje, 
potovanja čez meje, vojni čevlji, pomoč vojakov pri koš-
nji, petdeseta obletnica bitke pri Custozzi, vojaška bol-
nica, pokritje nekaterih stroškov pri gradnjah/dozida-
vah občinskih objektov s strani armadnega poveljstva, 
oslepeli v vojni, draginja, aprovizacija, avstrijski vojni 
ujetniki, škoda narejena po vojaštvu, prošnja za že-
nitno zglasnico rezervista, nabiranje volne in kavčuka, 
prošnje za oprostitev vojaške službe, vpoklic črnovoj-
nikov, prodaja kave, vojaški grobovi, vojaški muzej, 
prošnja, da politična gospostva dovolijo nabiranje gob 
in gozdnih sadežev v njihovih gozdovih, spolne bolez-
ni med vojaštvom, nabiranje in oddaja kovin, okrožni-
ca za častno knjigo vojaštva, cene živil, vojaške dajatve, 
propagandno pismo cesarja, Rdeči križ, prepoved pitja 
alkohola vojnih ujetnikov, žetvena komisija, prodaja 
žita, oddaja obročev iz gume, pobiranje kopriv, nakupi 
konjev, zaloge sena in slame, socialne zadeve, vpoklici, 
prepoved fotografiranja železnic, slamnati čevlji, pobe-
gi vojnih ujetnikov, pomanjkanje usnja, o postavitvah 
spominskih sob in drugih obeležij vojne, odvzemi zvo-
nov, nabiranje papirja, popis živine, povišanje števila 
kaznivih dejanj, prijava zalog surove masti, društvo 
Dobrodelnost, prepoved razsvetljave grobov na dan 
vseh svetih in za ves čas vojne, ustanove cesarice Eli-
zabete, poizvedbe o padlih junakih, prepoved druže-
nja civilistov in vojakov, popis vozov, ukaz za varstvo 
odraščajoče mladine, prepoved uživanja mesa na do-
ločene dneve, bolnišnica za infekcijske bolezni, vojaški 
čevlji, izvoz vina le z dovoljenjem armadnega povelj-
stva, vojno posojilo, smrt cesarja, tretji božič na bojiš-
ču, propagandni letak novega cesarja, pomanjkanje 
obutve, božično obdarovanje vdov in sirot, klasifikacija 
konj, potujoča razstava »Vojaški grob in vojaški spo-
menik«, vojaška taksa, Opomin – navodila za ravnanje
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prebivalcev v času vojne, rekvizicija žita, zaplembe 
maka, poizvedbe o vojakih), 500 ks. (t. e. 82, 83)

•	splošni	 spisi	 1917	 (klavna	 živina,	nakup	konj,	 aprovi-
zacija, izkazi stanja živine, popis konj, vdovski in si-
rotinski sklad, vojaška baraka, strojarna, cene živil, 
nabori, nabiranje kovin, oddaja sena, oddaja hrane, 
pomanjkanje krmil, popis živine, sladkorne prejemni-
ce/nakaznice, avstrijski vojni ujetniki, vojaška pošta, 
zapiralni čas trgovin, prepoved sekanja oreha, nabori 
črnovojnikov, rekvizicije, telefon – telegraf, zaseg lane-
nega semena, otroške dude, omejitve uporabe dobrin, 
klasifikacija konj, razdelitev usnja, legitimacijski listi, 
vojni podporni sklad, socialne zadeve, popisovanje za-
log, prebiralne komisije, vojno posojilo, pomanjkanje 
živil, vojni ujetniki, prošnje za dopust vojakov, oprosti-
tev vojaške službe, begunci, poizvedbe, pridelovanje 
sočivja, pomanjkanje delovne sile, dezerter, Slovenski 
odbor za vojaške domove, nesreče otrok zaradi igranja 
z granatami, oskrba vojske, vojaški dom, postavitev 
spomenikov, razdelitev usnja čevljarjem, nujen privez 
psov v občinah, kjer je nastanjeno vojaštvo, delo na 
poljih, vojaško kazensko sodstvo, nalezljive bolezni, 
oddaja gumijevih trakov, uporaba lesa, prodaja toba-
ka, vpoklici, ustanova viceadmirala Bernharda barona 
Wüllerstorfa Urbairja za revne in bolne mornarje, pobe-
gi vojnih ujetnikov, vojne dajatve, Rdeči križ, škoda na-
rejena po vojaštvu, odlikovanja, ribištvo, »Dan žepnih 
robcev«, cene kovin, razstrelivo na Ljubljanskem polju, 
oddaja petroleja, pomanjkanje vode, Izidor Mautner in 
Viljem Taussegova ustanova za vdove in sirote, vojni 
invalidi, oddaja zvonov, zapiralni čas gostiln, preskrba 
vojakov, zaseg prostorov, premog, soba za vojaškega 
zdravnika, strelivo v gospodarskih poslopjih, poizved-
be, živinorejska zveza, ponovne osvojitve, begunci 
spet lahko pridejo na Kranjsko, zbiranje in nabiranje za 
vojsko, aprovizacija, obleke za begunce, popisi zalog, 
vojaška taksa, odvzem masti, seznam oprostitev, na-
vodila v primeru zračnih napadov, oddaja sena in sla-
me, cene živil, vojaška stanovanja, vdovski in sirotinski 
sklad, pomanjkanje krme, promet z živili, prijave po-
grešanih, naznanilni listi, pomoč Koroški Beli po poža-
ru (zaradi zračnega napada), pomanjkanje živil, nabori, 
črnovojniki, odvzem zvonov, oddaja konj, razdelitev 
usnja čevljarjem, prošnja vojaka za odsluženje vojske, 
nabiranje za vojsko, cesarice Elizabete ustanova, na-
biranje kovin, pobegli vojni ujetniki, petrolej, splošni 
vojno-grobni dan, dijaška kuhinja v Kranju, perilo
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za vojake, podpore beguncem, klavna živina, vojna 
odlikovanja, popisi živine, nastanitve vojakov, odbor 
za oskrbo vojnih grobov, prošnje za dopust vojakov, 
pritožbe zoper vojne dajatve, dan vseh svetih, begun-
ci, socialne zadeve, konji, končne operacije, avstrijski 
vojni ujetniki, vojno posojilo, zbiranje kosti, ključav-
ničarstvo, oddaja blaga, dezerter, kraje pri vojaškem 
skladišču, klasifikacija konj, kranjska invalidska ustano-
va, prepoved sankanja po cestah, Prometno žitni za-
vod, neodobritev oprostitve od vojske, škoda narejena 
po vojaštvu), 499 ks. (t. e. 84, 85)

•	splošni	 spisi	 1918	 (nabori,	 obrtniški	 sukanec,	 klav-
na živina, popis živali, prepoved sankanja na cestah, 
podpore beguncem, ustanove za invalide, petrolej, 
neodobritev oprostitve od vojske, poizvedbe, klasifi-
kacija konj, usnje za čevljarje, Rdeči križ, oddaja sena, 
dolžnosti delodajalcev do ujetnikov, vojakov in stra-
že, pomanjkanje živil, nakaznice za obleko, podpora 
rodbinam vojakov, ključavničarstvo, vpoklic, dopust 
vojakov, cene živil, aprovizacija, čevljarji, vračanje be-
guncev, pomoč obrtnikom in trgovcem, zaseg volne, 
prijava maščobnih odpadkov, čevlji, mir z Ukrajino, 
nabiranje kovin, popis zalog, vozovi, črnovojniki, vojni 
invalidi, zaloge lesa, klasifikacija konj, prošnje za do-
pust, nabori, črnovojniki, seznam cen za pločevino, 
cene živil, klavna živina, krma, vojni ujetniki, begun-
ci, aprovizacija, škoda narejena po vojaštvu, prodaja 
mesa, škoda na poljih, prošnje za službo vojaka, ki se 
je vrnil s fronte, socialne zadeve, namestitev vojaštva, 
zavod za preskrbo, sukanec, popis sena in žita, vojne 
dajatve, zaloge živil, ustanova za oslepele v vojni, Rde-
či križ, avstrijski vojni ujetniki, volna, sveče, nakazni-
ce, petrolej, zapiranje gostiln, prepoved približevanja 
topovom, usnje, vojaški kosci, vojno posojilo, oddaja 
kovin, okrožnica o veleizdaji jugoslovanskega odbora, 
nabiranje odpadkov gume, upravičenci do sukanca, 
oddaja sena, železnice, okrožnica o upornosti župan-
stev proti višjim oblastem, telefon, čreslovina, popi-
sovanje vojnih vdov in sirot, mezde vojnih ujetnikov, 
štetje fondov za vojne invalide in svojce, perilo za vo-
jake, pomanjkanje moke, rekvizicijska komisija, tiho-
tapljenje živil, poljske straže, prepoved prodaje žita, 
inventura aprovizacijskega urada, vojna odlikovanja, 
pogrešan vojak, brezmesni dnevi, kontingentne ko-
misije, pomanjkanje denarja v obtoku, plača uradnika 
v vojski, cesarska okrožnica o Avstriji kot zvezni drža-
vi, prošnja črnovojnika za staro službo po oprostitvi,
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vojni grobovi, vojaški taksi, zglasitve vojakov, urado-
vanje okrajnega sodišča izključno v slovenskem jeziku, 
nalezljive bolezni, odprava tujih vojakov po železni-
ci in zglasitev domačih, iskanje šoferjev, zaustavitev 
izplačevanja podpor, plenitev vojaških predmetov, 
razpust deželnega zbora, vojna škoda, lakota, prevoz 
ranjencev, vojaški material, priključitev h Kraljevini Sr-
biji in Črni gori, pozdrav Aleksandra I. Karađorđevića 
prebivalcem SHS), 349 ks. (t. e. 85, 86)

•	splošni	 spisi	 1919	 (draginja,	 aprovizacija,	 pomanjka-
nje, policijske ure, prošnje bivših vojakov, podpore 
borcem za severno mejo, begunski shod, vojni invalidi, 
politični preganjanci iz časa Avstrije), 29 ks. (t. e. 87)

•	splošni	spisi	1920	(podpore	vojnim	invalidom	in	dru-
žinam padlih, vračanje beguncev, vračanje vojnih 
ujetnikov, maša za padle vojake), 12 ks. (t. e. 87)

•	splošni	spisi	1922	 (pomoč	Rusom	in	 ruskim	sirotam), 
8 ks. (t. e. 88)

•	okrožnice	 (begunci,	berači	 in	brezposelni	1917–1934	
(podpora beguncem)), 5 ks., vojaške zadeve 1915–
1918 (kazni za poškodovanje vojaške in državne 
lastnine, nagrade za odkrivanje vohunov, vojna ško-
da, namestitev vojaštva, opozorilo o zračnih napadih), 
11 ks., okrožnice deželne vlade 1904–1915 (kmetij-
stvo: prašičjereja), 1 ks. (t. e. 99)

•	socialno	 skrbstvo:	 ubožne	 zadeve	 1894–1930	 (vojni	
oskrbniški urad, nabiralna pola), 2 ks., invalidi 1921–
1922, 1925 (pregledi, okrožnice, seznami), 20 ks., ame-
riška darila in darilni paketi za uboge in svojce 1919 
(seznami, dopisi), 4 ks. (t. e. 113)

•	aprovizacija 1917–1920 (ustanovitev občinskega ura-
da za preskrbo s hrano, občinski pregledi o preskrbi, 
seznami preskrbovancev, zapisniki sej gospodarske-
ga sveta, potrdila o prejemu, račun za elektriko urada, 
dopisi, žitni zavod, potrdila o prebivališču in vrnitvi 
iz vojne, računi, seje gospodarskega urada, razglasi 
urada, navodila, okrožnice, sadje, moka, živina, me-
sar, trgovci, računi, tarife, seznami upravičencev ži-
vilskih nakaznic, prošnje za živilske nakaznice), 4 š. 
(t. e. 114–117)

•	socialno	 skrbstvo,	 brezposelni,	 zdravstvo,	 okrajna	
blagajna 1919–1940 (potrdila o brezposelnosti 1919–
1920 in seznami brezposelnih, ki prejemajo podporo, 
vabilo v vojaško šolo 1920, popisne pole beguncev, ki 
prejemajo državno podporo 1920), 54 ks. (t. e. 118)
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•	zdravstvo,	 zdravstveno	 okrožje	 1913–1922	 (oprostit-
vene razvidnice 1918), 21 ks. (t. e. 120)

•	zdravstvo,	 zdravstveni	ogledi,	 socialne	 zadeve	1909–
1940 (nalezljive bolezni – razglasi, zdravstveno oskr-
bovanje v železniškem prometu, 1914, 1916), 8 ks. (t. e. 
121)

•	proračunski	 in	 računski	spisi	1914–1919	 (občinski	 ra-
čun, vojaška priprega in odgon, razni stroški, nepred-
videni stroški, evidence), 6 k., 41 ks. (t. e. 186–191, 220)

•	plakati	 1914	 (vpoklic,	 vojna	napoved	Srbiji,	 omejitev	
civilnega prometa, aprovizacija, obča mobilizacija, 
naglo sodišče, davki, Rdeči križ, pomožna akcija, po-
možno fond za vdove in sirote, popisovanje zalog, ob-
delava neobdelanih zemljišč, prednosti sadja, nabira-
nje kovin, vojni poštni uradi), 41 ks. (t. e. 231)

•	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1916,	1918	(aproviza-
cija, nalezljive bolezni), 3 ks. (t. e. 236)

•	razni	spisi	1914–1917,	1920	(zapisnik	izredne	seje	de-
želnega odbora – žalna seja, vojni invalidi, uporaba 
šolskega poslopja v vojaške namene, aprovizacija), 8 
ks. (t. e. 238)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001, 2016 (dodatek)

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOČEVJE
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1928
Obseg gradiva (25 š.; 2,5 t.m.) 6 k., 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kočevje
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1913–1923,	1	k.	(t.	e.	5)

•	popis	prebivalstva	po	hišnih	številkah	1928	(?),	(podat-
ki o vojakih), 5 k. (t. e. 20)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0007
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA STRUGE
Čas gradiva (1833–1934) 1914–1915
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Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 2 ks.
Naziv ustvarjalca Občina Struge
Opis vsebine •	zapisnik	občinske	seje	18.	10.	1914	(zavrnitev	prošnje	

za socialno pomoč), 1 ks. (t. e. 1, a. e. 1)
•	razglas	vojaške	oblasti	o	ponovnem	prostem	razpola-

ganju s senom 9. 7. 1915, 1 ks. (t. e. 1, a. e. 9)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LIT/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Čas gradiva (1888–1944) 1914–1920
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 k.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Šmartno pri Litiji
Opis vsebine •	zapisniki	sej	1913–1938,	1	k.	(t.	e.	1,	a.	e.	1)

•	kazalo	k	 registru	vojnih	obveznikov	 s.	d.,	 1	 k.	 (t.	 e.	 2,	 
a. e. 9)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Čas gradiva (1844–1945) 1914–1922
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 4 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Brezovica pri Ljubljani
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1910–1914,	 1918–

1932 (atentat, vojno posojilo, majniška deklaracija, 
vojne dajatve, klasifikacija konj), 2 k. (t. e. 1, a. e. 3, 4)

•	knjiga	 občinske	 blagajne	 1905–1932,	 1	 k.	 (t.	 e.	 2,	 
a. e. 16)

•	zglasilna	knjiga	vojakov	1887–1920,	1	k.	(t.	e.	7,	a.	e.	58)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

NBH, BŽ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0004
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ČRNUČE
Čas gradiva (1886–1936) 1914–1921 
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 k., 72 ks.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Črnuče
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	sej	1909–1932	(aprovizacija,	pod-

pora gališkim beguncem, vojno posojilo, podpora ju-
goslovanski deklaraciji, vojne dajatve), 1 k. (t. e. 3, a. e. 7)

•	okrožnice	1911–1915,	1916,	1918	(vojno	posojilo,	Rde-
či križ, atentat, pomoč ZDA, pomoč svojcem nemških 
vojakov v Avstriji, bolni in ranjeni vojaki, kmetijstvo, 
invalidi, podpora svojcem padlih in invalidom, bera-
čenje, nabiranje kovin, klasifikacija, prostovoljni strel-
ci, okrožnica, da je Kranjska zdaj vojno ozemlje, skrb 
za ceste, Italija, gasilstvo – pomoč žensk, nabiranje za 
vojsko, pomanjkanje delovne sile, obletnica bitke pri 
Custozzi, potovanja po vojnem območju, vojna upra-
va, vojni grobovi in pokopališča, spominski objekti, 
aprovizacija, socialne zadeve, usnjarstvo, božična da-
rila za vojake, odbor za vojne sirote, donacije), 59 ks.  
(t. e. 3, a. e. 21, 22)

•	proračuni	občine	1914–1921	(Rdeči	križ,	vojna	posoji-
la, socialne zadeve), 8 ks. (t. e. 6, a. e. 84–86)

•	avstrijsko	vojno	posojilo	1914–1915,	1917,	1920,	5	ks.	
(t. e. 7, a. e. 119)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0006 
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA DOBRUNJE
Čas gradiva (1885–1945) 1914–1945
Obseg gradiva (81 š.; 8,1 t.m.) 884 ks.; 0.1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Dobrunje
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1915–1918	 (drobci)	

(vojno posojilo, Rdeči križ, aprovizacija, Majniška de-
klaracija), 4 ks. (t. e. 11, a. e. 37)

•	resolucija	o	usodi	neodvisne	države	Slovencev,	Hrva-
tov in Srbov na mirovni konferenci v Parizu, 2. 2. 1919, 
3 ks. (t. e. 13, a. e. 112)
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•	akcija	za	postavitev	spomenika	neznanemu	vojaku	iz	
1. sv. vojne na Brezjah 1937, 23 ks. (t. e. 14, a. e. 125)

•	poizvedbe 1913–1915, 1918, 1921 (poizvedbe za na-
slove vojakov, begunci, poizvedba Gospodarske ko-
misije za stvarno demobilizacijo), 4 ks. (t. e. 21, a. e. 
197, 198)

•	domovinstvo	 1916–1920,	 1921–1922	 (Jager	 –	 padli	
sinovi, podatki o vojakih, prošnja za dopust, prošnje 
za domovinstvo – vojaka s Koroške in drugi iz območij 
izven Kraljevine SHS, optanti, razsodilo o dokazu smrti, 
seznami beguncev), 13 ks. (t. e. 22, a. e. 204, 205)

•	tujci/begunci	 1913–1915,	 1917–1918,	 1921,	 1934–
1939 (zglasilni zapisnik tujcev – beguncev, popis tuj-
cev, razglas o prijavi v občini prebivajočih beguncev, 
zbiralnica oblek), 10 ks. (t. e. 25, a. e. 228, 229, 239)

•	umrli	1916–1918,	1920–1925	(utopljeni	vojak,	obvesti-
lo o smrti vojaka, proglasitev mrtvim), 4 ks. (t. e. 25,  
a. e. 237)

•	sodne	zadeve	1912–1919	 (sestavljanje	seznama	mla-
doletnih otrok padlih in pogrešanih vojakov, podpo-
re), 3 ks. (t. e. 28, a. e. 279)

•	kazenske	 zadeve	 1917	 (postopek	 zaradi	 neoddaje	
orožja), 1 ks. (t. e. 28, a. e. 281)

•	zaključni	račun	za	leto	1916	(potrdila	o	prejemu	plači-
la: žito, vojni nameni), 3 ks. (t. e. 31, a. e. 308)

•	finančno	poslovanje	(razno)	1923	(razprodaja	demobi-
lizacijskega blaga), 1 ks. (t. e. 34, a. e. 350)

•	kmetijstvo	 in	 živinoreja	 1916–1919	 (vojaška	 pomoč	
na poljih, žitni zavod, plačilo odškodnine madžarske 
vojske, zakoli živine, štetje in klasifikacija konj, konji 
in žrebci – klasifikacija, bolezni, seno, slama, krmila – 
rekvizicija: seznami, razglasi), 44 ks. (t. e. 39, a. e. 449; 
t. e. 41, a. e. 469; t. e. 42, a. e. 473, 474, 485; t. e. 43,  
a. e. 492)

•	gozdovi,	 les	 1918–1919	 (pomanjkanje	 delovne	 sile), 
1 ks. (t. e. 44, a. e. 506)

•	aprovizacija	 1915–1923	 (pregled	 odhodkov	 in	 stro-
škov aprovizacijskega odbora, pritožba posestnikov in 
trgovcev proti Francu Korbarju, izkaz o stanju prehrane 
v občini bivajočih članov vojne zveze konzumnih zavo-
dov, število oseb v občini po vaseh ter podatki o številu 
delavcev, siromakov, družin vojakov, beguncev, sezna-
mi nižjih slojev, ki potrebujejo brezplačna ali cenejša 
živila, preskrba s krompirjem, preskrba s sladkorjem,
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razdeljevanje soli, žita in moka, koruza, meso in klav-
na živina, preskrba s petrolejem, krma, krmila in seno, 
usnje, volna, sukanec, vojaške preskrbnice, seznami, 
razglasi), 307 ks. (t. e. 46, a. e. 523–531, 533, 534, 537–
539; t. e. 48, a. e. 568)

•	kovine	1915–1918	(oddaja	kovinskega	orodja,	seznam	
bakrenih priprav za kuhanje žganja, ki jih morajo la-
stniki oddati županstvu), 34 ks. (t. e. 47, a. e. 540)

•	seznam	invalidnih	kmetovalcev	1929	(reparacije,	plu-
gi, invalidi in družine padlih vojakov), 15 ks. (t. e. 54, 
a. e. 682)

•	socialne	 zadeve	 1914–1922,	 1923–1925	 (podpore	
vdovam in sirotam, begunci, poizvedbe, invalidi), 42 
ks. (t. e. 58, a. e. 738, 739)

•	potrdila	 o	brezposelnosti	 1919	 (bivši	 vojaki,	 nekateri	
invalidi), 4 ks. (t. e. 60, a. e. 762)

•	vojaštvo	 1915–1916,	 1919,	 1928,	 1944–1945	 (nasta-
nitev vojaštva v ljudski šoli v Hrušici, evidenca vojnih 
obveznikov s podatki o vojakih in ujetništvu, seznami 
odlikovancev bivše avstro-ogrske vojske), 74 ks. (t. e. 
61, a. e. 782; t. e. 66, a. e. 879; t. e. 67, a. e. 906)

•	konji	1917–1920	(seznam	lastnikov	vojaških	konj,	vo-
zov, sani, sedel, vprege in odej, evidenca konj, mobi-
lizacija konj, vračanje opreme), 8 ks. (t. e. 68, a. e. 911, 
916)

•	črnovojniki	1914–1919	(nabori,	seznami,	legitimacijski	
listi), 7 ks. (t. e. 69, a. e. 932)

•	vojaški	 obvezniki	 1914–1919,	 1924	 (seznami	mobili-
zirancev, konjskih gonjačev, vojaški grobovi, poročila 
o padlih/podatki o mrtvih vojakih iz vojne, prezenčne 
liste, civilna obleka vojaka, boljševizem med ujetniki 
v Rusiji), 30 ks. (t. e. 69, a. e. 934, 935)

•	orožje,	strelišča	1917	(neoddaja	orožja),	2	ks.	(t.	e.	71, 
a. e. 955)

•	vojni	 invalidi	1919–1921,	1923	(pregledi,	potrdila,	se-
znami), 9 ks. (t. e. 71, a. e. 956)

•	vojno	posojilo	1916–1917	(razglasi,	pojasnila,	okrožni-
ca), 26 ks. (t. e. 71, a. e. 959)

•	vojaške	zadeve	(razno)	1914–1915,	1917–1919,	1921–
1929 (oprostitev vojaške službe, vojaške ugodnosti, 
vojaški ujetniki, vojne dajatve, Narodna obrana, sklad 
za vojaške vdove, civilne obleke, komisija za preživlja-
nje, invalidi, vojna škoda – koroška ofenziva), 15 ks. 
(t. e. 72, a. e. 961)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0007
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA JEŽICA
Čas gradiva (1885–1945) 1914–cca. 1930
Obseg gradiva (70 š.; 7,0 t.m.) 5 k., 184 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ježica
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1919–1927	(aproviza-

cija), 1 k. (t. e. 11, a. e. 38)
•	vojni	ujetniki	1919	(poizvedba	o	vojaku,	ujetemu	v	Ru-

siji), 1 ks. (t. e. 18, a. e. 178)
•	orožniške	postaje	1914	(povračilo	stroškov	za	elektriko	

orožniške postaje), 1 ks. (t. e. 18, a. e. 178/1)
•	begunci	1915–1919	(seznam),	1	k.	(t.	e.	20,	a.	e.	214)
•	vojno	posojilo	1918	(okrožnica),	1	ks.	(t.	e.	24,	a.	e.	290)
•	zavarovalne	 police	 1909–1920	 (zavarovalna	 polica	

mestne aprovizacije ljubljanske proti vlomu in proti 
požaru), 4 ks. (t. e. 36, a. e. 433)

•	kmetijstvo	 in	 aprovizacija	 1916–1919	 (pomoč	 žensk	
pri obdelovanju polj, pomanjkanje delovne sile, žet-
vena komisija, krompir, gnojila, dodatno sajenje maka, 
pomanjkanje semen, dovoljenje za prodajo sena in 
slame, pomoč vojakov in ujetnikov na poljih, cene, po-
raba sena, potrdila, pomanjkanje krme na soški fronti, 
oddaja sena vojski, določila oddaje, širitev obdeloval-
nih površin, setev žita, žetvena komisija občine, plačilo 
moke, seznam ljudi, ki dobivajo moko in druga živila 
od občinske aprovizacije, izkaz o stanju prehrane, 
preskrba z moko in drugimi živili), 66 ks. (t. e. 38, a. e. 
463, 471–474; t. e. 40, a. e. 571–573)

•	potrdila	o	prekinitvi	članstva	v	vojni	zvezi	in	podobno	
1918, 27 ks. (t. e. 40, a. e. 574)

•	seznam	 nalezljivih	 bolezni	 1914–1925	 (hči	 begunca,	
otroci vojakov), 1 k. (t. e. 47, a. e. 736)

•	historiat	svetovne	organizacije	Rdečega	križa	 in	Rde-
čega križa Slovenije s. d. (trideseta), 4 ks. (t. e. 48, a. e. 
738)

•	govor	predsednika	Narodnega	predstavništva	dr.	Dra-
že Pavlovića na seji Narodnega predstavništva v Beo-
gradu, 13. 3. 1919, 1 ks. (t. e. 49, a. e. 844/2)
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•	socialne	podpore	1919–1921	(Udruženje	vojnih	invali-
dov – prošnja za podporo), 1 ks. (t. e. 50, a. e. 843)

•	društva	 (razno)	 1918,	 1920	 (nabiralne	 akcije,	 sirote	 v	
Srbiji, Odbor slovenskih, hrvatskih in srpskih žena – 
za siročad, Udruženje vojnih invalidov), 4 ks. (t. e. 52,  
a. e. 928)

•	vojaštvo	 1881–1891,	 1902–1909,	 1915,	 1917–1918	
(vojaško pokopališče pri sv. Križu – razširitev poko-
pališča, imeniki vojnih obveznikov, razglas o naboru, 
zglasilne pole oproščencev, zglasilna knjiga vojakov), 
16 ks. (t. e. 53, a. e. 944, 953, 953/1, 953/2, 956)

•	konji	 1906–1908,	 1912–1919	 (seznama	 posestnikov	
konj in njihov razpored, izkazi o klasifikaciji konj, izkazi 
o vozovih), 17 ks. (t. e. 53, a. e. 954, 957–959, 961)

•	zapisnik	 seje	občinskega	odbora	23.	5.	1915	 (vpoklic	
župana, mobilizacija konj in vozov), 5 ks. (t. e. 53,  
a. e. 955)

•	pregled	 obdelanih	 glavnih	 in	 stranskih	 sadežev	 ozi-
roma o drugačni uporabi zemljišč v občini 1918, 6 ks.  
(t. e. 53, a. e. 962, 963)

•	izkaz	 (seznam)	hišnih	 lastnikov	 s	podatki	o	prostorih	
za vojaške potrebe, pred letom 1918, 1 ks. (t. e. 53,  
a. e. 964)

•	črnovojniški	 imeniki,	 rojenih	med	 1883–1901,	 19	 ks.	 
(t. e. 53, a. e. 966)

•	vojaške	podpore	1915–1918	(vdovam,	sirotam,	invali-
dom), 31 ks. (t. e. 54, a. e. 996)

•	odškodnine	1915–1919,	2	ks.	(t.	e.	54	a.	e.	997)
•	vojaška	 skladišča	 na	 Ljubljanskem	 polju	 1917–1918,	 

3 ks. (t. e. 55, a. e. 1040)
•	vojaške	zadeve	(razno)	1915–1916	(anketa	o	padlih	in	

njihovih družinah, razglas o obstreljevanju sovražnih 
letal iz Rožnika in gradu), 2 ks. (t. e. 55, a. e. 1042)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0010
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA MOSTE
Čas gradiva (1877–1938) 1914–1935
Obseg gradiva (73 š.; 7,3 t.m.) 1 k., 2248 ks.; 0,4 t.m.
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Naziv ustvarjalca Občina Moste
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	 sej	1908–1923	 (preskrba	vojakov,	

vojno posojilo, smrt cesarja, aprovizacija, akcija za po-
moč po vojski prizadetim obrtnikom in trgovcem, vo-
jaški domovi), 1 k. (t. e. 12, a. e. 59)

•	zapisnik	 z	 dne	 3.	 4.	 1919	 pri	 konstituiranju	 novega	
aprovizacijskega odbora, 1 ks. (t. e. 14, a. e. 71)

•	občinski	 uslužbenci,	 odborniki,	 svetovalci	 1917	 (ute-
meljitev za oprostitev občinskega svetovalca od 
vojske), 1 ks. (t. e. 14, a. e. 86)

•	okrožnice,	 razglasi	 1911–1920	 (preskrba	 vojakov	
– propaganda o dobri preskrbljenosti, opravljanje 
občinskih del v času vojne, navodila v primeru zase-
de ozemlja, o naročilih iz tujih podjetij v času vojne, 
draginja, varnostna staža, opozorilo deželnega zbora 
občinam zaradi prevratništva in upornosti višjim obla-
stem, Ante Trumbić, jugoslovanski odbor – veleizdaja, 
razpust kranjskega deželnega zbora, oropani srbski ar-
hivi in knjižnice), 12 ks. (t. e. 14, a. e. 87)

•	resolucija	občinskega	odbora	v	Mostah	1919	(podpora	
Wilsonovim točkam), 1 ks. (t. e. 15, a. e. 91)

•	politični	 shodi,	 stranke	 1914,	 1919–1920	 (manifesta-
cijski shod SLS po atentatu, shodi in zborovanja le z 
dovoljenjem oblasti, protiitalijanski plakat, poziv mož-
nim volivcem na koroškem plebiscitu, odsek mirovnih 
pogojev z Avstrijo), 5 ks. (t. e. 15, a. e. 94)

•	vladarji	(okrožnice,	razglasi)	1914–1916,	Franc	Jožef	I.	
(bolnice usmiljenih bratov v Kandiji, vojni invalidi, ce-
sarjev rojstni dan, smrt cesarja), 5 ks., Franc Ferdinand 
(atentat, prevoz trupla), 3 ks. (t. e. 15, a. e. 95)

•	proslave,	prireditve,	praznovanja	(odlok	o	prazniku	za	
1. december, Petrov dan in Vidov dan), 1 ks. (t. e. 15, 
a. e. 96)

•	občinske	volitve	1917	(volitve	v	gospodarski	svet,	obli-
kovanje gospodarskega sveta), 2 ks. (t. e. 15, a. e. 100)

•	statistika	 (razne	okrožnice)	1914–1915	(legitimacije	v	
vojnem času), 2 ks. (t. e. 17, a. e. 126)

•	delokrog	policijskega	 ravnateljstva	 1915	 (prenos	 ne-
katerih poslov iz občine na policijsko ravnateljstvo), 
1 ks. (t. e. 18, a. e. 127)

•	prekrški,	prijave	1915–1917	(skrivanje	petroleja),	1	ks.	
(t. e. 18, a. e. 134)

•	policija	(razno)	1914	(okrožnica,	naj	se	ženske	ne	spre-
jemajo v občinsko stražo), 1 ks. (t. e. 18, a. e. 138)
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•	tujci	 1915–1916	 (popis	 imovine	 italijanskih	 državlja-
nov, naznanilna obveznost za tujce), 3 ks. (t. e. 22,  
a. e. 165)

•	potni	listi	1915	(prestopanje	mej,	pravila	za	izdajo	po-
tnih izkaznic, prečkanje kordonske črte), 8 ks. (t. e. 22, 
a. e. 166)

•	izseljenci	 1913–1915	 (sovražna	 propaganda	 pri	 izse-
ljencih v ZDA), 1 ks. (t. e. 22, a. e. 168)

•	prostitucija	 1916	 (o	 boleznih	 in	 bolnišnični	 oskrbi),	 
1 ks. (t. e. 22, a. e. 172)

•	požari,	požarna	varnost	1914–1917	(pomoč	žensk,	po-
manjkanje delovne sile, požari zaradi bombardiranja), 
3 ks. (t. e. 22, a. e. 176)

•	sodstvo	1917	(vprašanje	oskrbe	vojnih	sirot),	1	ks.	(t.	e.	
26, a. e. 203)

•	posojila	 1913–1914,	 1917	 (svarjenje	 prebivalstva,	 da	
so vloge in zadruge varne, vojno posojilo, izobraževa-
nje o vojnih posojilih), 12 ks. (t. e. 28, a. e. 222)

•	demobilizacijsko	blago	1919–1920	(obvestila,	zaključ-
ni račun, dražbe blaga), 8 ks. (t. e. 30, a. e. 244)

•	gostilne	 1914–1918	 (policijska	 ura),	 7	 ks.	 (t.	 e.	 32,	 
a. e. 269)

•	točenje	alkoholnih	pijač	1915,	1917	(določanje	maksi-
malnih cen za alkohol), 2 ks. (t. e. 32, a. e. 270)

•	krojači	1918	(o	razdelitvi	priskrbljenega	sukanca),	1	ks.	
(t. e. 32, a. e. 272)

•	kovači,	kolarji	1914,	1916–1917	(okrožnice	o	seznamih	
kovačev, oprostitve vojaške službe), 7 ks. (t. e. 32, a. e. 
273)

•	mlinarji	1916–1918	(navodila	glede	dela	in	pomoč	mli-
narjem), 6 ks. (t. e. 32, a. e. 274)

•	cene	 1915–1918	 (cene	 mesa,	 gob,	 gorčice,	 posod),	 
7 ks. (t. e. 32, a. e. 281)

•	obrtniki	1914–1918	(poizvedbe	o	obratih,	določila	za	
obrtnike, oddaja vrvi), 5 ks. (t. e. 33, a. e. 284)

•	Kemična	tovarna	v	Mostah	1915	(določitev,	da	je	tudi	
nočno delo težje fizično delo – za prehranske karte),  
1 ks. (t. e. 33, a. e. 285)

•	reklamne	ponudbe,	propagandni	material	1915–1917	
(ponudba za izdelavo vojaških grobov in spominskih 
plošč, ponudba vojno preskrbovalnega urada, vojne-
ga botrstva in vojnega pomožnega urada, nabiranje 
plodov), 7 ks. (t. e. 33, a. e. 294)
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•	preskrba	 prebivalstva	 1917–1920	 (aprovizacija,	 od-
borniki, izkazi o stanju prehrane, konzumna društva, 
preskrbovalni urad, določanje cen živil), 27 ks. (t. e. 34,  
a. e. 300)

•	živila	1914–1918	(omejitev	prodaje,	popisovanje	živil,	
prispevek za preživljanje, zaloge živil, varčevanje z živi-
li, cene živil, pomanjkanje živil, pomoč delavcem v vo-
jaški industriji, uničevanje zalog, razdelitev živil, fižol, 
jajca, kava, koruza, kostanj, krompir, kruh, mast, ma-
ščoba, meso, mleko, moka, orehi, pivo, sladkor, sadje, 
zelenjava, koprive, žita), 563 ks. (t. e. 34, a. e. 301–315, 
317; t. e. 35, a. e. 318–320)

•	potrebščine	 1914–1918	 (čevlji,	 kovine,	 kože,	 kurivo,	
perilo, obleka, petrolej, bencin, plin, sukanec, sveče, 
usnje, volna, kavčuk, vreče, vžigalice, vžigalniki), 163 
ks. (t. e. 35, a. e. 322–333)

•	poljske	 straže,	 poljski	 čuvaji	 1915–1918	 (ustanovitev	
žetvene komisije, komisija za pridelke, poljska straža), 
5 ks. (t. e. 36, a. e. 343)

•	polja	1914–1918	(železničarji,	oproščeni	vojaške	služ-
be, morajo pomagati na polju, pomanjkanje delovne 
sile – ženske, prejemniki podpor in vojni ujetniki, se-
tev, pomoč vojske pri delu), 17 ks. (t. e. 36, a. e. 344)

•	krma	1915–1918	(zakon	o	porabi	krme,	posušene	ko-
renine od pirnice ali perenke za krmo, centrala krmil, 
naredba o porabi žit, pomanjkanje), 14 ks. (t. e. 36,  
a. e. 347)

•	sadike	1917	(priglasna	pola	za	dobavo	gozdnih	sadik,	
smrekove in borove sadike), 3 ks. (t. e. 36, a. e. 350)

•	semena	 1916–1918	 (naročila	 semen,	 gospodarska	
zveza, prodaja semen), 8 ks. (t. e. 36, a. e. 351)

•	seno	1915–1918	(dobava	sena	za	armado,	cene,	zniža-
nje rekvizicije sena za Kranjsko, zaloge sena, določila 
glede oddaje sena) 52 ks. (t. e. 36, a. e. 352)

•	setev	 1916–1917	 (škoda	 zaradi	 dežja,	 pridobivanje	
semen iz pridelka, pomladanska setev), 4 ks. (t. e. 36,  
a. e. 353)

•	živina	1914–1918	(biki	–	o	seznamu	klavne	živine,	vo-
jaško zbirališče klavne živine, odkup bikov, deljenje 
nagrad rejcem bikov in merjascem, žrebci – nakupi in 
prodaja žrebcev s strani vojske, govedo – prodaja krav 
s strani vojaške uprave, odredbe o prodaji in nakupu 
goveje živine in telet, oddaja govedi vojski, konji – 
klasifikacija, mobilizacija konj, razvidnostni sestanki,
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zakoli živine – omejitve klanja živine, dovoljenja za 
klanje, zakol prašičev podarjenih občini, drobnica – 
volna: prevzem vojaške nakupovalne komisije, apro-
vizacijska družba, oddaja volne, svinje – navodila za 
razkuževanje svinjakov, cene prašičev, oddaja prašičev 
vojski, dobava klavne živine, aprovizacija, ptice – stre-
ljanje škodljivih ptic v primeru dovoljenja armadnega 
poveljstva, živinski potni listi – zloraba živinskih potnih 
listov za vojaške namene, prepoved izdaje živinskih 
potnih listov konjem, ki so bili od vojne uprave oddani 
proti reverzu, živina (razno) – posebne odredbe za živi-
no zaradi vojne, zlorabe, popisi živine, neizbrani črno-
vojniki za gonjače, zaznamovanje živine zaradi mož-
nosti sovražnih napadov, štetje živine, oddaja vojski, 
cene, prepovedan izvoz, nakup konj, popis živine, 
cene, oddaja živine, zakol, rekvizicija zaplenjene živine, 
divjačina – cene, prednostna prodaja vojski in apro-
vizoričnim odborom, hrošči, mrčes, nov sovražnik – 
rjavi hrošč, škoda), 224 ks. (t. e. 36, a. e. 355, 356, t. e. 37, 
a. e. 358, 360, 362, 363, t. e. 38, a. e. 366–370, t. e. 39, a. 
e. 372, 373)

•	škoda	na	poljih	1918	(vojaki	pokradli	krompir	in	poho-
dili fižol), 1 ks. (t. e. 39, a. e. 374)

•	drevje,	drevesa	1916,	1918	(vzgoja	krhljike	zaradi	pro-
blema uvoza zdravil, cene sadja), 2 ks. (t. e. 39, a. e. 379)

•	les	1916–1918	 (izvoz	 lesa	 iz	etapnega	območja	v	za-
ledje, prošnje za izvoz lesa, zaloge lesa), 9 ks. (t. e. 39,  
a. e. 380)

•	smreke	 1915–1918	 (popis	 zalog	 sadik,	 podaritev	 sa-
dik), 4 ks. (t. e. 39, a. e. 381)

•	drva	1917–1918	(rekvizicija,	cene,	oprostitev	vojaštva	
nekaterih drvarjev), 5 ks. (t. e. 39, a. e. 382)

•	gozdovi	1915	(priglasitev	gozdnih	sadik),	1	ks.	(t.	e.	39,	
a. e. 383)

•	pošta	 1915	 (razglas	 o	 cenzuri	 pošte),	 1	 ks.	 (t.	 e.	 39,	 
a. e. 387)

•	telefon	 1915	 (straženje	 telefonskih	 in	 železniških	
prog), 3 ks. (t. e. 39, a. e. 388)

•	avtomobili	1914–1915	(razglas,	da	je	potrebno	ustaviti	
na ukaz varnostnih organov, ustavitev osebnega pro-
meta v okolici zahodne meje), 2 ks. (t. e. 39, a. e. 389)

•	železniški	promet	1914–1916,	1917,	1919	(navodila	v	
primerih kužnih bolezni, skladišča, primerna za žito – 
aprovizacija, pomanjkanje delovne sile, železniški de-
lavci ne smejo biti stražniki železniških in telegrafskih
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prog, seznam stražnikov železniških prog, izkaznice 
lokalnih avtonomnih oblastev, razdeljevanje hrane že-
lezničarjem, seznami še ne oskrbovanih železničarjev, 
invalidov, beguncev …), 14 ks. (t. e. 39, a. e. 393, 394)

•	zrakoplovi	 1916,	 1918	 (rdeča	 zastava	 oziroma	 rde-
ča luč v primeru prihoda sovražnih letal, opozorila v 
primeru zračnega napada, zrakoplovi), 5 ks. (t. e. 39, 
a. e. 396)

•	ceste,	poti	1914–1916,	1919	(varčnost	pri	obnovi	cest,	
gradnja novih mostov ali cest, skrb za neoviran pro-
met, popravilo cest po vojni), 9 ks. (t. e. 39, a. e. 405)

•	elektrika,	razsvetljava	1918	(pogoji	za	oddajo	petrole-
ja), 1 ks. (t. e. 42, a. e. 420)

•	zdravila	1918	 (pomanjkanje	surovin	za	zdravila	–	do-
mača zdravila), 1 ks. (t. e. 42, a. e. 430)

•	zdravstveno	higienske	razmere	v	občini	1916	(zapisnik	
zdravstvene komisije, stanje v občini, poročila), 5 ks.  
(t. e. 42, a. e. 434)

•	Rdeči	križ	1914–1917	(o	društvu,	podpora	društvu,	vsa	
imovina za ranjene vojake Rdečemu križu, podatki o 
ujetih vojakih, Rdečega križa teden, agitacija, pomoč 
šolstva, dan Rdečega križa, »dan žepnih robcev«), 28 
ks. (t. e. 43, a. e. 436)

•	invalidi	 1915–1920	 (skrb	 za	 invalide,	 seznam,	 pod-
pore, invalidna ustanova, pregledi in komisije), 11 ks.  
(t. e. 43, a. e. 438)

•	davica	1917	(naznanilo	o	kužni	bolezni	–	vojak,	sluga	
železnice), 3 ks. (t. e. 43, a. e. 441)

•	kolera	1914–1915	(naznanitve,	Rusija	in	Galicija,	umrl	
vojak, razglasi za kužna območja), 50 ks. (t. e. 43, 
a. e. 445)

•	koze	1914–1917	(cepljenje,	seznami,	oboleli),	7	ks.	(t.	e.	
43, a. e. 446)

•	tifus	1914–1918	(širjenje,	poseben	pregled	oseb,	ki	pri-
dejo z bojišč), 3 ks. (t. e. 43, a. e. 447)

•	nalezljive	 (kužne)	 bolezni	 1914–1916	 (širjenje	 zara-
di vojne, navodila, bolniška blagajna), 4 ks. (t. e. 44,  
a. e. 453)

•	socialne	ustanove	1915–1918	(Ustanova	Viceadmirala	
Jerneja pl. Wullersdorfa za mornarje, Društvo ljubljan-
skih gospa za invalide, Jakob von Schellenbergova 
ustanova za invalide, grofice Izabele Croce za vojne 
sirote, Tegetthoffova ustanova za invalide, Kranjska in-
validska ustanova, Karol Weberjeva ustanova za vojne



Zgodovinski arhiv Ljubljana

350

invalide, ustanova razpuščenega kranjskega vojaške-
ga veteranskega društva), 8 ks. (t. e. 46, a. e. 475)

•	Salezijanski	mladinski	dom	na	Kodeljevem	1919	(zara-
di vojne podivjana mladina), 1 ks. (t. e. 46, a. e. 479)

•	podpore	 1914–1918	 (podpora	 družinam	 vpoklicanih	
vojakov, poročilo »Dijaške kuhinje« v Kranju 1915/16, 
podpora avstrijskim družinam vpoklicanih vojakov in 
invalidov, ki živijo na Ogrskem, aprovizorični odbor, 
podpora vdovam, vojaške in ameriške podpore), 8 ks. 
(t. e. 47, a. e. 484)

•	beračenje	1915	(berači	naj	ostanejo	v	domači	občini),	
1 ks. (t. e. 47, a. e. 485)

•	begunci	 1914–1925	 (poizvedba	 o	 možnih	 nastani-
tvah, zdravstveno stanje beguncev, sprejem begun-
cev, prevoz beguncev, pomoč, podpore, beguncem ni 
dovoljeno zapuščati nakazane občine, prihod sedmih/
devetih begunk iz Galicije, nastanitev pri družinah, 
obisk plemenite gospe Gran, izdatki za begunce, se-
znam beguncev, pomoč beguncev na poljih, prošnje 
za podporo, naznanitev beguncev, vrnitev beguncev, 
zdravstveni pregledi, begunski sosovet, popisne pole 
beguncev, ki prejemajo pomoč, razvidnostni list, ruski 
begunci), 79 ks. (t. e. 47, a. e. 488)

•	zaščita	otrok	1914,	1917–1918	(pomoč	tudi	nezakon-
skim otrokom vojakov, Društva za otroško varstva in 
mladinsko skrb, k nepreskrbljenim otrokov sodijo tudi 
otroci mobilizirancev), 3 ks. (t. e. 47, a. e. 489)

•	potrdila	 o	 brezposelnosti	 1919,	 A–L,	 M–Ž	 (ženske,	
bolničarke, bivši vojaki, begunci), 155 ks. (t. e. 47, a. e. 
493, 494)

•	brezposelnost	1914,	1919	(zapiranje	obratov,	potrdila	
o brezposelnosti, seznami), 5 ks. (t. e. 48, a. e. 497)

•	Krajevni	 šolski	 svet	v	Mostah	1914–1915,	1916–1918	
(preureditev šole v vojaško bolnišnico, opustitev bol-
nišnice, pomanjkanje delovne sile na poljih, prevzem 
učiteljevega stanovanja za namene vojske, nalezljive 
bolezni, pomoč šol pri vojni, upravljanje z šolskim vr-
tom, oprostitve vojaške službe šolskega osebja, cesar-
jeve slike v šole, vojna šola pri šolstvu, vrnitev učitelja 
iz vojne), 22 ks. (t. e. 50, a. e. 522, 523)

•	kultura	 (razno)	 1915	 (spominski	 list	 Rdečega	 križa), 
1 ks. (t. e. 51, a. e. 534)

•	vojaške	vaje,	mobilizacije	1914–1915,	1918	(mobiliza-
cija, policija za tujce, preživljanje svojcev mobiliziran-
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cev, prošnje za oprostitev, stvarna demobilizacija), 
7 ks. (t. e. 52, a. e. 566)

•	črnovojniki	 1914–1918	 (nabori,	 službena	 oprema	
pregledi, vpoklic, legitimacijski listi, seznami), 75 ks. 
(t. e. 52, a. e. 567)

•	naborniki	 1914–1915	 (prošnja	 za	 vpoklic,	 nabori,	
vpoklic), 9 ks. (t. e. 52, a. e. 569)

•	vojni	 obvezniki	 1914–1915,	 1916–1918	 (poizvedbe,	
ustanovitev gospodarske deželne pomožne pisarne, 
vpoklici, pomožna akcija, nabor, vojaška zglasilnica, 
prošnje za dopust vojakov, prošnje za podpore, poziv-
nice, oprostitve, oklic oproščenih), 29 ks. (t. e. 53, a. e. 
570, 571)

•	vojni	 ujetniki	 1914–1922,	 1930,	 1932	 (ujeti	 avstrijski	
vojaki, pobegli vojni ujetniki, oddaja ujetnikov za delo, 
prepoved druženja civilnega prebivalstva z ujetniki, 
prehrana, vrnitve vojnih ujetnikov, podporni sklad, 
naznanitev bivših avstrijskih vojnih ujetnikov, pomoč 
sirotam ruskih ujetnikov), 34 ks. (t. e. 53, a. e. 574)

•	vojni	 invalidi	 1915–1922,	 1925,	 1929–1935	 (zbiranje	
podatkov, seznami, vojaške pokojnine, bolniška oskr-
ba v toplicah, zbiranje prispevkov, ustanove, zdravni-
ški pregledi, seznami za statistiko, loterija ruskih vojnih 
invalidov, dobrodelni dogodki, pomoč vdovi po invali-
du, reparacije iz Nemčije za invalide in sirote, socialna 
pomoč), 35 ks. (t. e. 53, a. e. 575)

•	padli	vojaki	1914–1927,	1929,	1930	 (naznanilo	o	voj-
nih izgubah, preskrba vdov in sirot, pogrešani vojaki, 
izkop in prevoz padlih, prošnje vdov za podporo, izro-
čitev civilnih oblek padlih, dokazilo o smrti, postavitev 
spomenika padlim), 23 ks. (t. e. 53, a. e. 576)

•	vojne	 sirote	 1914–1916,	 1920,	 1922,	 1928	 (ameriški	
odbor za sirote, podpora, akcija vdovskega in sirotin-
skega sklada, odbor za vojne sirote, prostovoljni pri-
spevki, dobrodelne prireditve), 16 ks. (t. e. 53, a. e. 578)

•	vojaki	 (razno)	 1914–1915,	 1916–1921,	 1927,	 1935	
(podpore družinam, prepoved strežbe vojakom nižjih 
činov, zdravstveni pregledi vojakov ob vrnitvi, Rdeči 
križ, oskrba ranjenih in bolnih vojakov, pravna določila 
za vojne osebe, vlak za ranjence, črnovojniki, preno-
čitve vojakov, vojaška obleka, dezerter, prošnje za do-
pust vojakov, vpoklic ogrskih črnovojnikov, pomanjka-
nje tobaka pri zaveznikih, prepoved obiskov vojaških 
oseb, zdravniško nadzorstvo nad prišleki, preselitev 
17. pešpolka v Judenberg, sovražni požigi mlinov, 
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prepoved prestopanja mej monarhije, gorski čevlji, da-
rila v naturi za vojake, zbor vodnikov psov za sanitetno 
službo, prostovoljni strelci, vpoklic bosansko-herce-
govskih obveznikov, opozorilo pred vohuni, slama za 
vojake, alkoholne pijače, dopust vojakov, vojaški de-
lavci, posnemanje častniških uniform, preklic vpoklica 
črnovojnikov, poskusi z minometalci, podpora oslepe-
lim vojakom, prepoved strežbe vojakom nižjih činov,  
pomanjkanje delovne sile, črnovojni legitimacijski listi, 
nastanitev vojakov, spominski listi, vojna odlikovanja, 
oprostitev vojaške službe, spolne bolezni med vojaki, 
veterani, darovi za vojake, škoda po vojaštvu, zdra-
vstveni pregledi vojakov ob vrnitvi, vračanje vojakov 
z bojišč, aprovizacija za vojake, sovražna propaganda 
pred plebiscitom, slovenska legija, prostovoljci za Ko-
roško, mejne čete, bolniška oskrba vojakov, uredba o 
prostovoljcih in invalidih, grobnica za ruske vojake, 
albanska spomenica, dobrodelnost za vojne sirote), 
138 ks. (t. e. 53, a. e. 579; t. e. 54, a. e. 580)

•	vojna	škoda	1916,	1919–1921,	1924,	1929–1931,	1935	
(škoda po nastanitvi vojaštva, zahteve po odškodnini, 
bivši avstrijski erar, škoda po zavezniških četah, prever-
ba prijav, terjatve nastale v času italijanske okupacije, 
loterijske obveznice za vojno škodo), 17 ks. (t. e. 54,  
a. e. 581)

•	Anton	baron	Codelli	(prošnja	za	odškodnino	po	zako-
nu o vojnih dajatvah 1919, 1923–1924, 1926, 1928), 
8 ks. (t. e. 54, a. e. 582)

•	vojno	 posojilo	 1914–1920,	 1924,	 1928	 (propaganda,	
obrazložitve, prospekti, letaki, zadolžnice), 57 ks. (t. e. 
54, a. e. 583)

•	vojaške	 takse	 1915–1918	 (zglasitve,	 navodila),	 5	 ks.	 
(t. e. 54, a. e. 584)

•	orožje,	municija	1916–1919	(razstrelitev	najdenih	gra-
nat in nabojev, razstrelitev smodnika, detonacije, vrni-
tev orožja lastnikom), 6 ks. (t. e. 54, a. e. 585)

•	vojaški	vadbeni	prostori	1915,	1918	(škoda	v	gozdu	ob	
vojaškem vadbenem prostoru), 2 ks. (t. e. 54, a. e. 587)

•	vojaške	 zadeve	1914–1917,	 1918–1923	 (začetek	pro-
stega vojaškega poštnega prometa proti Rusiji, božični 
darovi za vojake, ženske vohunke, odkup slame, javna 
dražba, nošnja čelade, poštni promet, podpora neza-
konskim otrokom, občinski funkcionarji in črnovojniš-
ka obveznost, vozovi, ustanovitev poštnih uradov, voj-
ne podpore, vojne dajatve, ceste in neovirani prehodi
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vojske, Rdeči križ, vojaška straža, bencin, oddaja vozil, 
nalezljive bolezni – strojarna, civilno deželni komisariat, 
sovražna propaganda, krušne karte, delavci na bojišču, 
dopusti vojakov, zloraba prodaje predmetov z bojišča, 
darila vojakom za veliko noč, oddaja sani, oddaja slame, 
sovražno letalstvo, letalske vaje, zaprtje gostiln ob dolo-
čeni uri, vojaške nastanitve, straženje telefonskih in tele-
grafskih napeljav, nabiranje kovin, vojna napoved Italiji, 
vojaške potrebščine, železniška proga, vojaški grobo-
vi, omejitve potovanj, prepoved nakupovanja vojaške 
oprave, odvzem zvonov, uporaba vojaških stavb, oskrba 
vojakov, vdovski in sirotinski sklad, prepoved fotogra-
firanja, nerazstreljena eksplozivna sredstva, ohranjanje 
spomina na vojno, uničevanje vojaške lastnine, vojaški 
domovi, vojno posojilo, oddaja kovin, vojaški grobovi, 
vojaške kuhinje, škoda narejena po vojaštvu, preskrba 
vojakov, ranjenci, vojne dajatve, vojne podpore, vojaške 
straže, vojni dobički, vojaške tiskovine, odškodnine, po-
grešani in padli vojaki, vojno kreditni zavod, rekvizicija, 
veteranska društva, prodaja vojaške opreme, vojaško 
pokopališče), 224 ks. (t. e. 54, a. e. 589, 590)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0011
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA POLJE
Čas gradiva (1863–1946) 1914–1922
Obseg gradiva (22 š., 1 f.; 2,3 t.m.) 1 k., 2 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Polje
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 1910–1922	 (atentat,	

mobilizacija, preskrba vojakov, socialne zadeve, vojno 
posojilo, aprovizacija), 1 k. (t. e. 1, a. e. 1)

•	domovinstvo	 1908–1916,	 1918,	 1919–1925	 (prošnje,	
odgovori), 2 m. (t. e. 3, a. e. 37, 38)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0012
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA PRESERJE
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Čas gradiva (1901–1946) 1916–1919
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Preserje
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1916–1932	(preskrba	

vojakov, pomoč sirotam, vojno posojilo, aprovizacija, 
socialne zadeve), 1 k. (t. e.1, a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0014
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA VIČ
Čas gradiva (1876–1936) 1914–1919
Obseg gradiva (66 š.; 6,6 t.m.) 1 k., 3 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Vič
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 1905–1919	 (atentat,	

mobilizacija, vojno posojilo, socialne zadeve, preskrba 
vojakov), 1 k. (a. e. 25)

•	razglasi	 1914–1915,	 1916–1918	 (mobilizacija,	 po-
moč vojakom, aprovizacija, zbiralne akcije), 2 m. (a. e. 
49, 50)

•	kmetijstvo	in	živinoreja	1912–1915,	1916–1917,	1918–
1919 (oddaja konj in živine vojski, nasveti glede umne-
ga kmetovanja, razkuževanje svinjakov), ca. 50 ks. (a. e. 
126, 127, 128)

•	preskrba	prebivalstva	1914–1918	 (cene	živil,	 razglasi,	
navodila), 1 m. (a. e 240)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0015
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ZGORNJA ŠIŠKA
Čas gradiva (1827–1936) 1914–1919
Obseg gradiva (61 š.; 6,1 t.m.) 1 k., 3 m., ca. 270 ks.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Zgornja Šiška
Opis vsebine •	zapisniki	 občinskih	 sej	 1911–1924	 (mobilizacija,	 po-

moč vojski, vojno posojilo, aprovizacija), 1 k. (a. e. 69)
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•	razglasi	1913–1921	(okrožnice),	1	m.	(a.	e.	86)
•	vladarji	 1914–1916	 (Franc	 Ferdinand,	 Franc	 Jožef	 I.),	 

2 m. (a. e. 91)
•	maše	 v	 čast	 vladarjem	 1913–1917	 (maša	 ob	 tragični	

smrti prestolonaslednika, smrt cesarja), 10 ks. (a. e. 92)
•	gostilne,	kavarne	1912–1915,	1917	(odpiralni	čas,	poli-

cijska ura, točenje alkohola), 5 ks. (a. e. 244)
•	aprovizacija	1915–1919	(stanje	prehrane	v	občini,	ce-

nejša živila, mleko, moka, meso, mast, sladkor, žito, jaj-
ca), 45 ks. (a. e. 323, 325, 328–332, 334, 335)

•	preskrba	 1914–1918	 (semena,	 alkoholne	 pijače,	
obutev, usnje, volna, cigarete, petrolej), 25 ks. (a. e. 
339, 340, 342–349)

•	promet	 in	 zveze	1914–1918	 (pošta,	 telegram,	cestno	
prometni red, železnica, mostovi), 33 ks. (a. e. 350, 356, 
358, 360)

•	zdravstvo	1914–1918	 (Rdeči	 križ,	gluhonemi	 in	 slepi,	
nalezljive bolezni, cepljenja, kolera, spolne bolezni), 
42 ks. (a. e. 395, 401, 403, 408, 411)

•	socialne	zadeve	1914–1919	(socialne	ustanove,	 javna	
borza dela, seznami brezposelnih, sirote, podpore), 
37 ks. (a. e. 416, 419, 420, 423, 424)

•	vojaške	 zadeve	1914–1919	 (mobilizacija,	 črnovojniki,	
vojni ujetniki, vojni begunci, seznam pogrešanih voja-
kov, vojaški oproščenci, ranjenci, legija prostovoljcev, 
vojaški grobovi, vojaške podpore, vohunstvo, zbira-
nje kovin za potrebe vojne, vojna posojila), ca. 70 ks.  
(a. e. 478, 485, 486, 489–492, 494–496, 501, 506, 508, 
511–513)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA HOTEDRŠICA
Čas gradiva (1870–1945) 1914–1925
Obseg gradiva (24 š.; 2,4 t.m.) 1 š., 1 k., nad 570 ks.; 0,25 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Hotedršica
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1882–1918	 (davki,	

poljski begunci, vojaška pot, vojna posojila, socialne 
zadeve), 1 k. (t. e. 1)
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•	spisi	 županstvu	 Hotedršice	 1914	 (mobilizacija	 konj,	
mobilizacija, atentat, železnice, konji, golobi pismono-
še, vohunstvo, vojne dajatve, davki, Rdeči križ, aprovi-
zacija, kužne bolezni, nagla sodišča, socialne zadeve, 
zdravila, begunci, rezervisti, zdravstveni nadzor vo-
jakov iz bojišča, črnovojniki, božična darila za voja-
ke, kolera, zapisnik žalne seje dež. odbora, nabiranje 
sredstev za vojno, prispevki za rodbine vpoklicanih 
vojakov, zaloge hrane, rezervisti, takse, podpore nem-
škim vojakom, vpoklic, sociala, vozovi in konji, črno-
vojniki, dopis o seznamu padlih, sociala, pomanjkanje 
delovne sile, kužne bolezni, učenke ljudskih šol pletejo 
za vojake), ca. 180 ks. (t. e. 5, a. e. 74–78, 80, 81)

•	spisi	županstvu	Hotedršice	1915	(kolera,	potni	listi,	vo-
jaška taksa, zdravstvo, zaloge plinskih snovi in kovin, 
sociala, vojna škoda, živina, vojni invalidi, beračenje, 
alkohol), 22 ks. (t. e. 6, a. e. 83–86)

•	spisi	 županstvu	 Hotedršice	 1916	 (dajatve	 sena,	 žita	
in stelje, črnovojniki, preskrba, legitimacije, kužne 
bolezni, nabiranje darov za vojake, nezakonski otro-
ci, konji, navodilo za ravnanje z najdenim orožjem, 
aprovizacija, nabori, sladkorne prejemnice, alkohol, 
vojno posojilo, Rdeči križ, dopis v zvezi s seznamom 
padlih, vojaško pokopališče, tihotapstvo s pismi, so-
ciala, seno, pomanjkanje delovne sile, vojno posojilo, 
vojni ujetniki, sociala, kraje vojakov, prošnje za potova-
nje, Borojević, vrnitev vojnega delavca, vojaki bolniki, 
ovadba zaradi nošnje vojaških čevljev, darovi za god 
vojakom, vpoklici, vojno posojilo, položnica za darove 
vojnemu ministrstvu, vojni paketi), ca. 120 ks. (t. e. 6,  
a. e. 88–92)

•	spisi	županstvu	Hotedršice	1917	(aprovizacija,	najdena	
vojaška oprema, preskrba, vojni ujetniki, vojni obvez-
niki, konji, dopis v zvezi s seznamom padlih, telegraf, 
potovanja po vojni h območjih, vojni znaki, črnovoj-
niki, vojno posojilo, vojaška taksa, policijska ura, po-
manjkanje delovnih moči, črnovojniki, vojne dajatve, 
preskrba, begunci, pritožbe v zvezi z vojaki, vojne siro-
te, prošnja za odpoklic vojaka, obsodba zaradi nošnje 
vojaških čevljev, vojaška zavarovanja, odškodnina za 
vojne dajatve, zdravstvo, spomeniki vojakom in gro-
bovi), ca. 140 ks. (t. e. 6, a. e. 94–99)

•	spisi	županstvu	Hotedršice	1918	(preskrba,	konji,	črno-
vojniki , policijska ura, zdravstvo, zglaševanje vojakov, 
odškodnine za vojno škodo, sociala, vojaški grobovi, 
begunci, pomoč obrtnikom in trgovcem zaradi vojne
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škode, donacija za vojaške domove, oprostitvena raz-
vidnica, kužne bolezni, prošnja za dopust, navodila ob 
vrnitvi vojakov, navodila v primeru prihoda italijanske 
armade, poziv k zglasitvi vojakov, razglasi italijanske 
oblasti, ustanavljanje narodne obrane, manifestacijski 
shod), ca. 80 ks. (t. e. 6, a. e. 101–103, 105, 106)

•	razglasi	italijanske	oblasti	1918–1921,	1	š.	(t.	e.	7)
•	spisi županstvu Hotedršice 1921 (obvestilo o usta-

novitvi oddelka za povrnitev vojne škode – italijan-
ska oblast, o razmejitveni komisiji), 2 ks. (t. e. 8, a. e. 
124, 125)

•	spisi	 županstvu	 Hotedršice	 1925	 (finančna	 podpora	
sreskega poglavarja v Logatcu organizaciji srednješol-
ske Matice vojnih sirot, potrdilo o invalidnosti otroka 
za časa vojne), 2 ks. (t. e. 8, a. e. 131, 134)

•	seznami	podpiranih	družinskih	članov	vojakov	1914–
1917, 37 ks. (t. e. 21)

•	plačilne	pole	za	preživljanje	svojcev	tistih,	ki	so	zara-
di vojne ostali v sovražnih državah 1917–1918, 19 ks.  
(t. e. 21)

•	plačilni	 poli	 za	 preživljanje	 svojcev	 invalidov	 1916–
1917, 1 ks. (t. e. 21)

•	seznam	nabornikov	 za	 leto	1914,	 spisek	posestnikov	
živine, vozov in materialov iz 20-tih (seznam vojnih ob-
veznikov, tudi podatki o služenju v Avstro-Ogrski), 2 ks. 
(t. e. 23)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0001
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA GORA
Čas gradiva (1884–1943) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Gora
Opis vsebine •	knjiga	prijavljenih	vojakov	občine	Gora	1884–1925,	1	

k. (t. e. 1, a. e. 4)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

NBH, BŽ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0002
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA RIBNICA
Čas gradiva (1749–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (50 š.; 5,0 t.m.) 50 š.; 5,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Ribnica
Opis vsebine •	vojna 1914–1918 (aprovizacija, preskrba, poljedelstvo, 

črnovojniki, demobilizacija goveda, državna varnost, 
higienske razmere, invalidi, izkazi o zaposlenih delav-
cih in vojaških invalidih, javna varnost, nabiralne akcije 
in rekvizacije v korist vojaštva, nabori, nalezljive bolez-
ni, epidemije, razkuževanje, nastanitev vojaštva, nasta-
vitve poljskega čuvaja, omejevanje pijančevanja, ome-
jitev in prepoved točenja alkoholnih pijač vojaštvu, 
oskrba beguncev, padli in ranjeni vojaki, podpora ZDA 
in izseljencev, pokopališča, policijska ura, portreti vo-
jaških osebnosti, preprečevanje kriminala, preprečeva-
nje poškodb telefona, preprečevanje sabotaž železni-
ce, seznami beguncev, straženje železnice in brzojava 
s strani nočne straže, škoda povzročena civilnemu pre-
bivalstvu s strani vojaštva, ubožni sklad, uradna knjiga 
o spravnih poizkusih (žaljenje časti), ustanovitev dela-
vske posredovalnice, varstvo in nadzor telegrafa, voja-
ške priprege, vojna posojila, vojni ujetniki, zaposlova-
nje civilnih delavcev v vojski, zasilna poljska bolnišnica 
(1915 ustanovljena v Ribnici), …), 50 š. (t. e. 1–50)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1982; konkordančna tabela

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SODRAŽICA
Čas gradiva (1872–1947) 1914–1924
Obseg gradiva (25 š.; 3,5 t.m.) 560 ks., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sodražica
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	sej	1910–1924	(atentat,	Rdeči	križ,	

socialne zadeve, vojna posojila, Borojević – častni me-
ščan, vojne dajatve, proračun, jugoslovanska deklara-
cija, Ante Trumbić, Narodni svet, Narodna obramba), 
1 k. (t. e. 1, a. e. 2)

•	razni	zapisniki	1900–1918	(begunci,	aprovizacija),	3	ks.	
(t. e. 1, a. e. 41)
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•	dopisi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1914	 (žalne	slo-
vesnosti po atentatu, oprostitev vojaške službe župa-
na, predpisi v vojnem stanju, nabori, črnovojniki, ben-
cin, aprovizacija, socialne zadeve, Rdeči križ), 17 ks. 
(t. e. 10, a. e. 264)

•	razglasi	 Okrajnega	 glavarstva	 Kočevje	 1914	 (vojaški	
golobi-pismonoše, policijska ura gostiln, nabori, po-
ziv za nabore bosansko-hercegovskih deželanov, voj-
no posojilo, črnovojniki, aprovizacija, vojne dajatve), 
15 ks. (t. e. 10, a. e. 265)

•	dopisi	 in	 razglasi	Deželnega	odbora	kranjskega	1914	
(pomanjkanje, oprostitev vojaške službe župana, Rde-
či križ, davki, podpore družinam vpoklicanih vojakov, 
aprovizacija, vojno posojilo), 7 ks. (t. e. 10, a. e. 266)

•	razglasi	Deželne	vlade	za	Kranjsko	1914	(pomoč	invali-
dom in družinam padlih), 1 ks. (t. e. 10, a. e. 267)

•	drugi	prejeti	dopisi	in	razglasi	1914	(dopis	okrajne	sod-
nije v Ribnici o seznamu padlih in pogrešanjih, prošnja 
za prostovoljni vstop v vojsko, klasifikacija), 3 ks. (t. e. 
10, a. e. 269)

•	dopisi	občine	1914	(pomanjkanje,	vojno	posojilo,	iska-
nje delavcev), 4 ks. (t. e. 10, a. e. 247)

•	razglasi	občine	1914	(preskrba,	nabori,	begunci,	pod-
pora družinam vojakov), 5 ks. (t. e. 11, a. e. 271)

•	zaloge	žita	in	moke	1914,	2	ks.	(t.	e.	11,	a.	e.	274)
•	vojaške	zadeve	1914	(nabori,	črnovojniki),	12	ks.	(t.	e.	

11, a. e. 279)
•	dopisi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1915	 (vojne	da-

jatve, nabiranje pomoči za vojake, vohuni, preskrba in 
omejevanje porabe, aprovizacija, nalezljive bolezni, 
nabori, pomoč družinam ranjenih/mrtvih vojakov, čr-
novojniki, vojna posojila, oblast vrhovnega poveljnika, 
predaja orožja, vojni invalidi, begunci, socialne zade-
ve, italijansko letalstvo, oddaja zlata in srebra, pošta, 
prepoved lastninjenja eraričnih predmetov, vojni ujet-
niki), 48 ks. (t. e. 11, a. e. 280)

•	razglasi	 Okrajnega	 glavarstva	 Kočevje	 1915	 (vpoklic	
bosansko-hercegovskih vojaških obveznikov, konji, 
nabori, črnovojniki, popisovanje zalog, preskrba, od-
bor za podporo vdovam in sirotam padlih vojakov, 
aprovizacija, pošta, železnice, razglas za vojno nespo-
sobne, begunci), 24 ks. (t. e. 11, a. e. 281)

•	dopisi in razglasi Deželnega odbora kranjskega 1915 
(socialne zadeve, vojno posojilo), 7 ks. (t. e. 12, a. e. 282)
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•	razglasi	deželne	vlade	za	Kranjsko	1915	(nabiranje	ko-
vin, oddaja eksplozivnih snovi), 2 ks. (t. e. 11, a. e. 283)

•	drugi prejeti dopisi in razglasi 1915 (vojaška bolnišnica, 
prošnja za pomoč žensk pri gasilstvu, prošnja za daro-
vanje gorskih čevljev vojakom, službe za invalidne vo-
jake, pomanjkanje surovin), 5 ks. (t. e. 11, a. e. 286)

•	dopisi	in	razglasi	občine	(preverba	podatkov	umrlega	
vojaka, zbiranje surovin – guma, zmožnosti dela na 
polju, iskanje pomočnikov za vojsko, aprovizacija, pre-
gled zalog, bodeča žica, javna varnost, oskrba vojske, 
ukrep za ravnanje z žitom, begunci, prošnja za ženito-
vanjsko dovoljenje vojaka pred odhodom na fronto, 
oddaja konjev, preskrba), 22 ks. (t. e. 11, a. e. 287)

•	socialno	 skrbstvo	 (prošnje	 za	 podporo	 žen	 vojakov,	
prošnja za vstop v vojsko, skupno preživljanje revnih, 
beračenje, Ameriški odbor za revne sirote, begunci),  
9 ks. (t. e. 11, a. e. 293)

•	vojaške	 zadeve	 1915	 (nabori,	 črnovojniki,	 nabiranje	
listov za čaj za vojne ujetnike, podpora starim revnim 
vojakom, obrazec prošnje za preživljanje Okrajne/de-
želne komisije za preživljanje, vojno posojilo, prosto-
voljni vstop v vojsko, konji), 14 ks. (t. e. 11, a. e. 294)

•	dopisi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1916	(konji,	usnje,	
nagrade za najdeno vojaško opremo, preskrba, vojne 
dajatve, podražitve, vojaške stavbe, nabori, vojni inva-
lidi, določanje cen, vojaške straže, aprovizacija, oddaja 
kovin, »vojne spominske sobe«, begunci), 28 ks. (t. e. 
11, a. e. 295)

•	dopisi	 Deželnega	 odbora	 kranjskega	 in	 okrožnice	
1916 (uporaba kovačnice v vojaške namene, oprosti-
tev črnovojniške službe nekaterih občinskih funkcio-
narjev, vojaške nastanitve, »vojne spominske sobe«),  
5 ks. (t. e. 11, a. e. 296)

•	razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1916	(vojne	da-
jatve, preskrba, cene živil, nalezljive bolezni – živali, 
vojni ujetniki, ustanova za vojne invalide), 31 ks. (t. e. 
11, a. e. 296)

•	drugi	dopisi	in	razglasi	1916	(pomoč	vojakom	na	fron-
ti, aprovizacija, popisi živil in živine, vojaška oprema, 
vojne dajatve, podpora družine vojakov), 13 ks. (t. e. 
11, a. e. 301)

•	dopisi	 občine	 1916	 (obešanje	 zastav	 v	 čast	 nemške-
ga cesarja, cene in popisi živil, odkup živine, pomoč 
vojski, aprovizacija, pomanjkanje usnja, vojni ujetniki, 
ostanki granat in naboji), 14 ks. (t. e. 11, a. e. 302)
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•	pritožba	 deželnega	 poslanca	 Karla	 Škulja	 v	 zvezi	 z	
aprovizacijo 1916, 1 ks. (t. e. 11, a. e. 303)

•	socialno	skrbstvo,	zdravstvo	1916	(nalezljive	bolezni	–	
preiskava sumljivih žensk), 1 ks. (t. e. 11, a. e. 309)

•	vojaške	zadeve	1916	(vojaška	služba	občinskih	sveto-
valcev, vpoklici, prodaja vojaške opreme, konji, srbski 
ujetniki, nabiranje listja za vojake), 9 ks. (t. e. 11, a. e. 
310)

•	dopisi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1917	(kosti,	vojno	
posojilo, konji, vojni ujetniki, aprovizacija, popisovanje 
zalog, vojne dajatve, črnovojniki, določanje cen živil, 
zaplembe, cesarjev rojstni dan, nabiranje pomoči za 
vojake, zbiranje prispevkov za ohranitev vojnih gro-
bov, begunci), 40 ks. (t. e. 12, a. e. 311)

•	dopisi	Deželnega	odbora	 kranjskega	1917	 (škoda	na	
travi in praproti s strani vojaštva), 2 ks. (t. e. 12, a. e. 312)

•	razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1917	 (črnovoj-
niki, aprovizacija, zdravljenje vračajočih vojakov, seno, 
določanje cen, poziv za prijavo pogrešanih ali ujetih 
vojakov), 16 ks. (t. e. 12, a. e. 313)

•	razglasi	 in	okrožnice	deželne	vlade	 in	deželnega	od-
bora 1917 (vojno posojilo, popisovanje zalog lesa),  
4 ks. (t. e. 12, a. e. 314)

•	razglasi	 deželnega	 predsednika	 1917	 (popisovanje	
zalog, določanje cen, pomoč civilnemu prebivalstvu v 
Koroški Beli), 4 ks. (t. e. 12, a. e. 315)

•	drugi	dopisi	in	razglasi	1917	(Rdeči	križ,	prošnje	za	do-
pust vojakov, pomanjkanje usnja, vojno posojilo, apro-
vizacija, begunci, vojne dajatve, Vojni podporni sklad, 
zemljišče za vojsko), 13 ks. (t. e. 12, a. e. 316)

•	dopisi	 in	 razglasi	 občine	 1917	 (aprovizacija,	 zbiranje	
bakra, socialne zadeve, cene, begunci, pomanjkanje, 
klasifikacij), 18 ks. (t. e. 12, a. e. 317)

•	socialno	 skrbstvo,	 zdravstvo	 1917	 (begunci,	 šolarji),	 
3 ks. (t. e. 12, a. e. 320)

•	vojaške	zadeve	1917	(nabori,	seznami,	črnovojniki,	na-
kupovanje hrane, prošnje za dopust vojakov, socialne 
zadeve, seno), 28 ks. (t. e. 12, a. e. 322)

•	dopisi	 in	 razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1918	
(vračanje beguncev, aprovizacija, vojni ujetniki, klasifi-
kacija, vojno posojilo, dopust vojakov, vojaški delavci), 
24 ks. (t. e. 12, a. e. 323)

•	dopisi	 Deželnega	 odbora	 kranjskega	 1918	 (pomoč	
obrtnikom in trgovcem), 1 ks. (t. e. 12, a. e. 324)
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•	drugi	dopisi	(dopust	vojakov,	aprovizacija,	prošnja	za	
potrdilo o službi pred vpoklicem, prošnja za vrnitev 
civilne obleke sina, predaja cerkvenih zvonov vojski),  
7 ks. (t. e. 12, a. e. 325)

•	letni	 dopisi	 občine	 1918	 (aprovizacija,	 pomanjkanje,	
dopust vojakov, oprostitev vojaške službe, prošnja za 
vrnitev civilne obleke, podpora begunki), 12 ks. (t. e. 
12, a. e. 256)

•	dopisi	 in	 razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1919	
(vračanje povzročene škode vsled političnega prega-
njanja, socialne zadeve, aprovizacija, nalezljive bolez-
ni, potni listi, begunci, prostitucija, vojaške vaje, iskanje 
izgubljenega/ukradenega arhivskega in knjižničnega 
gradiva, državno posojilo, zglaševanje tujcev, vojaški 
dopusti, črnovojniki, kraljev rojstni dan, vojni invalidi, 
pomoč svojcem in invalidom borcev za severno mejo, 
pregled sporne klasifikacije živine, vojne odškodnine, 
draginja), 34 ks. (t. e. 12, a. e. 327)

•	okrožnice	deželne	vlade	1919	 (vohunstvo,	draginja	v	
Beogradu), 2 ks. (t. e. 12, a. e. 328)

•	drugi	 prejeti	 dopisi	 1919	 (vojna	 škoda,	 draginja,	 po-
manjkanje, nalezljive bolezni, pošiljanje Verlustlist, 
aprovizacija, demobilizacija, begunske podpore),  
11 ks. (t. e. 12, a. e. 330)

•	socialno	skrbstvo	1919	(begunske	podpore),	2	ks.	(t.	e.	
12, a. e. 340)

•	dopisi	 in	 razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1921	
(poziv proti izseljevanju, atentat na prestolonasledni-
ka), 2 ks. (t. e. 12, a. e. 347)

•	mesečni	pregled	o	potrebi	moke	1920	 (aprovizacija),	 
3 ks. (t. e. 12, a. e. 345)

•	dopisi	 in	 razglasi	Okrajnega	glavarstva	Kočevje	1921	
(aprovizacija, vojni ujetniki v Italiji), 3 ks. (t. e. 12,  
a. e. 353)

•	dopisi	občine	1921	(socialne	zadeve,	aprovizacija),	11	
ks. (t. e. 12, a. e. 356)

•	dopisi in razglasi Okrajnega glavarstva Kočevje 1923 
(pomoč invalidom in rodbinam padlih vojakov, razglas 
v zvezi s prevojnimi obveznicami), 2 ks. (t. e. 13, a. e. 358)

•	dopisi	Pokrajinske	uprave	za	Slovenijo	1923	(Društvo	
za pomoč rodbinam in sirotam padlih ruskih vojakov), 
1 ks. (t. e. 13, a. e. 359)

•	domovinstvo	1923	(optant	iz	Trsta),	1	ks.	(t.	e.	13,	a.	e.	
362)
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•	vojno	posojilo	1915–1917,	1919,	9	ks.	(t.	e.	22,	a.	e.	676)
•	prošnje za podelitev podpor iz društva ljubljanskih 

gospa za invalide oz. revne vojake 1917, 9 ks. (t. e. 22, 
a. e. 687)

•	vojni	invalidi	1922–1924	(tudi	pomoč	družinam	padlih	
vojakov), 5 ks. (t. e. 24, a. e. 723)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0001
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BOROVNICA
Čas gradiva (1867–1948) 1914–1920 
Obseg gradiva (36 š.; 5,4 t.m.) 1 k., 15 ks.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Borovnica
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 27.	 1.	 1916–23.	 11.	

1925 (oddaja živil, odškodnine, lakota, Jugoslovanski 
odbor, popisovanje zalog), 1 k. (t. e. 11, a. e. 41)

•	občinski	register	vojaških	obveznikov	1887–1904,	2	ks.	
(t. e. 12, a. e. 64, 65)

•	seznam	tujcev	v	občini	Borovnica (nepopolna) 1916–
1931 (optanti), 1 ks. (t. e. 14, a. e. 148)

•	okrožnica	 Okrajnega	 glavarstva	 Ljubljana (akcija 
za pomoč beguncem iz Galicije 1914), 1 ks. (t. e. 30,  
a. e. 481)

•	plakat	Rdečega	križa	 (Poizvedovalni	urad	daje	odgo-
vore na vprašanja o nahajališču ranjenih in obolelih 
vojakov, avgust 1914), 1 ks. (t. e. 30, a. e. 482)

•	spomenica	c.	kr.	ministrstva	notranjih	zadev	o	zdrav- 
stvenem oskrbovanju v železniškem prometu, sep-
tember 1914, 1 ks. (t. e. 30, a. e. 483)

•	seznam	 prosilcev	 za	 preživljanje	 svojcev	 4.	 8.	 1914,	 
1 ks. (t. e. 30, a. e. 484)

•	popisne	pole	(4)	za	begunce,	ki	prejemajo	državno	be-
gunsko podporo 1920, 8 ks. (t. e. 30, a. e. 485)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

NBH, BŽ
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Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0001

Ime fonda oziroma zbirke OBČINA JESENICE

Čas gradiva (1894–1946) 1912–1918, 1927

Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Občina Jesenice

Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 1914–1918	 (splošne	
upravne zadeve, vojaške zadeve, naborniki, prosto-
voljci, mobilizacija, vojne dajatve, vojni invalidi, črno-
vojniki, begunci, ranjenci, mrtvi, preskrba prebival-
stva, pomoč družinam, vojno posojilo, cene, računi, 
občinske komisije za pridelke, oddaja predmetov, 
škoda, dobrodelne prireditve, zbiranje sredstev, Rdeči 
križ, pomanjkanje obrtnikov in delavcev, varčevanje, 
omejitve), 1 š. (a. e. 3, 4)

•	vojaško	 pokopališče	 Hrušica,	 seznam	 padlih	 vojakov	
1918, 1 ks. (a. e. 15)

•	pokopališče	 Jesenice,	 načrti	 spominske	 kapele	 1927,	 
1 ks. (a. e. 17)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0002

Ime fonda oziroma zbirke OBČINA DOVJE – MOJSTRANA

Čas gradiva (1599–1945) 1914–1918

Obseg gradiva (36 š., 4 f.; 4,0 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.

Naziv ustvarjalca Občina Dovje Mojstrana

Opis vsebine •	spisi	1914–1918	(splošne	upravne	zadeve,	vojaške	za-
deve, naborniki, prostovoljci, mobilizacija, vojne dajat-
ve, vojni invalidi, črnovojniki, begunci, ranjenci, mrtvi, 
preskrba prebivalstva, pomoč družinam, vojno poso-
jilo, cene, računi, občinske komisije za pridelke, odda-
ja predmetov, škoda, dobrodelne prireditve, zbiranje 
sredstev, Rdeči križ, pomanjkanje obrtnikov in delav-
cev, varčevanje, omejitve), 3 š. (a. e. 140–146)

•	vložni	zapisniki	1914–1918,	1	š.	(a.	e.	213–215)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KOROŠKA BELA
Čas gradiva (1824–1945) 1915–1917, 1933
Obseg gradiva (58 š., 3 f.; 6,1 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Županstvo Koroška Bela
Opis vsebine •	spisi	 občinskega	 urada	 1914–1920	 (splošne	 upravne	

zadeve, vojaške zadeve, naborniki, prostovoljci, mo-
bilizacija, vojne dajatve, vojni invalidi, črnovojniki, 
begunci, ranjenci, mrtvi, preskrba, pomoč družinam, 
Rdeči križ,vojno posojilo, cene, računi, občinske komi-
sije za pridelke, oddaja predmetov, škoda, dobrodelne 
prireditve, zbiranje sredstev, varčevanje, omejitve), 3 š. 
(a. e. 45–52)

•	aprovizacijski	odbor	za	uslužbence	 in	delavce	KID	na	
Jesenicah in Javorniku 1916–1918 (poročila, dopisi, 
prehranske izkaznice), 1 š. (a. e. 47, 48)

•	seznam	 pogorelcev	 in	 vojnih	 oškodovancev,	 ocena	
škode, podpora 1917, 1 š. (a. e. 162)

•	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1914–1920,	 1933	
(splošne upravne zadeve, vojaške zadeve, razglasitev 
dr. Mateja Potočnika za častnega občana – denarna 
podpora pogorelcem), 1 š. (a. e. 94, 95)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0004
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KRANJSKA GORA
Čas gradiva (1846–1945) 1908–1941
Obseg gradiva (58 š., 15 k.; 6,5 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kranjska Gora
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora,	 spisi	 1908–1941	

(splošne upravne zadeve, vojaške zadeve, naborniki, 
prostovoljci, mobilizacija, vojne dajatve, vojni invalidi, 
črnovojniki, begunci, ranjenci, mrtvi, preskrba prebi-
valstva, pomoč družinam, vojno posojilo, cene, računi, 
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občinske komisije za pridelke, oddaja predmetov, 
škoda, dobrodelne prireditve, zbiranje sredstev, Rdeči 
križ, pokopališče), 3 š. (t. e. 17, 21, 68)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0002
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KRANJ
Čas gradiva (1632–1947) 1914–1925
Obseg gradiva (323 š., 4 m.; 35,9 t.m.) 22 š., 1 m.; 2,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Kranj

Županstvo Kranj
Opis vsebine •	spisi	 občinskega	 urada	 1914–1925,	 zapisniki	 sej	 ob-

činskega odbora 1914–1916 (splošne upravne zadeve, 
vojaške zadeve, naborniki, prostovoljci, mobilizacija, 
vojne dajatve, vojni invalidi, črnovojniki, begunci, ran- 
jenci, mrtvi, preskrba, pomoč družinam,vojno posoji-
lo, cene, računi, občinske komisije za pridelke, odda-
ja predmetov, škoda, dobrodelne prireditve, zbiranje 
sredstev,pletenje, šivanje, pomanjkanje obrtnikov in 
delavcev, varčevanje, omejitve, nagla sodišča), 20 š.  
(a. e. 1380, 1385–1448, 4081, 4138, 4147, 5183)

•	občinski	 urad	 za	preskrbo	 s	hrano	1915–1918	 (dolo-
čanje najvišjih cen blaga, zatiranje prekupčevanja, ob-
činski pregledi o preskrbi, seznami trgovcev, računi),  
1 š. (a. e. 1386, 1387)

•	aprovizacijski	urad,	1915–1919	(razglasi,	potrdila,	živil-
ske izkaznice za mast in olje, dopisi z dobavitelji), 3 š. 
(a. e. 1399, 1400, 1410, 1421, 1424, 1426, 1450)

•	vojaška	bolnišnica	Zavidović,	1915	(ranjenci,	mrtvi,	po-
moč, oskrba), 1 š. (a. e. 1386, 1387)

•	Rdeči	 križ,	 spisi	 1914–1925	 (izobraževanje	 bolniških	
strežnic, zbiranje denarnih prispevkov in predmetov) 
1 š. (a. e. 1419, 1555, 1781, 1959, 2034) 

•	evidence	izplačil	za	oskrbo	beguncev	in	prispevkov	za	
pomoč družinam vpoklicanih vojakov 1914–1916, 1 š. 
(a. e. 4115, 4116)

•	seznam	imetnikov	kolajn	za	hrabrost	1919,	2	ks.	(a.	e.	
4221)

•	seznam	 padlih	 v	 1.	 sv.	 vojni,	 pokopanih	 v	 Kranju	 in	
okolici s. d., 1 ks. (a. e. 4157)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0003
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BESNICA
Čas gradiva (1897–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (12 š., 1 k.; 1,2 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Občina Besnica
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1918	(vojno	po-

sojilo, nabiralne akcije), 1 ks. (a. e. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0005
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA NAKLO
Čas gradiva (1902–1945) 1913–1930
Obseg gradiva (1 š., 10 f.; 1,6 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Občina Naklo
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1918	(vojno	po-

sojilo), 1 ks. (t. e. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0107
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA CERKLJE
Čas gradiva (1912–1943) 1914–1918
Obseg gradiva (6 f.; 0,6 t.m.) 2 t. e.
Naziv ustvarjalca Občina Cerklje
Opis vsebine •	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1918	(begunci,	

vojno posojilo, nabiralne akcije, zadrževanje vojakov, 
onesnaževanje), 1 ks. (t. e. 1)

•	evidenca	 neaktivnega	 vojaškega	 moštva	 1912,	 1	 ks.	 
(t. e. 5)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0004
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BLED
Čas gradiva (1776–1946) 1907–1933
Obseg gradiva (87 š., 18 f., 4 m.; 15,2 t.m.) 2 š.
Naziv ustvarjalca Občina Bled
Opis vsebine •	delovodniki	1910–1925,	1	f.	(a.	e.	4,	5)

•	zapisniki	sej	občinskega	odbora	1914–1918	(aproviza-
cija, nastanitev vojakov, Rdeči križ, dobrodelnost, voj-
no posojilo, nabiralne akcije), 2 ks. (a. e. 11)

•	vojno	posojilo	1915–1918	(prijave,	obračuni,	pobotni-
ce, zahvale), 23 ks. (a. e. 29)

•	vojaške	 zadeve	 1918	 (poročilo	 o	 podelitvi	 vojaškega	
odlikovanja – zlati križec), 1 ks. (a. e. 73)

•	seznam	grobov	na	vojaškem	pokopališču	Bled 1915–
1933 (vzdrževanje, pokopi), 10 ks. (a. e. 74)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0005
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BOHINJSKA BISTRICA
Čas gradiva (1750–1942) 1915–1931
Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 1 ks.
Naziv ustvarjalca Občina Bohinjska Bistrica
Opis vsebine •	evidenca	tujcev	1915–1931,	1	k.	(t.	e.	9)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0006
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BREZJE–MOŠNJE
Čas gradiva (1849–1941) 1914–1935
Obseg gradiva (21 š., 1 f.; 2,2 t.m.) 1 š.
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Naziv ustvarjalca Občina Brezje–Mošnje
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1914–1918	 (aten-

tat, ustanovitev aprovizacijskega odbora, Rdeči križ, 
preskrba beguncev, dobrodelnost, vojno posojilo, 
straže, nabiralne akcije, oddaja zvonov, skrb za revne), 
1 š. (t. e. 1)

•	okrožnice	1914–1918,	1	š.	(t.	e.	1)
•	razglasi	1914–1916,	30	ks.	(t.	e.	2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRŽ/0001
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TRŽIČ
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1920
Obseg gradiva (109 š., 10 k., 1 ks.; 14,0 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Tržič
Opis vsebine •	aprovizacijski	odsek	1915–1920	(dobava	in	razdeljeva-

nje moke, nadzor, cene), 1 š. (a. e. 4, 9)
•	zapisniki	sej	občinskega	odbora,	1914–1918	(atentat,	

vojno posojilo, begunci, socialne zadeve, postavitev 
spominskega obeležja pri cerkvi), 1 š. (a. e. 4, 9)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995
Bibliografija Stariha: Tržič v arhivskem gradivu

MK

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_MET/0002
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA METLIKA–MESTO
Čas gradiva (1825–1945) 1914–1919
Obseg gradiva (120 š., 3 k., 14 f.; 13,7 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Metlika–mesto
Opis vsebine •	begunci	1914,	1ks.	(š.	51)

•	begunci,	božič	v	vojni	1915,	10	ks.	(š.	52)
•	vojni	ujetniki,	invalidi,	oddaja	železa,	oprema	vojakov,	

italijanska letala, slamnate kite, 15 ks. (š. 53)
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•	okrožnice	 1917,	 podpora	 beguncem	 iz	 Gorice	 1918,	
1919, 18 ks. (š. 54)

•	vojne	dajatve	1914,	10	ks.	(š.	86)
•	vojaške	 zadeve,	 seznam	 kovinskih	 predmetov	 1914–

1919, 20 ks. (š. 93)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0005
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Čas gradiva (1621–1946) 1914–1919
Obseg gradiva (141 š., 221 k., 41 f.; 19,5 t.m.) 11 š.; 1,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Novo mesto
Opis vsebine •	spisi	1914	(zbiranje	denarja	za	božična	darila	vojakom,	

vojno posojilo, okrožnica v zvezi z begunci, ukaz v 
zvezi z mobilizacijo, plakat »Rojaki« – poziv za pomoč 
družinam vojakov, razglas v zvezi z zalogami žita, riža, 
moke in premoga, okrožnica v zvezi z zavarovanjem 
železnic, brzojavov in drugo za vojaštvo pomembnih 
zadev, deželna akcija za družine rezervistov, okrožni-
ca v zvezi s podporo družinskim članom vpoklicanih v 
vojno, razglas v zvezi z vojaško službo, razpis ustanov 
za invalide), 14 ks. (š. 93)

•	spisi	 1915	 (okrožnica	 v	 zvezi	 s	 podporami	 svojcev,	
vpoklicanih v vojsko, tabela o prispevkih vdov in si-
rot gažistov in moštva stalne armade, razdelitev daril 
amerikanskega odbora revnim sirotam, padlih v vojski, 
prepoved prometa z osebnimi avtomobili na črti za-
hodne meje Trst, skrb za begunce, okrožnica v zvezi z 
vojnimi razmerami, cene živil, nabiranje kovin, begun-
ci iz Goriške, seznam vojnih beguncev, ki so prišli iz Ro-
vinja, okrožnica o možnem napadu na Kranjsko, odda-
ja bakrenih kotlov za vojne namene, oddaja zalog sena 
vojski, razglas o prepovedi oziroma zadržanju vojaških 
predmetov, ki so ostali na bojišču, oddaja vreč za pot-
rebe vojaštva, poziv za nabiranje robidnih in jagodnih 
listov kot nadomestilo za čaj za vojake, okrožnica v 
zvezi s pošiljanjem pošte avstro-ogrske vojne ujetni-
ce v Srbiji, okrožnica o prepovedi obveščanja javnosti 
o načrtih in smeri vojaških operacij, plakat: patriotsko 
nabiranje kovin za vojsko, obsodba zaradi izkorišča-
nja vojnih razmer, plakat »Božič na bojišču«, nabiranje
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volne in kavčuka po vojnem oskrbovalnem uradu, 
tretje vojno posojilo, vojni ujetniki, plakat: Božič v 
vojni 1915, zbiranje kovin, poravnava škode vojaških 
oseb, prepoved stikov med civilisti in vojnimi ujetniki, 
preskrba vojaških vdov in sirot, plakati: Miloščina za 
vojne ujetnike v Rusiji, Vdovski in sirotinski podporni 
zaklad skupne oborožene moči, Pomožni fond za vdo-
ve in sirote vseh vojakov), 32 ks. (š. 94, 95)

•	spisi	1916	(vojna	posojila,	oskrba	vdov	in	sirot	padlih	v	
vojni, okrožnica o organiziranju gimnazijskega tečaja 
za slovenske begunce, okrožnica v zvezi s popisi voja-
ških vojnih invalidov, razglas v zvezi z begunci, nabira-
nje kopriv, plakat: svarilo prebivalstvu, da naj nikar ne 
pomagajo vojnim ujetnikom na begu, spolne bolezni 
pri vojakih, prepoved fotografiranja vojaških objektov, 
razglas v zvezi z učnimi tečaji za invalide, razglas v zve-
zi z letalskim napadom na Ljubljano, razglas o vojnih 
beguncih iz Galicije in Bukovine), 13 ks. (š. 96, 97)

•	spisi	 1917	 (oddaja	 za	 soško	 fronto,	 razglas	 v	 zvezi	 s	
podpiranjem vojnih ujetnikov, preskrba z živili, omeji-
tev klanja živine, vojni ujetniki, podpora beguncev), 28 
ks. (š. 98)

•	spisi	 1918	 (vojni	 invalidi,	 preskrba	 beguncev,	 vojni	
ujetniki, plakat: nabiranje divjih plodov, oskrba vojnih 
grobov, dezerterji, letak – Kriegsgräbertag, aprovizaci-
ja, vojaški transport s fronte, ranjenci, nalezljive bolez-
ni, vojno posojilo, kuhinja za reveže), 39 ks. (š. 99)

•	spisi	 1919	 (begunska	 podpora,	 vojne	 sirote),	 10	 ks.	 
(š. 99)

•	preskrba	 z	 živili	 med	 1.	 sv.	 vojno	 1915–1918,	 4	 š.	 
(š. 389–392)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006, 2016

IH, DM, JG, MP

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0001
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ZMINEC
Čas gradiva (1876–1945) 1917–1918
Obseg gradiva (22 š., 4 k.; 2,4 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Zminec (Gemeinde Sminz, Županstvo Zminec, 

Občinski urad Zminec, Gemeindeamt Sminz)
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Opis vsebine •	zapisniki	 sej	občinskega	odbora	1917–1918	 (zbiranje	
denarja za vdovski in sirotinski sklad, aprovizacija, voj-
no posojilo), 1 š. (š. 1)

•	spisi	 občine	 Zminec	 1917	 (splošne	 upravne	 zadeve,	
vojaško posojilo, vojaške zadeve, razglasi, preskrba 
prebivalstva, popisi živine, rekvizicije), 1 š. (š. 9)

•	spisi	 občine	 Zminec	 1917	 (splošne	 upravne	 zadeve,	
vojaško posojilo oddaja volne in sena), 1 š. (š. 9)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1968
Bibliografija Štukl: Uprava in arhiv občine Zminec, str. 89–93

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0014
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA TRATA
Čas gradiva (1860–1945) 1914–1931
Obseg gradiva (18 š., 4 k.; 2,1 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Trata (Gemeinde Trata)
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	sej	1907–1933	(proračunske	zade-

ve občine, dodelitve ubožnih podpor, vojna posojila), 
1 k. (š. 2)

•	vojaški	 grobovi	 iz	 1.	 vojne	 1931	 (seznam	pokopanih	
vojakov iz 1. sv. vojne, situacijski načrt pokopališča na 
Trati in vojaških, problematika urejanja vojaških gro-
bov), 1 š. (9 š.)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1970
Bibliografija Štukl: Uprava in arhiv občine Trata, str. 277–279

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0061
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SORICA
Čas gradiva (1871–1945) 1914–1920
Obseg gradiva (11 š., 3k.; 1,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Sorica (Županstvo Sorica, Gemeinde Zarz)
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	sej	občinskega	odbora	1912–1920	

(proračunske zadeve občine, dodelitve ubožnih pod-
por, pomožna akcija za begunca, straženje brzojavne 
in telefonske proge, pobiranje posod za žganjekuho,
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najem posojila za preskrbo prebivalstva, dobava sena 
za vojaško upravo, vojno posojilo, vzdrževanje cest in 
mostov, podpora majniški deklaraciji), 1 š. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1972
Bibliografija Štukl: Zasedba Sorice, str. 194–200

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0063
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŠKOFJA LOKA
Čas gradiva (1546–1945) 1914–1920
Obseg gradiva (119 š., 75k.; 15,0 t.m.) 15 š., 1 k; 1,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Škofja Loka (Stadtgemeinde Bischoflack)
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	odbora	 z	 vabili	 in	dnevnimi	

redi 1911–1920 (vojaško pokopališče, proračunske 
zadeve občine, dodelitve ubožnih podpor, nabirke za 
vojne sirote, vojno posojilo, nabiranje praznih vreč za 
vojne namene, izjava o podpori jugoslovanski deklara-
ciji, nabiranje darov za vojaške domove), 1 k. (k. 6)

•	dopisi 1914–1915 (spisi in razglasi, seznam hišnih po-
sestnikov, ki imajo primerna stanovanja za nastanitev 
vojaških častnikov, seznami zalog, vozov in koles, po-
ziv bolnim vojakom v domači oskrbi, seznam vojakov 
v domači oskrbi, poljski begunci, preskrba beguncev, 
okrožnice in razglasi v zvezi z begunci, namestitve 
beguncev, stanovanjske razmere beguncev, seznami 
beguncev, nastanjenih Škofji Loki, izkazi prejemkov 
in izdatkov za preskrbo beguncev, podpore ženam 
vojakov, prošnje za podporo, predpisi o zglaševanju), 
1 m. (š. 62)

•	vojaške	zadeve	1915	 (prošnje	Rdečemu	križu	za	pre-
mestitve v bolnišnico v Škofji Loki, naznanilne kartice 
o zajetih avstro-ogrskih vojakih v Rusiji in Italiji, izkaz 
izplačil stanarine za vojaštvo lastnikom stanovanj, 
razglasi v zvezi z straženjem telefonskih, telegrafskih 
in železniških prog, vojaški dopusti), 1 m. (š. 62)

•	spisi	v	zvezi	s	preskrbo	in	prehrano–aprovizacija 1915 
(razglasi in okrožnice v zvezi s preskrbo in nabiralnimi 
akcijami, najvišje dovoljene cene živil, popis zalog ovsa, 
žita, moke, krompirja, dodelitve podpor za preživlja-
nje–seznami prejemnikov, naznanitev ovčje volne, 
cene krompirja, nabava oblek za begunce), 1 m. (š. 62)
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•	begunci	s	Primorske	1915–1916	(razglasi	in	okrožnice	
v zvezi z goriškimi begunci, seznami goriških begun-
cev v občini Škofja Loka, izjave o načinu preživljanja 
goriških beguncev), 1 m. (š. 62)

•	spisi	1915	(razglasi	in	okrožnice),	1	m.	(š.	63)
•	dopisi 1915/1 (razglasi in okrožnice v zvezi z nalezlji-

vimi boleznimi pri živalih, begunci, prošnje beguncev 
za podporo, razglasi v zvezi z preskrbo z moko in ko-
ruzo, popis potreb žita in moke v gostilnah in pekar-
nah ter pri mlinarjih, seznami oddanih vreč, razglasi in 
okrožnice v zvezi z zbiranjem in oddajo vreč za vojsko, 
cepljenje prašičev, nabiranje kovin za vojsko, popis 
oddanih kovinskih kurilnih naprav, seznam posestni-
kov, ki morajo oddati kotle za žganjekuho, oddaja ko-
vin, razglasi o živini, razglasi in okrožnice o cepljenju 
koz, izjava županstva o prevzemu jamstva za prevzem 
blaga, ki ga prejme Zadruga krojačev v Škofji Loki, 
preskrba vojaških vdov in sirot, razglasi in okrožnice v 
zvezi s prostovoljnimi strelci, poziv k oddaji postelj za 
ranjence, odredba za omejitev alkoholizma (pijanče-
vanja), 1 m. (š. 63)

•	razni	 spisi	 1915/2	 (razglasi	 in	 okrožnice,	 oklici),	 1	m.	 
(š. 63)

•	dopisi	1915/2	(razglasi	in	okrožnice,	oklici,	prošnje	za	
nakup žita, III. vojno posojilo, potne legitimacije za 
daljša potovanja, vojaški dopusti), 1 m. (š. 63)

•	spisi	 in	 razglasi	 1916	 (seznam	 odlikovanih	 mož,	 se-
znam posestnikov, ki lahko nudijo stanovanje vojski, 
izplačila stanarin za namestitev vojske, vojaški do-
pusti, vojno posojilo, propagandni material združenja 
vojaških tehnikov, štetje konj in vozil, Deželni zakonik 
za vojvodino Kranjsko, dobava smrekovih in borovih 
sadik, zaplemba in oddaj konopcev (špage), nabiranje 
stebel in listja kopriv, vojaški invalidi, nabiranje volne 
in kavčuka, preskrba z koruzo in žitom, prijave in od-
jave tujcev, zglaševalni predpisi, dobava klavne živine, 
štetje in klasifikacija konj, aprovizacija klavne živine, 
poraba mesa, popis govedi in prašičev, oddaja in pri-
delek krompirja, popis zalog krompirja, preskrba s sla-
nino, stanje živine, oddaja sena, slame in živine, vojaški 
kino, oddaja kovinskih predmetov in orožja, prepoved 
občevanja z ruskimi ujetniki, dobava sladkorja, delitev 
in popis zalog kave), 1 m. (š. 64)

•	aprovizacija	1916/1	(splošni	razglasi	 in	okrožnice,	ok-
lici, sadjarski tečaj, prepoved civilnega prometa, črno-
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vojniška služba, dobava stelje za vojsko, oddaja krvi, 
kož in kit zaklane živine, promet z lanom, prodaja 
kovinskih predmetov, peka in prodaja kruha, zakol 
in prodaja telet, vojni invalidi, prepoved občevanja z 
vojnimi ujetniki, oddaja sena, slame in živine, najvišje 
cene živil, prevzem oddanih postelj za vojaško bolnico, 
razdeljevanje ovsa za setev, policijska ura, rokovanje z 
nerazstreljenimi bombami, kino predstave, nabiranje 
robidovih in jagodnih listov za čaj, vzdrževanje cest, 
prepoved razpolaganj s koprivami, uvedba poletnega 
časa, nabiranje praznih vreč), 1 m. (š. 64)

•	spisi	 1916/2	 (razglasi,	 okrožnice:	 košnja	 trave,	 uvoz	
in prevoz živine, postavitev uličnih svetilk ob izolirni 
bolnišnici v Vincarjih, popis rentnih hranilnih knjižic, 
oddaja živalskih kož, zaseg sena in otave, prebiranje 
črnovojnikov, Ana Šmid prosi za vrnitev odvzetega 
vozu, uvedba poletnega časa, ukaz o obveznem razo-
bešanju zastav, prepoved uporabe nedograjene ceste 
do mestnega pokopališča, policijska ura za gostilne in 
krčme, nastanitev primorske begunke Terezije Trpin, 
nabiranje in uporaba gob, uporaba umetnega ledu, 
navodila za rokovanje z nerazstreljenimi naboji, naj-
višje določene cene koruzne moke, prašičev in drugih 
živil, nabiranje mladega robidovega in jagodovega 
listja, poziv k uporabi vseh bučnih in sončničnih se-
men za izdelavo olja, prepoved sekanja domačega 
kostanja, postavitev kolera barak v Vincarjih, potrdila 
o posedovanju postelj, pomoč vojakov za košnjo tra-
ve, razdelitev usnja in prodaja usnja, obvezna prijava 
in odjava tujcev in beguncev, prepoved zadrževanja 
žensk na javnih mestih po 9. uri zvečer, prepoved fo-
tografiranja, risanja in slikanja vojaških objektov, mo-
stov, železniških naprav, obvezna oddaja obročev iz 
gume vseh vrst, prepoved shranjevanja in obvezna 
oddaja letakov italijanske vojske, prodajanje cvetja na 
trgu 17. in 18. avgusta za obdaritev ranjenih in slepih 
vojake, poziv k zbiranju oblek za goriške begunce in 
perja za podglavnice za težko ranjene vojake, prodaja 
konj vojaški komisiji v Kranju in Škofji Loki, podaljšanje 
policijske ure na 10. uro zvečer za gostinske obrate v 
Škofji Loki, potrebe po krompirju, oddaja možnarjev, 
najvišje dovoljene cene mleka), 1 m. (š. 64)

•	spisi	1916/3	(splošni	razglasi	 in	okrožnice,	oklici,	pre-
poved nudenja pomoči pobeglim vojnim ujetnikom, 
prodaja žrebet, nabiranje divjega kostanja, izdelava 
slamnatih obuval za vojsko, nadzor mlinov, določitev
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mlinskih okolišev, razdeljevanje usnja, poziv k nabira-
nju praznih vreč, popis živine, prebiranje črnovojnikov 
v Ljubljani, nadzor tujskega prometa, zaplemba div-
jega kostanja za vojsko, prepoved nabiranja divjega 
kostanja, popis izdelovalcev surove masti in jedilne-
ga olja, oddaja svežih sliv, preskrba z otrobi, obvezna 
oddaja kož zaklanih živali, poziv k nabiranju robidovih 
in jagodnih listov za čaj, najvišje dovoljene cene živil, 
popis potreb po čevljih z usnjenim in lesenim podpla-
tom, nabiranje starega papirja, oddaja sena, deželna 
komisija prevzela nakup prašičev za zakol, oddaja ko-
ruznega zdroba, podelitev izvajanja nakupne in rekvi-
zicijske pravice glede prašičev trem mesarjem v okraj-
nem glavarstvu Kranj, za območje občin: Javorje, Stara 
Loka, Škofja Loka, Železniki, Oselica, Poljane, Selca, 
Zminec, Trata in Sorica to pravico dobi Anton Hafner 
iz Škofje Loke, odprava nepravilnosti pri nastanitvi voj-
nih ujetnikov, navodila za uporabo oluščenih koruznih 
storžev, prepoved obdarovanja s krofi ob žegnanjih, 
poziv društva Dobrodelnost, naznanilo o dobavi krom-
pirja, dodelitev varuha mladoletnima Jožefu in Francu 
Peternelu, odprodaja sena in slame vojski, najvišje 
cene fižola in graha, pomanjkanje sladkorja, pomanj-
kanje fižola v občini Škofja Loka, cene sladkorja, popis 
potreb občine Škofja Loka po prašičih in svinjski masti 
(navedeno število prebivalcev, samostanov in gostiln 
v občini), poziv k nabiranju kostanja, želoda in žira, 
prepoved razsvetljave grobov za praznik vseh svetih, 
prepoved oddaje kruha v gostilne, krčme in kavarne, 
v občini Škofja Loka poročajo, da so nabrali 500 kosov 
steklenic, preprečevanje širjenja kužnih bolezni, oklic 
Tretji božič na bojišču, vpis vojnega posojila, razglas o 
varstvu orehovega drevja, razglas o prodaji občinske-
ga fižola, ješprena, kaše in pšeničnega zdroba, razglas 
o oddaji vojaških predmetov, odgovor občine na vpra-
šalnik o potrebah po surovem masla in masti, oklic o 
zbiranju kosti, cenik čevljev z lesenimi podplati tvrdke 
Karol Pollak iz Ljubljane, podaljšanje podpisovanja 
vojnega posojila, poročilo o v občini nastanjenih pri-
morskih beguncih), 1 m. (š. 64)

•	spisi	 1917	 (vojaške	 zadeve–seznam oproščencev, ki 
so se zglasili pri županstvu, občina prosi glavarstvo za 
izplačilo nadomestila za nastalo škodo zaradi nastani-
tve vojske na travniku v lasti Matevža Igliča, pogreša-
ni vojaki in razglasitve za mrtve, izkaz sena za vojsko, 
poraba petroleja in seznami dobav petroleja, sladkor
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za vlaganje–popis potreb in dobav, dobava gozdnih 
sadik, čevljarski mojstri – seznam, dobave usnja, do-
bave klavne živine, nabava masti in špeha, zbiranje 
kosti, najvišje dovoljene cene živil, uvedba mlinskih 
nakaznic – seznami prejemnikov mlinskih nakaznic, 
oddaja mleka, dobava mila, klasifikacija konj, vojno 
botrstvo in pokroviteljstvo, splošni razglasi in okrož- 
nice; oskrba vojnih grobov, zračni napadi in cestni 
promet, klanje živine, popis količine dovoljenih sveč v 
občinah na Loškem, dan žepnih robcev, prijave vojne 
škode, promet s kostanjevim lesom, preskrba revnih 
prebivalcev – seznami oseb, ki se ne morejo same pre-
življati, zapisniki sej aprovizacijskega odbora, promet z 
jajci, nabava in zaloge krompirja), 1 m. (š. 65)

•	aprovizacija	1917/1	 (izkaz	oseb	za	dobavo	cenejšega	
mesa, splošni razglasi in okrožnice, cene mleka, raz-
deljevanje moke in krompirja, preskrba s semenskim 
krompirjem in koruzo, pospeševanje lova na zverjad, 
zaplemba ovsa in koruze, prepoved približevanja zara-
di strelskih vaj v Vincarjih, vojni ujetniki za pomoč pri 
delu na polju, prošnja za oprostitev vojaške službe za 
Franca Ruparja, edinega kovača v občini, občina prosi 
za dovoljenje, da bi mesarji lahko ostanke loja prodaja-
li lokalnemu prebivalstvu, prepoved domačega zakola 
goveje živine in telet), 1 m. (š. 65)

•	aprovizacija	1917/2	(splošni	razglasi	in	okrožnice,	pre-
poved uporabe jajc za izdelavo žganih pijač, prepoved 
uporabe sladkorja za izdelavo umetnih sadnih sokov, 
limonad in drugih pijač, zaplemba ovsa in ječmena, 
štetje živine in konj, prepoved paše živine na travni-
kih, oddaja ovčje volne in živalske dlake, prepoved 
približevanja zaradi vojaških strelskih vaj na vadbišču 
za Kamnitnikom, obvezno naznanilo zvoncev za vojne 
namene, oddaja sena), 1 m. (š. 65)

•	aprovizacija	1917/3	(splošni	razglasi	in	okrožnice,	po-
pis oddane krme, oddaja žira, fižola in krompirja, pre-
poved izvažanja drv iz Kranjske, cene krompirja, pojav 
kužne bolezni slinavke v Oselici in Gorenji vasi, popis 
lastnikov konj in vozov v občini, preprečevanje kužnih 
bolezni, odredbe v zvezi s pojavom griže, prepoved 
polaganja mrličev, ki so umrli zaradi kužne bolezni, na 
mrtvaški oder, popis zalog kave v prodajalnah na drob-
no na Loškem, poziv vsem beguncem v občini, da se 
zglasijo (29. 9. 1917) pri orožniški postaji in da se prip-
ravijo za takojšen odhod iz okraja, obvezne nakaznice 
za stanodajalce za nastanitev vojaštva v stanovanjih, 
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razprodaja moke, prodaja občinskega krompirja, pro-
daja kavne mešanice, promet z divjim kostanjem, 
obvezna naznanitev kužnih bolezni, oddaja zelja, pri-
tožba občine na okrajno glavarstvo Kranj zaradi neu-
poštevanja predpisov nemške vojske, občina Škofja 
Loka poroča, da je za namen prevoza beguncev iz 
Gorenje vasi na postajo v Škofjo Loko dala 12 eno- 
vprežnih in 2 dvovprežna voza, občina Stara Loka pa 9 
enovprežnih, oddaja vojaških oprav, prijava zalog v tr-
govinah, splošna oddaja orožja in streliva), 1 m. (š. 65)

•	spisi 1918/1 (splošni razglasi in okrožnice, županstvo 
poroča, da se je marca 1918 v Škofji Loki nahajala vo-
jaška bolnišnica 7/4, ki se sedaj nahaja v Trstu, dobava 
sena in slame, županstvo naroča, da je potrebno 20 
kg krompirja oddati oskrbovalki ujetnikov ge. Ankele, 
delitev krompirja, prodaja konj v Kranju, naznanilne 
kartice o zajetih avstro-ogrskih vojakih v Italiji, deli-
tev premoga, prijava zalog rdeče detelje, priglasitev 
potreb po slami, prodaja krompirja, Josipina Stubel 
prosi županstvo za potrdilo o bivanju v Škofji Loki za-
radi prejema begunjske podpore, prodaja konjskega 
mesa, priglasilna pola konfekcijskega blaga za letno 
sezono 1918 za begunce, oddaja kovinskih predme-
tov), 1 m. (š. 66)

•	spisi	1918/2	 (splošni	 razglasi	 in	okrožnice,	županstvo	
poroča, da je do maja 1918 v občini Škofja Loka 20 mož 
umrlih oz. pogrešanih na bojnem polju, občina Škofja 
Loka se je dne 30. 12. 1917 izrekla za jugoslovansko de-
klaracijo in zato ni potrebno izdajati nove izjave, akcija 
nabiranja moških srajc in spodnjih hlač za iz ujetništva 
vračajoče vojake, prošnje za podporo, deželni glavar 
Ivan Šušteršič se odpoveduje častnemu meščanstvu, 
priglasitev zalog lesa, oddaja sena in slame, županstvo 
poroča, da zaradi vojaštva na travnikih ni sena ter da je 
letina zelo slaba, črnovojniki letniki 1865–1869 se mo-
rajo zglasiti pri županstvu, sladila za diabetike, poziv k 
pravočasnemu spravilu krme, akcija »otroci na deželo!«, 
razdeljevanje čevljev goriškim beguncem, razdeljeva-
nje suhega govejega mesa, vpisovanje vojnega po-
sojila, uršulinski samostan prosi, da bi lahko obdržalo 
kovinske nakove (ključavnice), ker imajo zgodovinsko 
in umetniško vrednost, razdeljevanje govejega mesa, 
cene prenočišč in obrokov v drugi polovici leta 1917 
in prvi polovici leta 1918, izkaz prebivalcev, ki pridejo 
v poštev za preskrbo s krompirjem, dovoljenje Aloisu 
Krennerju za nadaljnje postavljanje električnih drogov
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za napeljavo elektrike, poljske straže lahko aretirajo 
vsakogar, ki je po 9. uri na polju, komisijske obravna-
ve zaradi škode, ki jo je povzročila avstrijska vojska, 
prodaja krompirja pri Balantu, razdeljevanje mesnih 
nakaznic, v občini pride za preskrbo s krompirjem v 
poštev 2.000 oseb, uršulinski samostan naznanja, da 
so 4 vojaki v noči z 11. na 12. avgust 1918 kradli krom-
pir in ga nesli proti barakam, prodaja mesa, prepoved 
razpošiljanja živil po pošti in železnici, delitev novih 
močnih nakaznic, mestni nadstražnik poroča, da so vo-
jaki, ki so prišli iz gostilne Helene Kavčič na Studencu, 
razgrajali, seznam gostilničarjev in kavarnarjev v Škofji 
Loki, izplačila stanarine za nemške vojake), 1 m. (š. 66)

•	spisi	1918/3	(splošni	razglasi	in	okrožnice,	oddaja	ko-
vinskih predmetov, prodaja krompirja in slame, odda-
ja lovskih šiber, razglas glede ravnanja ob letalskem 
napadu, prošnje za zvišanje količin sladkorja, občina 
Škofja Loka se je dne 30. 12. 1917 izrekla za jugoslo-
vansko deklaracijo in zato ni potrebno izdajati nove 
izjave, izkaz škode na cestah zaradi vojske, prepoved 
oddaje svežega sadja gostom v gostilnah, prometa s 
pivom, razprodaja krompirja, seznam gostilničarjev, ki 
prejmejo sladkor za vkuhavanje sadja, seznam odliko-
vanih v vojni iz občine Škofja Loka), 1 m. (š. 66)

•	aprovizacija	 1918	 (zglaševalni	 predpisi,	 preskrba	 z	
usnjem: seznami čevljarjev, ki so prejeli usnje s količina-
mi razdeljenega usnja, preskrba s sladkorjem, seznami 
prejemnikov sladkorja s količinami razdeljenega slad-
korja, preskrba s sukancem: seznami prejemnikov s ko-
ličinami prejetega usnja, dobave gozdnih sadik: sezna-
mi prejemnikov s količinami prejetih gozdnih sadik, 
prebiranje črnovojnikov, oddaja in preskrba z volno, 
mestno županstvo poroča, preskrba z mastjo in špe-
hom: da je v občini veliko pomanjkanje masti in špeha, 
saj je občina dobila le 30 prašičev, kar je občutno pre-
malo, zapisniki aprovizacijskega odbora za leto 1918, 
preskrba s petrolejem: seznami prejemnikov petrole-
ja s količinami, dobrodelnost: seznami darovalcev in 
zneski podarjenega denarja, klasifikacija konj, preskr-
ba beguncev z obleko in obutvijo: seznam beguncev, 
ki so prejeli obleko in obutev, goriški begunci: izkaz 
prejemkov in izdatkov za preskrbo goriških begun-
cev za leti 1917 in 1918, izplačilo škode nastale zaradi 
vojske na vaškem svetu v kraju Kamnitnik), 1 m. (š. 66)

•	vojna	 posojila	 1914–1918	 (vojna	 posojila	 in	 obresti),	 
1 m. (š. 67



Zgodovinski arhiv Ljubljana

380

•	statistika	 cen	 1914–1918	 (statistika–ceniki	 cen	 živil,	
vinskega kisa, lesa, slame po mesecih), 1 m. (š. 67)

•	begunci	1919	(seznam	beguncev	in	prejetih	podpor),	
1 m. (š. 67)

•	aprovizacija	1914–ca.	1920	(razdelilni	načrt	za	moko),	
1 m. (š. 67)

•	spisi	in	razglasi	1920	(begunci,	invalidi	in	svojci	padlih	
in pogrešanih), 1 m. (š. 67)

•	gibanje	 prebivalstva	 1880–1935	 (krajevne	 table:	 po-
stavitev krajevnih tabel v slovenskem in nemškem je-
ziku 1914–1916, seznam gojenk, ki so zapustile samo-
stan, 1915), 1 m. (š. 98)

•	vojaško	 pokopališče	 in	 cesta	 na	 pokopališče	 1915–
1935 (seznam na vojaškem in civilnem pokopališču v 
Škofji Loki pokopanih vojakov, s. d., vojaško pokopa-
lišče in nova cesta do pokopališča, prekop nemških 
vojakov), 1 m. (š. 99)

•	policijske	 zadeve	 1884–1937	 (občinski	 posredovalni	
urad: statistika o poslovanju urada za leta 1913–1918 
v sodnem okraju Škofja Loka, uradna knjiga–vpisnik 
posredovalnega urada v Škofji Loki, 1913–1927, poli-
cijske zadeve 1915, prostitucija 1916), 1 m. (š. 120)

•	policijske	 zadeve	 1912–1919	 (prijave	 1916,	 prijave	
1918), 1 m. (š. 122)

•	seznami	 podpirancev	 1888–1941	 (nabiralna	 pola	
za božičnico vojakom in vdovam padlih 1915), 1 m.  
(š. 128)

•	statistika	 1916–1940	 (vprašalnik	 o	 letini	 1916),	 1	 m.	 
(š. 137)

•	elementarne	nezgode,	razne	škode	1903–1941	(škoda	
po toči 1915: prijave škode), 1 m. (š. 137)

•	statistika	1979–1941	(veterinarska	poročila	o	živini	 in	
izvoz živine 1914–1916, seznami konjev–klasifikacija 
konj 1914–1918), 1 m. (š. 138)

•	klavniške	 zadeve	 1904–1941	 (blagajniška	 knjiga	
mestne klavnice Škofja Loka, nespoštovanje predpi-
sov), 1 m. (š. 138)

•	vozila	1885–1941	(izkaz	o	vozilih	1915),	1	m.	(š.	138)
•	zadeve	 z	 Rdečim	 križem	 in	 drugimi	 humanitarnimi	

ustanovami (Rdeči križ 1916–1919: naznanilne kartice 
o zajetih avstro-ogrskih vojakih Italiji), 1 m. (š. 143)

•	pomožno	 društvo	 za	 bolne	 na	 pljučih	 1915–1918	
(imeniki članov), 1 m. (š. 143)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 1972

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0252
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA JAVORJE
Čas gradiva (1877–1942) 1919–1921
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Javorje (Županstvo Javorje, Gemeinde Afriach)
Opis vsebine •	begunci	1919–1921	(splošni	razglasi	in	navodila	v	zve-

zi z begunci), 1 m. (š. 1)
•	vračanje	vojnih	ujetnikov	1919–1920	(splošni	razglasi	

in navodila v zvezi z vračanjem vojnih ujetnikov), 1 m. 
(š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008
Bibliografija Šega: Zanimivosti iz zapisnikov Občine Javorje, str. 91–

111
EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0265
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ŽIRI
Čas gradiva (1901–1943) 1915–1920
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Žiri (Županstvo občine Žiri, Gemeinde Sairach)
Opis vsebine •	vojno	posojilo	 1915–1920	 (skupno	 vojno	posojilo	 za	

občino Žiri), 1 m. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

EEP

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0099
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SPODNJA IDRIJA
Čas gradiva (1882–1928) 1914–1918
Obseg gradiva (26 f., 2 š., 10 k.; 4,5 t.m.) 3 f.; 0,3 t.m.
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Naziv ustvarjalca Občina Spodnja Idrija
Opis vsebine •	spisi	 občinskega	 urada	 Spodnja	 Idrija	 1916–1918	

(splošne upravne zadeve, razglasi, okrožnice, nastani-
tev beguncev), 1 f. (f. 1)

•	vojne	 zadeve	 1914–1918	 (vojaške	 podpore	 svojcem	
vpoklicanih vojakov med 1. sv. vojno), 1 f. (f. 2)

•	vojne	zadeve	1917–1918	(aprovizacija,	preskrba	prebi-
valstva), 1 f. (f. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 1980

JP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0100
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ČEKOVNIK
Čas gradiva (1869–1928) 1914–1924
Obseg gradiva (21 š., 1 f.; 2,2 t.m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Čekovnik
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1914–1918	 (imeno-

vanje generala Svetozarja Borojevića za častnega ob-
čana, vojna posojila, popisovanje živine za potrebe 
vojske, izjava občinskega odbora o majniški deklaraci-
ji), 1 š. (š. 1)

•	vojne	zadeve	1914–1924	(časovna	in	opravilna	razdeli-
tev občine Čekovnik za mobilizacijo, mobilizacija črne 
vojske, odbor za oskrbo vojnih grobov na Avstrijskem, 
vojne pokojnine, vojni invalidi, preskrba z živili ter 
obvezna oddaja, zbiranje surovin za potrebe vojske, 
razglasi, okrožnice), 6 š. (š. 2, 8–12)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

JP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0101
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA VOJSKO
Čas gradiva (1862–1928) 1914–1925
Obseg gradiva (16 š., 4 k.; 1,6 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Vojsko
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 1914–1918	 (ime-

novanje generala Svetozarja Borojevića za častnega
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občana, zbiranje denarja in surovin za vojsko, vojna 
posojila, vojna oskrba prebivalstva, organizacija ob-
činskih straž, oddaja sena za vojsko, izjava za deklara-
cijo jugoslovanskega kluba), 1 k. (š. 1)

•	vojne	 zadeve	 1915–1925	 (aprovizacija,	 vojne	 sirote,	
vdove, invalidi, vojne pokojnine, seznam pogrešanih 
vojakov, padli med 1. sv. vojno, odredbe vrhovnega 
poveljstva italijanske armade), 2 š. (š. 2, 3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

JP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0102
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA DOLE
Čas gradiva (1886–1928) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š., 36 f., 10 k.; 6,2 t.m.) 9 f., 1 k.; 0,9 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Dole
Opis vsebine •	spisi občinskega urada Dole 1914–1918 (splošne uprav-

ne zadeve, razglasi, okrožnice), 5 f. (f. 8, 9, 13, 15, 27)
•	vojne	 zadeve	 1914–1918	 (mobilizacija,	 aprovizacija,	

rekvizicije, oddaja sena, živine, zbiranje surovin za pot-
rebe vojske, nastanitev beguncev, vojni zavezanci iz 
Galicije in Bukovine, skrb za sirote in vdove, vojni pres-
krbovalni urad, črnovojniki, Rdeči križ, vojna posojila), 
4 f. (f. 10, 23, 25, 38)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 1980

JP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0129
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA IDRIJA
Čas gradiva (1850–1945) 1914–1925
Obseg gradiva (733 f., 688 k.; 150,0 t.m.) 13 f., 1 k.; 1,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Idrija (Stadtgemeinde Idria, Municipio di Idria)
Opis vsebine •	splošno	pisarniško	poslovanje	občinskega	urada	Idrija	

1914–1918 (splošne upravne zadeve, razglasi, okrožni-
ce), 3 f. (f. 139, 165, 174)

•	zapisniki	 javnih	 sej	 občinskega	 odbora	 1914–1918	
(atentat v Sarajevu, aprovizacija, vojna posojila, voja-
ške zadeve), 1 k. (f. 306)
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•	zapisniki	 sej	mestnega	starešinstva	1914–1918	 (vojne	
zadeve, aprovizacija), 1 f. (f. 5)

•	vojne	zadeve	1914–1918	(vojna	posojila),	2	f.	(f.	30,	323)
•	vojne	 zadeve	 1914–1925	 (vojne	 sirote,	 invalidi),	 2	 f.	 

(f 202, 203)
•	vojne	zadeve	1914–1918	(imeniki	bivših	avstro-ogrskih	

vojakov, naborni in črnovojniški imeniki), 3 f. (f. 53, 58, 
317)

•	vojne	zadeve	1914–1918	(vojaški	nabori,	mobilizacija,	
vojni ujetniki, padli, begunci, sirote, invalidi), 1 f. (f. 57)

•	vojne	 zadeve	 1914–1922	 (mestna	 aprovizacija),	 1	 f.	 
(f. 46)

•	vojne	zadeve	1914–1918	(seznam	padlih	in	pogrešanih	
vojakov), 1 f. (f. 61)

•	Narodni	svet	1918,	1	f.	(f	44)
•	medvojna	in	povojna	vojna	škoda	1914–1918,	1	f.	(f.	43)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni seznam 1963
Bibliografija Idrijski razgledi LX/1

JP

A.153 Posebni organi za negospodarstvo

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0024
Ime fonda oziroma zbirke MESTNI ŠOLSKI SVET V LJUBLJANI
Čas gradiva (1861–1930) 1914–1919
Obseg gradiva (93 š., 10 f.; 10,3 t.m.) 33 m.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestni šolski svet v Ljubljani
Opis vsebine •	pomožne	 akcije	 za	 vojaštvo	 1914,	 1915,	 1	 m.	 (a.	 e.	

1276)
•	učiteljstvo	med	1.	sv.	vojno	1914–1917,	1	m.	(a.	e.	1277)
•	vojska	 zasede	 šolske	prostore	 1914–1916,	 1	m.	 (a.	 e.	

1279)
•	ljubljanske	 šole	 nabirajo	 robidovo	 in	 jagodovo	 listje	

1915, 1 m. (a. e. 1281)
•	prostovoljno	delo	zaradi	vojne	1914,	1	m.	(a.	e.	1286)
•	žalne	šolske	maše	za	pokojnim	nadvojvodo	(prestolo-

naslednikom) in njegovo ženo 1914, 1 m. (a. e. 1292)
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•	patriotska	vzgoja	šolske	mladine	1914–1916,	1	m.	(a.	e.	
1305)

•	pomožna	 akcija	 »Knjige	 na	 bojno	 polje«	 1915–1918,	 
1 m. (a. e. 1307)

•	patriotično	nabiranje	kovin	–	spominski	listi	1916,	1	m.	
(a. e. 1312)

•	zbirka	in	»Spominski	listi«	za	Vdovski	in	sirotinski	sklad	
1915, 1 m. (a. e. 1318)

•	dobrodelne	 predstave	 v	 korist	 vojakov	 1914–1917,	 
1 m. (a. e. 1323)

•	begunci	 iz	Galicije	 iz	šolskih	krogov	1914–1915,	1	m. 
(t. e. 51, a. e. 1325)

•	Rdeči	 križ	 (sodelovanje	 šol	 1914–1918),	 1	 m.	 (a.	 e.	
1330)

•	učiteljstvo	 iz	 Galicije	 (plače	 1914–1915),	 1	 m.	 (a.	 e.	
1340)

•	mestna	šolska	poslopja	so	pod	vojaško	upravo	(prese-
litev inventarja 1914), 1 m. (a. e. 1343)

•	vojna	posojila	1914–1918,	1	m.	(a.	e.	1345)
•	privatni	izpiti	odraslih	beguncev	iz	Galicije	in	Bukovine 

1916, 1 m. (a. e. 1353)
•	obutev	 šolske	 mladine	 med	 vojno	 1916–1918,	 1	 m.	 

(a. e. 1354)
•	patriotično	nabiranje	kositra	in	svinca	1916,	1917,	1	m.	

(a. e. 1360)
•	napadi	sovražnih	letal	(poduk	šolske	mladine	o	nevar-

nosti) 1916, 1 m. (a. e. 1361)
•	koze	 v	 vojaški	 bolnici	 v	 zunanji	 uršulinski	 šoli	 1916,	 

1 m. (a. e. 1364)
•	božična	darila	za	vojake	1915–1918,	1	m.	(a.	e.	1368)
•	begunjske	šole	(italijanske)	1915,	1	m.	(a.	e.	1369)
•	patriotična	akcija	»Zlato	sem	dal	za	železo«	1916,	1917,	

1 m. (a. e. 1370)
•	sodelovanje	 šolske	 mladine	 pri	 poljedelstvu	 1914–

1917, 1 m. (a. e. 1377)
•	patriotična	nabiranja	volne	in	kavčuka	1915,	1	m.	(a.	e.	

1379)
•	šolska	poslopja	za	vojaško	uporabo	1917,	1918,	1	m.	

(a. e. 1392)
•	spominske	plošče	na	šolskih	poslopjih	(za	padle	ali	za-

radi vojne obolele in umrle učitelje) 1916, 1 m. (a. e. 
1411)
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•	patriotično	 nabiranje	 kuhinjskih	 možnarjev	 iz	 medi	
1916, 1 m. (a. e. 1415)

•	učenci	–	begunci	v	šolskem	letu	1915–1916	(seznam),	
1 m. (a. e. 1416, 1417)

•	suplentka	–	begunka,	nastop	službe	1919,	1	m.	 (a.	e.	
1426)

•	vojaštvo	 v	 I.	 mestni	 deški	 ljubljanski	 šoli	 (poškodbe	
1919), 1 m. (a. e. 1431)

•	konferenca	 ob	 spremembi	 vlade	 ter	 ob	 izrednih	 de-
mobilizacijskih razmerah (zapisnik) 10. 11. 1918, 1 ks. 
(a. e. 1449)

•	namestitev	učiteljstva	iz	zasedenega	ozemlja	v	Kralje-
vini SHS 1922, 1 m. (a. e. 1528)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0026
Ime fonda oziroma zbirke KRAJEVNI ŠOLSKI SVET V ZGORNJI ŠIŠKI
Čas gradiva (1874–1938) 1914, 1917
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 m.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Krajevni šolski svet v Zgornji Šiški
Opis vsebine •	zasedba	 šolskih	 prostorov	 v	 času	 vojne	 1914,	 1917, 

1 m. (a. e. 9)
•	zbiralna	akcija	na	šoli	v	času	vojne	1917,	1	m.	(a.	e.	10)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0027
Ime fonda oziroma zbirke ŠOLSKI ODBOR OBRTNIH NADALJEVALNIH ŠOL  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1884–1938) 1915–1916
Obseg gradiva (4 š., 1 f.; 0,5 t.m.) 1 m.; 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Šolski odbor obrtnih nadaljevalnih šol v Ljubljani
Opis vsebine •	razglasi	 in	 navodila	 ob	 pričetku	 šolskega	 leta	 1915–

1916, 1 m. (a. e. 10)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NBH, BŽ

A.200 Pravosodje
A.223  Prvostopenjska sodišča

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0004
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LOŽ
Čas gradiva (1783–1963) 1914–1919
Obseg gradiva (162 š.; 16,2 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Lož (K. k. Bezirksgericht Laas)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	(spisi	A),	3	š.	(š.	36–38)

•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 
3 š. (š. 56–58)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik k vpisniku A 1898–1932; vpisinik A 1903–1924, 

vpisnik P 1906–1917, 1918–1920; arhivski popis 1983
ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0004
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE BRDO
Čas gradiva (1840–1946) 1914–1919
Obseg gradiva (211 š., 1 f.; 21,2 t.m.) 28 š.; 2,8 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Brdo (K. k. Bezirksgericht Egg)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	(spisi	A),	12	š.	(š.	39,	40,	

55, 56, 87, 88, 115, 116, 144, 145, 150, 151)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P),	

16 š. (š. 61, 62, 80, 89–91, 120–123, 127, 128, 189–191, 
201)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik umrlih 1901–1926; varstveni seznam 1914, 1918; 

vpisnik P 1913–1920; prevzemni popis 2004
ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0015
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KAMNIK
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Čas gradiva (1786–1986) 1914–1919
Obseg gradiva (595 š., 4 k., 1 f.; 59,7 t.m.) 40 š.; 4,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Kamnik (K. k. Bezirksgericht Stein)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	(spisi	A),	22	š.	(š.	236–

257)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 

18 š. (š. 363–380)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik v vpisniku A 1898–1920; vpisnik A 1913–1914, 

1918–1931, vpisnik P 1916–1918, 1919–1922; arhivski 
popis 2003

ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0010
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE KOČEVJE
Čas gradiva (1893–2001) 1914–1919
Obseg gradiva (1136 š.; 113,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Kočevje (K. k. Bezirksgericht Gottsche)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1894–1947	(spisi	A),	1	š.	(š.	219)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva seznam 2016
Bibliografija Vodnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana, str. 261

ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LIT/0046
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LITIJA
Čas gradiva (1850–1966) 1914–1919
Obseg gradiva (147š., 139 k., 11 f.; 30,3 t.m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Litija (K. k. Bezirksgericht Littai)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	(spisi	A),	4	š.	(š.	96–99)

•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 
3 š. (š. 67–69)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva imenik k vpisniku A 1894–1945; vpisnik A 1898–1916, 

1917–1920, vpisnik P 1916–1918; prevzemni popis 2008
ŽB
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0086

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LJUBLJANA
Čas gradiva (1786–1991) 1914–1919

Obseg gradiva (3642 š., 27 kartotek; 366,9 t.m.) 222 š.; 22,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Ljubljana (K. k. Bezirksgericht Laibach)

Opis vsebine •	zapuščinske	 zadeve	 A	 I	 1914–1919	 (spisi	 A),	 64	 š. 
(š. 1140–1204), zapuščinske zadeve A VIII 1914–1919 
(spisi A), 39 š. (š. 83–121)

•	varstvene	in	skrbstvene	zadeve	P	I	1914–1919	(spisi	P),	
60 š. (š. 75–134), varstvene in skrbstvene zadeve P VIII 
1914–1919 (spisi P), 59 š. (š. 752–810)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva imenik k vpisniku A 1914–1916, 1917–1919; vpisniki A 
I 1914–1919, vpisniki A VIII 1914–1920; imeniki P, S, Vs 
1898–1947; vpisniki P I 1914–1919, vpisniki P VIII 1914–
1919; seznam – 3. del, 2016

ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0004

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE LOGATEC
Čas gradiva (1884–1947) 1914–1919

Obseg gradiva (67 š., 3 k.; 7,0 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Logatec (K. k. Bezirksgericht Loitch)

Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1916–1917	(spisi	A),	2	š.	(š.	20,	21)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 

3 š. (š. 34–36)
Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva imenik k vpisniku A 1898–1928; vpisnik A 1898–1927; 
imenik k vpisniku P 1898–1930; vpisnik P 1910–1920; 
arhivski popis 1997

ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0005

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE RIBNICA
Čas gradiva (1881–1948) 1914–1919

Obseg gradiva (227 š.; 22,7 t.m.) 18 š.; 1,8 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Ribnica (K. k. Bezirksgericht Reifnitz)
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Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	 (spisi	A),	9	 š.	 (š.	119–
127)

•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 
9 š. (š. 177–185)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva vpisnika A 1908–1918, 1919–1929, vpisnik P 1912–1921; 
arhivski popis 2006

ŽB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0004
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE VRHNIKA
Čas gradiva (1856–1978) 1914–1919
Obseg gradiva (315 š., 3 k., 14 f.; 33,2 t.m.) 20 š.; 2,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Vrhnika (K. k. Bezirksgericht Oberlaiba-

ch)
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1919	(spisi	A),	7	š.	(š.	21–27)

•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1919	 (spisi	 P), 
13 š. (š. 64–76)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisnik A 1898–1920, vpisnik P 1908–1919; arhivski po-

pis 1980
ŽB

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ČRN/0018
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ČRNOMELJ
Čas gradiva (1815–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (628 š.; 62,8 t.m.) 10 š.; 1,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Črnomelj
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1918	(spisi	A)	(podatki	o	pa-

dlih vojakih, popisi premoženja, inventarji), 4 š. (š. 1–4)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1918	 (spisi	 P)	

(podatki o padlih vojakih, popisi premoženja, inven-
tarji, dodelitve varuhov mladoletnim otrokom), 6 š.  
(š. 102–106, 115)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 2012

IH, DM, JG, MP
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_MET/0013
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE METLIKA
Čas gradiva (1784–1965) 1914–1918
Obseg gradiva (52 š.; 5,2 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Metlika
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1918	(spisi	A)	(podatki	o	pa-

dlih vojakih, popisi premoženja, inventarji), 2 š. (š. 8–9)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1918	 (spisi	 P)	

(podatki o padlih vojakih, popisi premoženja, inven-
tarji, dodelitve varuhov mladoletnim otrokom), 4 š.  
(š. 32–35)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 1979

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0017
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE NOVO MESTO
Čas gradiva (1757–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (295 š., 781 k., 17 f.; 73,8 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Novo mesto
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1918	(spisi	A)	(podatki	o	pa-

dlih vojakih, popisi premoženja, inventarji), 1 š. (š. 46)
•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1918	 (spisi	 P)	

(podatki o padlih vojakih, popisi premoženja, inven-
tarji, dodelitve varuhov mladoletnim otrokom), 3 š. 
(š. 43–45)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva sumarni popis 2006

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRE/0033
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE MOKRONOG
Čas gradiva (1872–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (109 š.; 10,9 t.m.) 16 š.; 1,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Mokronog
Opis vsebine •	zapuščinske	zadeve	1914–1918	(spisi	A)	(podatki	o	pa-

dlih vojakih, popisi premoženja, inventarji), 3 š. (š. 42, 
62, 72)
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•	varstvene	 in	 skrbstvene	 zadeve	 1914–1918	 (spisi	 P)	
(podatki o padlih vojakih, popisi premoženja, inven-
tarji, dodelitve varuhov mladoletnim otrokom), 13 š. 
(š. 11–12, 15, 18, 31, 32, 39, 52, 54–55, 66, 91, 96)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003, 2013

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRE/0034
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE TREBNJE
Čas gradiva (1873–1980) 1914–1918
Obseg gradiva (292 š., 116 k., 2 f.; 39,6 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Trebnje
Opis vsebine •	zapuščinske	 zadeve	 1914–1918	 (spisi	 A)	 (podatki	 o	

padlih vojakih, popisi premoženja, inventarji), 4 š.  
(š. 52–54, 263)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009, 2015

IH, DM, JG, MP

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0173
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ŠKOFJA LOKA
Čas gradiva (1827–1978) 1914–1940
Obseg gradiva (356 š., 108 k., 1 m.; 42,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče v Škofji Loki (Bezirksgericht Bischoflack)
Opis vsebine •	U-prestopki	(kazenski	spis	zoper	mladoletnega	Jožefa	

Eržena, ki je na železniški postaji žalil črnovojnika), 1 š. 
(š. 362) 

•	zapuščinske	obravnave	1915–1940,	39	š.(š.	105–194)
•	skrbniški	spisi	1914–1928,	43	š.	(š.	203–245)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002, 2012 (dopolnjen)

EEP
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A.300 Vojaštvo, javna varnost, zaščita in reševanje
A.311 Vojaške enote in organizacije

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0021
Ime fonda oziroma zbirke MEŠČANSKA GARDA V NOVEM MESTU
Čas gradiva (1806–1926) 1914–1916
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 3 m., 0,05 t.m.
Naziv ustvarjalca Meščanska garda v Novem mestu
Opis vsebine •	spisi	 1914–1916	 (prošnja	 mestne	 občine	 za	 pomoč	

gardistov ob zbiranju konj za vojsko, oznake avstro- 
ogrskih in nemških letal, strogo zaupni dopis dežel-
nega predsedstva, nadzor avtomobilskega prometa, 
meščanska garda vpoklicana k aktivni službi, sprejem 
ranjencev, inšpekcijska služba v bolnišnicah, seznam 
inšpekcij, izvzem dveh gardistov od vojaške službe, 
ker ima garda premalo ljudi za stražo, sprevod gardi-
stov ob pogrebih padlih vojakov – razlogi novomeške 
garde za odklanjanje, seznami črnovojnikov), 2 m. (š. 3)

•	tiski	 na	 večjih	 papirjih	 1915	 (stražnica	 uniformirane	
meščanske garde), 1 m. (š. 4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998
Bibliografija Matijevič: Meščanska garda, str. 252–264

IH, DM, JG, MP

A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0047
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BABNO POLJE
Čas gradiva (1888–1957) 1915–1919
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š., 2 k., 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Babnem polju
Opis vsebine •	šolska	 kronika	1888–1926	 (vpoklic	 šolskega	osebja	v	

vojno, zbiralne akcije, praznovanje vojaških uspehov, 
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vojna posojila, praznovanje združitve v novo državo, 
razmere na šoli, obnova po vojni), 1 k. (š. 1)

•	delovodnik	1916–1929	(gl.	zgoraj),	1	k.	(š.	1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0048
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
Čas gradiva (1873–1981) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Cerknici
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1908–1931	 (atentat,	 vojna	 napoved,	

mobilizacija, avstrijski vojni uspehi, šolsko osebje v 
vojni, rusko ujetništvo, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, pomanjkanje, begunci, poraz pri Piavi, razpad 
Avstro-Ogrske, združitev v SHS), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0049
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA IGA VAS
Čas gradiva (1890–1967) 1914–1919
Obseg gradiva (25 š.; 2,5 t.m.) 6 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Iga vasi
Opis vsebine •	zapisniki	 krajevnih	 učiteljskih	 konferenc	 1913–1925	

(vpoklic šolskega osebja, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, skrajšano šolsko leto, nereden pouk, odstranje-
vanje avstrijskih šolskih pripomočkov), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 in	 odbora	
1909–1938 (vpoklic šolskega osebja, skrajšan pouk, 
smrt prestolonaslednika, prostovoljni prispevki za voj-
no, vojna škoda), 1 k. (š. 2)

•	knjiga	okrožnic	1911–1922	(glej	zgoraj),	1	k.	(š.	2)
•	statistika	 (podatki	 o	 šoli	 in	 šolskem	 okolišu	 na	 dan 

1. 12. 1918 z dne 30. 8. 1926), 1 f. (š. 2)
•	inventar	o	učilih	1908–1920	(poučevanje	o	vojni,	be-

gunci), 2 k. (š. 3)
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•	šolski	spisi	(šol.	l.	1914–1915,	1915–1916,	1916–1917,	
1917–1918) (pozivi, oklici, razglasi, navodila: preme-
stitve/namestitve šolskega osebja zaradi mobilizacije, 
ročna dela za vojake, zbiralne akcije, avstrijski Rdeči 
križ, vojna posojila, podpora in priboljški za družine 
učiteljev v vojski, begunci, vojni ujetniki, vojne razme-
re), 4 f. (š. 15)

•	spisi	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 Iga	 vas	 1914–1917	
(atentat, vpoklic šolskega osebja, varčevanje, opravi-
čljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne 
sile, premestitve/namestitve šolskega osebja zaradi 
mobilizacije, izredne razmere na šoli, vojni kotiček na 
šoli), 4 f. (š. 22)

•	delovodnik	 1908–1915,	 1915–1920	 (atentat,	 vpoklic	
šolskega osebja, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, 
patriotična vzgoja, begunci, vojna posojila, vojni ujet-
niki, vojne znamke, prispevki za Rdeči križ), 2 k. (š. 23)

•	zaznamki	 o	 denarnih	 prispevkih,	 ki	 jih	 daruje	 šolska	
mladina za avstrijski Rdeči križ 1915–1917 (zbiralne 
akcije, prispevki za Rdeči križ), 1 f. (š. 25)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0051

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA – ALJOŠE NOVA 
VAS PRI RAKEKU

Čas gradiva (1872–1975) 1914–1919

Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Ljudska šola Nova vas na Blokah

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1872–1929	 (atentat,	 poročanje	 o	 sve-
tovni vojni – porazi in zmage, teden Rdečega križa, 
vojno posojilo, delo učiteljev za vojne potrebe, konec 
vojne, ustanovitev Jugoslavije), 1 k. (š. 1)

•	spisi	(šol.	l.	1916–1917,	1917–1918,	1918–1919)	(pozi-
vi, oklici, razglasi, navodila: mobilizacija, vojna posoji-
la, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, zbiralne akcije, božični darovi za vojake, 
izredne vojne razmere, prispevki za Rdeči križ, begun-
ci, praznovanje zedinjenja v SHS, agitacija za prosto-
voljsko legijo), 3 f. (š. 7)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0052
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK
Čas gradiva (1881–1983) 1914–1919
Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 2 š., 3 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Ljudska šola Rakek
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1901–1933	 (atentat,	mobilizacija,	 voj-

na napoved, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, pri-
spevki za Rdeči križ, božični darovi za vojake, opravi-
čljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne 
sile, vojna posojila, vojaški uspehi, vojaški transporti 
po razpustu vojske, italijanska okupacija, ustanovitev 
SHS, mirovna konferenca), 1 k. (š. 1)

•	seznam	prebivalcev	Rakeka,	ki	so	vplačali	IV.	avstrijsko	
vojno posojilo 1916, 1 f. (š. 12)

•	rentna	knjižica	1916	(vojna	posojila),	1	f.	(š.	12)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0053
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI 

TRG PRI LOŽU
Čas gradiva (1862–1978) 1914–1919
Obseg gradiva (30 š.; 3,0 t.m.) 6 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola Stari trg pri Ložu
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1871–1920	 (atentat,	 vojaški	 uspehi,	

vpoklic šolskega osebja, opravičljivi izostanki od pou-
ka zaradi pomanjkanja delovne sile, skrajšano šolsko 
leto, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, vojna posoji-
la, darovi za jetične vojake, prispevki za Rdeči križ, pra-
znovanje vojaških uspehov, združitev v novo državo, 
opustitev pouka nemščine), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 1914–1921	 (atentat,	
izredne vojne razmere – preklic dopusta učiteljem, 
zbiralne akcije, poudarjanje domovinske dolžnosti, 
prošnje za prestop iz redne v pomožno šolo zaradi  po-
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manjkanja delovne sile, ročna dela za vojake, preda-
vanje o vojni in njenih posledicah, vpoklic šolskega 
osebja, prispevki za Rdeči križ, vojna posojila), 1 k. (š. 2)

•	zapisniki	sej	Krajevnega	šolskega	sveta	1905–1929	(iz-
redne vojne razmere – opravičljivi izostanki od pouka 
zaradi pomanjkanja delovne sile, skrajšan pouk oz. 
skrajšano šolsko leto, vojna posojila), 1 k. (š. 3)

•	okrožnice	in	naznanila	učiteljstvu	1914–1923	(atentat,	
zbiralne akcije, družinski večer – predavanje o vojni, 
vojna posojila, prostovoljni prispevki za vojsko, teden 
Rdečega križa, begunci), 1 k. (š. 5)

•	delovodniki	 1910–1916,	 1916–1925	 (atentat,	 mobi-
lizacija, zbiralne akcije, poudarjanje domoljubja pri 
pouku, ročna dela za vojake, begunci, teden Rdeče-
ga križa, vojna posojila, praznovanje združitve v SHS, 
opustitev pouka nemščine), 2 k. (š. 29)

•	tedniki	 (šol.	 l.	 1915–1916,	 1945–1946	 (ročna	 dela	 za	
vojake, teden Rdečega križa), 1 f. (š. 31)

•	dva	zapisnika	Krajevnega	odbora	Tedna	Rdečega	križa	
v Starem trgu pri Ložu, 28. 4. in 10. 5. 1916 (gl. zgoraj), 
1 f. (š. 31)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0054
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠIVČE
Čas gradiva (1903–1957) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š., 1 k., 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola Vrh pri Sveti Trojici
Opis vsebine •	šolska	kronika	1903–1940	 (prekinitve	pouka,	nabiral-

ne akcije, teden Rdečega križa, kmečko delo učencev, 
»patrijotično delovanje« učiteljev, seznam vojakov – 
nekdanjih učencev, draginja), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0055
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA UNEC
Čas gradiva (1855–1957) 1914–1919
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Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola na Uncu
Opis vsebine •	šolska kronika 1914–1957 (zbiralne akcije, vojni uspe-

hi, božična darila za vojake, vojna posojila, prispevki za 
Rdeči križ, razpust vojske, vojaški transporti, italijan-
ska okupacija, ustanovitev SHS, mirovna konferenca),  
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_CER/0056
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GRAHOVO
Čas gradiva (1868–1970) 1914–1919
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Grahovem
Opis vsebine •	šolska kronika 1893–1925 (atentat, začetek vojne, 

vpoklic šolskega osebja, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, božična darila za vojake, nastanitev vojaškega 
osebja v šoli, bolnišnica za konje, ruski ujetniki, teden 
Rdečega križa, vojaški uspehi, vojna kronika, vojna po-
sojila, rekvizicija, ustanovitev države SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0048
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE
Čas gradiva (1857–1974) 1914–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Domžalah
Opis vsebine •	šolska kronika, 1864–1947/48 (atentat, splošna mo-

bilizacija, vpoklic šolskega osebja, pomožni odbor za 
zbiranje pomoči vojakom, ročna dela za vojake, zbiral-
ne akcije, odpoved pouka zaradi nastanitve vojaškega 
osebja v šoli, vojaški uspehi, rekvizicija šolskih prosto-
rov za vojaško bolnico, vojna posojila, teden Rdečega 
križa, božična darila za vojake, rusko ujetništvo, pra-
znovanje združitve v SHS), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0051
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BLAGOVICA
Čas gradiva (1871–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Blagovici
Opis vsebine •	šolska kronika 1906/07–1940/41 (skrajšano šolsko 

leto, vpoklic šolskega osebja, zbiralne akcije, ročna 
dela za vojake, vojna posojila, teden Rdečega križa, 
vojni kotiček na šoli, božična darila za vojake, vojni do-
datek za učitelje, opravičljivi izostanki od pouka zaradi 
pomanjkanja delovne sile, vojne rekvizicije, praznova-
nje združitve v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0055
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA IHAN
Čas gradiva (1874–1958) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Ihanu
Opis vsebine •	šolska kronika 1874–1923 (atentat, vojna napoved, 

mobilizacija, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, ročna dela za vo-
jake, varčevanje in prehrana v vojnih časih, prispevki za 
avstrijski Rdeči križ, božična darila za vojake, begunci, 
vojni dodatek za učitelje, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1982

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0058
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MATIJE BLEJCA – MATEVŽA 

MENGEŠ
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Čas gradiva (1838–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (17 š.; 1,7 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Petrazredna ljudska šola v Mengšu
Opis vsebine •	šolska kronika 1873–1893, 1893–1916, 1916–1935, 

1941–1954 (atentat, vojna napoved, vpoklic šolskega 
osebja, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, odpoved in selitev po-
uka zaradi nastanitve vojaškega osebja v šoli, opravi-
čljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne 
sile, ročna dela za vojake, rekvizicija šolskih prostorov 
za potrebe vojske, vojaška bolnica, vojaški uspehi, bo-
žična darila za vojake, vojni dodatek za učitelje, sploš-
no pomanjkanje in draginja, konec vojne, razpad Av-
stro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 4 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_DOM/0062
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RADOMLJE
Čas gradiva (1888–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Mengšu
Opis vsebine •	šolska kronika 1913/14–1939/40 (atentat, spodbuja-

nje domoljubja pri pouku, skrajšano šolsko leto zara-
di pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, 
ročna dela za vojake, evakuacija šole zaradi nevarnos-
ti letalskega napada, prispevki za Rdeči križ, zbiralne 
akcije, vojaški uspehi, nastanitev vojaškega osebja na 
šoli, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0057
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE
Čas gradiva (1904–1969) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Grosupljem
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Opis vsebine •	šolska kronika 1904–1932 (atentat, skrajšano šolsko 
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, ročna dela za vojake, nereden pouk zaradi na-
stanitve vojaškega osebja v šoli, zbiralne akcije, razpad 
Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0058
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA 1. SLOVENSKE UDARNE BRIGADE 

(SPUB) TONE TOMŠIČ DOBREPOLJE
Čas gradiva (1870–1969) 1914–1918
Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola v Dobrepoljah
Opis vsebine •	šolska kronika 1910–1923 (atentat, napoved vojne, 

mobilizacija, vpoklic šolskega osebja, nereden pouk, 
zbiralne akcije, vojaški uspehi, vojna posojila, konec 
vojne, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0061
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KOPANJ
Čas gradiva (1906–1969) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Kopanju
Opis vsebine •	šolska kronika 1909–1939 (atentat, vojaški uspehi, zbi-

ralne akcije, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0062
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KRKA
Čas gradiva (1876–1965) 1914–1919
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 2 š., 2 k.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola na Krki
Opis vsebine •	zapisniki	 krajevnih	 učiteljskih	 konferenc	 1914–1929	

(tedenska predavanja o vojni, prispevki za Rdeči križ, 
ročna dela za vojake, opravičljivi izostanki od pouka 
zaradi pomanjkanja delovne sile), 1 k. (š. 1)

•	delovodnik	1897–1920	 (vpoklic	 šolskega	osebja,	 voj-
no-preskrbovalno delo učiteljev, patriotična vzgoja, 
zbiralne akcije, ročna dela za vojake, vojna posojila, 
prispevki za Rdeči križ, opravičljivi izostanki od pouka 
zaradi pomanjkanja delovne sile, vojaški uspehi, po-
ročila o poteku vojne, omejevanje negativne propa-
gande, varčevanje z živili, vojni kotiček na šoli, vojni 
dodatek za učitelje, pobegli vojni ujetniki ali vohuni, 
prepoved posnemanja vojaškega videza pri otrocih, 
Flödnikova ustanova za slepe vojake, prostovoljska 
koroška legija), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0065
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODTABOR
Čas gradiva (1869–1962) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Št. Juriju pri Grosuplju
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1895/96–1926/27	 (atentat,	 nereden	

pouk, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, prispevki za 
Rdeči križ, varčevanje z živili, vojna posojila, nastanitev 
vojaškega osebja v šoli, navodila za primer letalskega 
napada, nevarnost ročnih granat, vpoklic šolskega 
osebja, begunci, varčevanje s papirjem, božična darila 
za vojake, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0069
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STIČNA
Čas gradiva (1817–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (11 š.; 1,1 t.m.) 2 š., 2 k.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola Stična (Zatičina)
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1875–1941	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	

leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, prispevki za Rdeči križ, ročna dela za vojake, 
zbiralne akcije, vojaški uspehi, begunci, rekvizicija šol-
skih prostorov za vojaško bolnico, splošno pomanjka-
nje, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

•	delovodnik	1913–1930	(atentat,	vpoklic	šolskega	ose-
bja, prispevki za Rdeči križ, zbiralne akcije, ročna dela 
za vojake, spodbujanje domoljubja na šoli, begunci, 
varčevanje, vojna posojila, božična darila za vojake, 
nevarnost ročnih granat, prepoved posnemanja voja-
škega videza, vojna podpora za učitelje, vojni kotiček 
na šoli, prostovoljska legija), 1 k. (š. 4)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0070

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID  
PRI STIČNI

Čas gradiva (1846–1994) 1914–1918

Obseg gradiva (60 š.; 6,0 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola Št. Vid pri Zatičini

Opis vsebine •	šolska	kronika	(1795)	1875–1924	(atentat,	vpoklic	šol-
skega osebja, nereden pouk zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, vojaški uspehi, prispevki za Rdeči križ, zbi-
ralne akcije, poučevanje o pomembnejših dogodkih v 
vojni, vojna posojila, zedinjenje v SHS), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981, 2011

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0075

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC
Čas gradiva (1874–1968) 1914–1919

Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 3 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Zagradcu
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Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1905–1942	 (atentat,	 mobilizacija,	
vpoklic šolskega osebja, motnje pouka zaradi vojne, 
ročna dela za vojake, zbiralne akcije, vojna posojila, 
božična darila za vojake, nevarnost letalskega napada, 
teden Rdečega križa, pregled vojnih dogodkov, zdru-
žitev v SHS, mirovna konferenca v Parizu, draginja), 
1 k. (š. 1)

•	spisi	 1914/15–1918/19	 (pozivi,	 oklici,	 razglasi,	 navo-
dila: mobilizacija, vojna posojila, zbiralne akcije, pri-
spevki za Rdeči križ, ročna dela za vojake, vojni ujet-
niki, begunci, opravičljivi izostanki od pouka zaradi 
pomanjkanja delovne sile, spodbujanje domoljubja, 
pomanjkanje, varčevanje, zedinjenje v SHS), 5 f. (š. 7)

•	delovodnik	 1914–1928	 (atentat,	 vpoklic	 šolskega	
osebja, zbiralne akcije, Rdeči križ, spodbujanje do-
moljubja, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, vojna posojila, ročna dela za 
vojake, vojni ujetniki, varčevanje z živili, spodbujanje 
domoljubja, vojni kotiček na šoli, zedinjenje v SHS),  
1 k. (š. 11)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_GRO/0076
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŽALNA
Čas gradiva (1866–1964) 1914–1919
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Žalni
Opis vsebine •	šolska kronika 1905–1927 (atentat, mobilizacija, mo-

tnje pouka zaradi vojne: skrajšano šolsko leto zaradi 
pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, op-
ravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, navodila učiteljem glede ravnanja v vojnih 
časih, Rdeči križ, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, 
begunci, varčevanje z živili in papirjem, rekvizicija 
stročnic, vojni dodatek za učitelje, draginja, vojna po-
sojila, vojni ujetniki, nevarnost letalskega napada, pre-
poved posnemanja vojaškega videza, tečaji za invalide, 
vpliv vojne na vsakdanje življenje, vojaški uspehi, ruska 
revolucija, majniška deklaracija, Država SHS, zedinje-
nje v Kraljevino SHS, prilagajanje pouka novi družbeni 
stvarnosti, mirovna konferenca v Parizu), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0083
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KOMENDA – MOSTE
Čas gradiva (1852–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola v Komendi
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1852–1929	 (atentat,	 vpoklic	 šolskega	

osebja, žrtve med učitelji, spodbujanje domoljubja, 
skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine 
h kmečkim opravilom, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, Rdeči križ, begunci, nastanitev vojske v šolskih 
prostorih, Država SHS, zedinjenje v Kraljevino SHS), 
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0086
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MOTNIK
Čas gradiva (1888–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Motniku
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1888–1939	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	

leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim 
opravilom, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, zbiralne akcije, prispevki za 
Rdeči križ, ročna dela za vojake, mobilizacija, draginja, 
splošno pomanjkanje, božična darila za vojake, žrtve 
med nekdanjimi učenci, prekinitve pouka, zedinjenje 
v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0091
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TUHINJ
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Čas gradiva (1914–1965) 1914–1919
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola v Zgornjem Tuhinju
Opis vsebine •	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914–1930,	1946–1958	

(opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, zbiralne akcije, izdelovanje oblačil za vo-
jake, vojna posojila, vojni kotiček na šoli, božična da-
rila za vojake, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, Rdeči križ, voj-
ni dodatek za učitelje, praznovanje zedinjenja v SHS, 
prilagoditev zgodovinskega pouka na ljudskih šolah, 
prostovoljska legija), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0092

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TUNJICE
Čas gradiva (1859–1965) 1914–1918

Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Tunjicah

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1859–1940	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, vpoklic 
šolskega osebja, praznovanje vojaških uspehov, Rdeči 
križ, razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0112
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK
Čas gradiva (1871–1982) 1914–1918
Obseg gradiva (40 š.; 4,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kamniku
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1873–1925	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	

leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, ročna dela za vojake, nastanitev vojske v šol-
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skih prostorih, vojaška bolnica, zbiralne akcije, spod-
bujanje domoljubja, božična darila za vojake, te-
den Rdečega križa, vojna posojila, zedinjenje v SHS), 
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984, 2009

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0063

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KUŽELJ
Čas gradiva (1903–1960) 1914–1918

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Kuželju

Opis vsebine •	šolska	kronika	(1885)	1903–1937	(atentat,	vojne	napo-
vedi, ročna dela za vojake, skrajšano šolsko leto zara-
di pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, prispevki za Rdeči križ, zbiralne akcije, 
praznovanje vojaških uspehov, vojni kotiček na šoli, 
božična darila za vojake, v vojni odlikovani nekdanji 
učenci, vojna posojila, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0068

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA OSILNICA
Čas gradiva (1871–1964) 1914–1918

Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Osilnici

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 (1857)	 1876–1929	 (atentat,	 skrajšano	
šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmeč-
kim opravilom, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, 
prispevki za Rdeči križ, praznovanje vojaških uspehov, 
spominska zasaditev lipe), 1 kv (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0073

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STRUGE
Čas gradiva (1873–1976) 1914–1918

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Strugah

Opis vsebine •	šolska	kronika	(1855)	1873–1937	(atentat,	vpoklic	šol-
skega osebja, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, opravičljivi 
izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, 
prispevki za Rdeči križ, zbiralne akcije, vojna posojila, 
zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0074

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VAS – FARA
Čas gradiva (1872–1973) 1914–1918

Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Fari - Vasi

Opis vsebine •	šolska	kronika	(1858)	1876–1928	(atentat,	 izbruh	voj-
ne, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, prekinitve pouka, 
prispevki za Rdeči križ, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, vpoklic šolskega osebja, varčevanje s papirjem 
(ponovno uvajanje tablic), draginja, pomanjkanje, te-
žak gmotni položaj učiteljstva, razpad Avstro-Ogrske, 
italijanska okupacija, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LIT/0021
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HOTIČ
Čas gradiva (1904–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Hotiču
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Opis vsebine •	šolska	kronika	(1860)	1904–1940	(atentat,	mobilizacija,	
vzroki za vojno, prispevki za Rdeči križ, zbiralne akcije, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, prekinitev pouka za daljše obdobje, vpoklic 
šolskega osebja, vojne žrtve med nekdanjimi učenci 
in sokrajani, razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS),  
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0225

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LEDINA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1855–1978) 1914–1917

Obseg gradiva (23 š.; 2,3 t.m.) 1 š., 3 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca I. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani

Opis vsebine •	letno	 poročilo	 I.	 mestne	 šestrazredne	 deške	 ljudske	
šole v Ljubljani (tisk) 1914/15, 1915/16, 1916/17 (voj-
ne razmere, podpora za zapuščene otroke in vdove, 
Brambni ščit, avstrijski patriotizem, atentat, zbiralne 
akcije, teden Rdečega križa, spodbujanje domoljubja, 
dnevna zavetišča za otroke vpoklicanih, ročna dela za 
vojake, predavanja o pomenu vojne, varčevanje, pro-
stovoljci, vojna draginjska podpora, vojna posojila, Ita-
lija v vojni, božična darila za vojake, navodila za ravna-
nje v primeru preleta sovražnih letal, žrtve med učenci, 
žrtve letalskih napadov, vpoklic šolskega osebja, vojni 
kotiček na šoli), 3 k. (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0226
Ime fonda oziroma zbirke DRŽAVNA DEŠKA OSNOVNA ŠOLA LJUBLJANA – 

GRABEN
Čas gradiva (1870–1947) 1918
Obseg gradiva (26 š.; 2,6 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani
Opis vsebine •	tedniki	 1918/19	 (praznovanje	 zedinjenja	 v	 SHS),	 1	 k.	 

(š. 19)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0229

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LJUBLJANA – BARJE
Čas gradiva (1886–1981) 1914–1918

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola na Karolinški zemlji

Opis vsebine •	šolska	kronika	1904–1946	(atentat,	protidržavni	govor,	
internacija učitelja, prostovoljstvo, opravičljivi izostan-
ki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, predava-
nja o vojni, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, krušne 
karte, zbiralne akcije, vojna posojila, ročna dela za vo-
jake, napad italijanskih letal, konec vojne, umik vojske, 
vojni konji, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0230

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
Čas gradiva (1905–1961) 1914–1918

Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Trirazredna mešana ljudska šola v Zgornji Šiški

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1908/09–1926/27	 (atentat,	 nastanitev	
vojske v šolskih prostorih, vpoklic šolskega osebja, 
motnje pouka zaradi vojne: pogoste prekinitve pou-
ka, nereden pouk, uporaba nadomestnih šolskih pro-
storov, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, prispev-
ki za Rdeči križ, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, 
vojna draginjska podpora, vojna posojila, nevarnost 
letalskega napada, prepoved posnemanja vojaškega 
videza, smrt učenca zaradi eksplozije ročne granate, 
razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

NŽ, HH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0231

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JEŽICA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1870–1970) 1914–1918

Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola na Ježici

Opis vsebine •	šolska	kronika	1871/72–1921/22	(atentat,	začetek	voj-
ne, olajšave pri izostanku iz šole zaradi pomanjkanja 
delovne sile, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, nereden pouk, 
praznovanje vojaških uspehov, vojne žrtve med šol-
skim osebjem, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, 
spodbujanje domoljubja, vojno-preskrbovalno delo 
učiteljev, Rdeči križ, vojni kotiček na šoli, prepoved po-
snemanja vojaškega videza, božična darila za vojake, 
bombardiranje italijanskih letal, razpad Avstro-Ogrske, 
praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0232

Ime fonda oziroma zbirke V. MESTNA SLOVENSKA DEŠKA LJUDSKA ŠOLA  
V LJUBLJANI

Čas gradiva (1885–1924) 1914–1919

Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 3 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Mestna nemška deška ljudska šola v Ljubljani (Städti-
sche deutsche Knabenvolksschule in Laibach)

Opis vsebine •	konferenčni	 zapisniki	 1910/11–1923/24	 (atentat,	 zbi-
ralne akcije, Rdeči križ, ročna dela za vojake, vojna dra-
ginjska podpora za učitelje, vojna posojila, zedinjenje 
v SHS), 1 f. (š. 1)

•	spisi	1910/11–1914/15,	1	f.	(š.	6)
•	spisi	1915/16–1916/17	(dopisi,	okrožnice,	pozivi	višjih	

oblastev: mobilizacija, vojne razmere, motnje pouka 
zaradi vojne: nereden pouk, zbiralne akcije, Rdeči križ, 
Brambni ščit, vojna podpora za učitelje, ročna dela za 
vojake, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanj-
kanja delovne sile, podpora za vojne sirote in vdove, 
nevarnost letalskega napada), 1 f. (š. 6)

•	spisi	1917/18–1919/20,	1	f.	(š.	7)
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•	delovodnik	 1908–1924	 (dopisi,	 okrožnice,	 pozivi	 viš-
jih oblastev: vojna podpora za učitelje, zbiralne akcije, 
Rdeči križ, vojna posojila, dnevna zavetišča za otroke 
vpoklicanih, božična darila za vojake, praznovanje ze-
dinjenja v SHS, prilagoditev zgodovinskega pouka na 
ljudskih šolah, uvedba slovenščine kot učnega in po-
slovalnega jezika, pretvorba šole v slovenski zavod), 
1 k. (š. 7)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0233
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VRTAČA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1901–1964) 1914–1919
Obseg gradiva (27 š.; 2,7 t.m.) 7 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani
Opis vsebine •	šolske	 kronike	 –	 letna	 poročila	 1915/14–1918/19	

(atentat, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, nereden pouk, selitve 
zaradi rekvizicije šolskih prostorov za potrebe vojske, 
vojaška bolnica, dnevna zavetišča za otroke v času voj-
ne, privatno poučevanje, vojno-preskrbovalno delo 
učiteljev, Italija v vojni, zbiralne akcije, ročna dela za 
vojake, božična darila za vojake, Brambni ščit, Rdeči 
križ, vojna posojila, zračni napad, vojni kotiček na šoli, 
razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 6 k. (š. 1)

•	poročila	ob	pričetku	 šolskega	 leta	 1914/15,	 1915/16,	
1945/46, 1947/48, 1949/50, 1 f. (š. 2)

•	protiavionska	zaščita	na	šoli	1916,	1942–1944	(poroči-
la vodstva šole: rekvizicija šolskih prostorov za potrebe 
vojske, vpoklic šolskega osebja, navodila za ravnanje 
v primeru preleta sovražnih letal, poročilo o zračnem 
napadu italijanskih letal), 1 f. (š. 2)

•	delovodnik	1901–1920	(dopisi,	okrožnice,	pozivi	višjih	
oblastev: vpoklic šolskega osebja, dnevna zavetišča, 
zbiralne akcije, ročna dela za vojake, varčevanje, vojna 
posojila, vojni kotiček na šoli, begunci, vojna draginj-
ska podpora), 1 k. (š. 3)

•	vojna	 posojila	 1915–1918,	 1921	 (vojna	 posojila:	 po-
ročila vodstva šole, navodila, agitacija učiteljev, vpisi, 
prodaja vojaškega blaga), 1 f. (š. 5)
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•	statistični pregled učencev konec šol. l. 1904/05, 
1906/07, 1909/10–1914/15, 1916/17, 1920/21, 1 f. (š. 16)

•	socialno	skrbstvo	1908–1910,	1914–1915,	1917–1918,	
1922, 1924, 1932, 1937, 1943, 1945–1948, 1951 (opra-
vičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne 
sile, dnevna zavetišča za otroke v času vojne: razglasi, 
seznami, zbiralne akcije), 1 f. (š. 16)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914/15–1918/19	(voj-
ne razmere na šoli, vojno-preskrbovalno delo učite-
ljev, agitacija za vojna posojila, zbiralne akcije, božič-
na darila za vojake, nevarnost zračnih napadov, Rdeči 
križ, dnevna zavetišča, skrajšano šolsko leto zaradi pri-
tegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, varče-
vanje), 5 f. (š. 17)

•	Rdeči	križ	1916,	1918,	1922,	1930–1931,	1933,	1935–
1941, 1945–1946, 1 f. (š. 18)

•	prireditve,	 proslave,	 praznovanja,	 1905,	 1908,	 1910,	
1913–1919, 1925, 1927, 1930, 1934, 1937, 1940, 1944–
1946, 1949–1951, 1 f. (š. 18)

•	zbiralne	in	druge	akcije	1915–1918,	1941,	1944–1946,	
1948–1949 (Rdeči križ: prispevki, člani, poročila vod-
stva šole, agitacija učiteljev, vojni kotiček na šoli, pra-
znovanje zedinjenja v SHS, zbiralne akcije: poročila 
vodstva šole, navodila, Brambni ščit), 1 f. (š. 18)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986, 1990 (dopolnjen 1999)

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0234
Ime fonda oziroma zbirke VNANJA LJUDSKA ŠOLA PRI URŠULINKAH  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1804–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (38 š.; 3,8 t.m.) 2 š., 1 mf.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Vnanja ljudska šola pri uršulinkah v Ljubljani
Opis vsebine •	šolska	kronika	1871/72–1924/25	(mf.	D	34:	posnetki	št.	

88–101; original hrani Uršulinski samostan v Ljubljani) 
(začetek vojne, rekvizicija šolskih prostorov za potrebe 
vojske, vojaška bolnica, ročna dela za vojake, prispevki 
za Rdeči križ, skrajšano šolsko leto, nereden pouk, zbi-
ralne akcije, božična darila za vojake, zahvalna pisma 
vojakov s fronte, orožniška šola, praznovanje zedinje-
nja v SHS)
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•	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 vnanje	 ljudske	 in	
meščanske šole pri uršulinkah 1906/07–1914/15, 
1916/17–1920/21 (avstrijski patriotizem, vojno-pres-
krbovalno delo učiteljev, zbiralne akcije, opravičljivi 
izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, 
poučevanje o vojnih dogodkih, ročna dela za vojake, 
prispevki za Rdeči križ, božična darila za vojake, vojna 
posojila, vojni kotiček na šolah, dnevna zavetišča, vojni 
ujetniki, zedinjenje v SHS), 2 k. (š. 1)

•	delovodnika	 petrazredne	 ljudske	 in	 trirazredne	 me-
ščanske šole 1902/03–1914/15, 1915/16–1925/26 (do-
pisi, okrožnice, pozivi višjih oblastev: zbiralne akcije, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, poučevanje o vojnih dogodkih, ročna dela 
za vojake, Rdeči križ, vojna posojila, dnevna zavetišča, 
božična darila za vojake, varčevanje), 1 k., 1 f. (š. 38)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0236
Ime fonda oziroma zbirke III. MESTNA DEKLIŠKA OSNOVNA ŠOLA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1885–1926) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 2 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osemrazredna mestna nemška dekliška ljudska šola v 

Ljubljani (Achtklassige Städtische deutsche Mädchen-
volksschule in Laibach)

Opis vsebine •	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1916/17,	4.	konference	
3. 12. 1918, 2. konference 17. 10. 1922 (zbiralne akcije, 
ročna dela za vojake, božična darila za vojake, vojna 
posojila, avstrijski patriotizem), 1 f. (š. 1)

•	delovodnika	1911–1917,	1917–1922,	2	k.	(š.	6)
•	spisi	1916/17	(dopisi,	okrožnice,	navodila,	pozivi:	rekvi-

zicija šolskih prostorov za potrebe vojske, selitev, mot- 
nje pouka zaradi vojne: skrajšano šolsko leto, nereden 
pouk, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, Rdeči križ, 
vojno-preskrbovalno delo učiteljev, Brambni ščit, bo-
žična darila za vojake, praznovanje zedinjenja v SHS), 
1 f. (š. 6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0238
Ime fonda oziroma zbirke LICHTENTURNOV ZAVOD, LJUBLJANA
Čas gradiva (1878–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (30 š.; 3,0 t.m.) 4 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Osemrazredna zasebna dekliška ljudska šola v Lichten- 

thurnovem zavodu
Opis vsebine •	zapisniki	domačih	konferenc	1914–1935,	5	f.	(š.	1)

•	inšpekcijski	zapisniki	1902–1945	(vojna	posojila,	ročna	
dela za vojake, Rdeči križ, opravičljivi izostanki od po-
uka zaradi pomanjkanja delovne sile, avstrijski patrio-
tizem, zbiralne akcije, poučevanje o vojnih dogodkih, 
Brambni ščit, prodaja vojnih znakov, dnevna zaveti-
šča), 1 f. (š. 1)

•	razne	 zadeve	 o	 učenkah	 (poizvedbe,	 varuhi	 in	 sl.)	
1896–1944 (družinske razmere učenk: mobilizacija, 
vojne žrtve), 1 f. (š. 2)

•	opravilni	zapisnik	1910–1924	(dopisi,	poročila,	pozivi:	
zbiralne akcije, ročna dela za vojake, opravičljivi izos-
tanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, po-
učevanje o vojnih dogodkih, dnevna zavetišča, Rdeči 
križ, Brambni ščit, božična darila za vojake, praznova-
nje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 5)

•	sprejemni	 vpisnik	 1916–1917	 (družinske	 razmere	
učenk: mobilizacija, vojne žrtve), 1 f. (š. 6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0239
Ime fonda oziroma zbirke MARIJANIŠČE, LJUBLJANA
Čas gradiva (1851–1946) 1914–1919
Obseg gradiva (17 š.; 1,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Petrazredna zasebna deška ljudska šola v Marijanišču
Opis vsebine •	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1915–1946,	1	f.	(š.	1)

•	letna	poročila	1916–1941	(zbiralne	akcije,	božična	da-
rila za vojake, nereden pouk, vojne sirote, vojno poso-
jilo, vojne razmere na šoli, rekvizicija šolskih prostorov 
za potrebe vojske (vojaško sodišče, vojaška bolnica), 
dnevno zavetišče, mobilizacija učencev, pomanjkanje, 
vojni ujetniki, konec vojne), 1 f. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1961 (dopolnjen 1985), 1995

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0367

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZALOG PRI LJUBLJANI
Čas gradiva (1907–1973) 1914–1919, 1929, 1960

Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 6 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Trirazredna javna ljudska šola v Zalogu

Opis vsebine •	šolska	 kronika	1910–1928,	 tisk	Kronika	osnovne	 šole	
Zalog, 1910–1960, 2 k. (š. 1)

•	Kratka	zgodovina	šole,	napisana	1929,	1	f.	(š.	1)
•	inšpekcijski	 zapisniki	 1915	 (smrt	 prestolonaslednika,	

vpoklic šolskega osebja, ročna dela za vojake, spod-
bujanje domoljubja, zbiralne akcije, skrajšano šolsko 
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim 
opravilom, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, varčevanje z živili in kurjavo, 
Rdeči križ, praznovanje vojaških uspehov, rekvizicija 
šolskih prostorov za potrebe vojske, ruski ujetniki, go-
riški begunci, vojna posojila, božična darila za vojake, 
nevarnost sovražnih letal, vojna draginjska podpora 
za učitelje, prispevki za vojne sirote, prispevki za voj-
ne grobove, zedinjenje v SHS, slovenščina kot uradni 
jezik, spremembe pri pouku zgodovine), 1 f. (š. 1)

•	poročilo	o	maši	zadušnici	za	nadvojvodo	Francem	Fer-
dinandom in njegovo ženo 1914, 1 f. (š. 2)

•	delovodnik	 1910–1918	 (smrt	 prestolonaslednika,	
maša zadušnica, dopisi, poročila, pozivi višjih šolskih 
oblastev: vpoklic šolskega osebja, ročna dela za voja-
ke, zbiralne akcije, motnje pouka zaradi vojne: nere-
den pouk, vojna posojila, varčevanje, opravičljivi izos-
tanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, Rdeči 
križ), 1 k. (š. 2)

•	zapisnik	okrajne	učiteljske	konference	 za	 šolski	okraj	
Ljubljana – okolica z dne 15. 7. 1914, 1 f. (š. 3)

•	zapisniki	 sej	 krajevnih	 učiteljskih	 konferenc	 šol.	 l.	
1914/15–1918/19 (atentat, sožalna in vdanostna izjava 
učiteljstva, vpoklic šolskega osebja, motnje pouka za-
radi pomanjkanja učnih moči, skrajšano šolsko leto, ne-
reden pouk, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
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manjkanja delovne sile, ročna dela za vojake, dnev-
nazavetišča za otroke vpoklicanih, patriotska vzgoja, 
zbiralne akcije, tedenske zbirke, vojna posojila, rekvizi-
cija šolskih prostorov za potrebe vojske, letalski napad, 
razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS, spremembe 
pri pouku zemljepisa in zgodovine, slovenščina kot 
uradni jezik, uvedba pouka srbohrvaščine), 5 f. (š. 3)

•	naznanila	1910–1927	(okrožnice,	vabila	šolskega	vod-
stva: motnje pouka zaradi pomanjkanja učnih moči, 
skrajšano šolsko leto, nereden pouk, premeščanje 
učencev, zbiralne akcije, praznovanje zedinjenja v 
SHS), 1 k. (š. 4)

•	gradivo Krajevnega šolskega (sveta) odbora Zalog (za-
ključek šol. l. 1914/15, 1915/16, preložitev začetka pou-
ka v šol. l. 1915/16 in 1916/17, učni jezik, pouk nemšči-
ne in srbohrvaščine 1918 (skrajšano šolsko leto zaradi 
pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravi-lom, op-
ravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delov-
ne sile, rekvizicija šolskih prostorov za potrebe vojske, 
ukinitev pouka nemščine, uvedba pouka srbohrvašči-
ne, slovenščina kot izključni učni jezik)), 3 f. (š. 14)

•	gradivo	Krajevnega	šolskega	(sveta)	odbora	Zalog	(de-
lovodnik 1907–1929), 1 k. (š. 15)

•	gradivo	Krajevnega	šolskega	(sveta)	odbora	Zalog	(za-
pisniki sej Krajevnega šolskega sveta 1915), 1 f. (š. 15)

•	gradivo	Krajevnega	šolskega	(sveta)	odbora	Zalog	(za-
pisniki sej Krajevnega šolskega sveta 1918 (motnje po-
uka zaradi vojne: skrajšano šolsko leto, pomanjkanje 
učnih moči)), 1 f. (š. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0369
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC  

LJUBLJANA – MOSTE
Čas gradiva (1914–1974) 1914–1918, 1938
Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola v Mostah pri Ljubljani
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1926,	1	k.	(š.	1)

•	kratek	oris	zgodovine	III.	državne	mešane	ljudske	šole	
v Ljubljani 1938 (motnje pouka zaradi vojne: nereden
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pouk, skrajšano šolsko leto, rekvizicija šolskih prosto-
rov za potrebe vojske, vojaška bolnica, pouk v zasilnih 
prostorih, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, vojno- 
preskrbovalno delo učiteljev, vojna posojila, dnevna 
zavetišča, božična darila za vojake, letalski napad, te-
den Rdečega križa, praznovanje vojaških uspehov, ze-
dinjenje v SHS), 1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0370
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PRULE, LJUBLJANA
Čas gradiva (1911–1980) 1914–1918
Obseg gradiva (20 š.; 2,0 t.m.) 2 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca IV. mestna deška ljudska šola v Ljubljani
Opis vsebine •	konferenčni	zapisniki	1911/12–1919/20	 (atentat,	mo-

bilizacija, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, rekvizici-
ja šolskih prostorov za potrebe vojske, skrajšano šolsko 
leto, nereden pouk v začasnih prostorih, podpora otro-
kom vpoklicanih, spodbujanje domoljubja, dnevno za-
vetišče, zbiralne akcije, vojna posojila, begunci, božič-
na darila za vojake, Brambni ščit, Rdeči križ), 1 f. (š. 14)

•	šolske	 kronike	 (sedem	 nevezanih	 drobnih	 zvezkov),	
1911/12–1916/17, 1918/19, 1 f. (š. 17)

•	šolska	 kronika	 1917/18–1920/21	 (rekvizicija	 šolskih	
prostorov za potrebe vojske, selitev v začasne prostore, 
vojaška bolnica, skrajšan pouk, vojno-preskrbovalno 
delo učiteljev, ročna dela za vojake, dnevna zavetišča, 
pomanjkanje, begunci, zbiralne akcije, božična darila 
za vojake, vojna posojila, Brambni ščit, praznovanje 
vojaških uspehov, Rdeči križ, nevarnost letalskih napa-
dov, razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 17)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986, 1991

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0371
Ime fonda oziroma zbirke ZASEBNA DEŠKA LJUDSKA ŠOLA NA RAKOVNIKU  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1903–1925) 1914–1918
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Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zasebna deška ljudska šola na Rakovniku
Opis vsebine •	šolska	kronika	(1893)	1904/05–1923/24	(atentat,	rekvi-

zicija šolskih prostorov za potrebe vojske, avstrijski 
patriotizem, vpoklic šolskega osebja, motnje pouka 
zaradi vojne: nereden pouk, božična darila za vojake, 
vojaška bolnica, pomanjkanje učnih moči), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0372

Ime fonda oziroma zbirke I. DEKLIŠKA LJUDSKA ŠOLA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1875–1945) 1914–1918

Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š., 1 f.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola 
Ljubljana

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1875/76–1920/21	 (smrt	 prestolona-
slednika, ročna dela za vojake, vojno-preskrbovalno 
delo učiteljic, rekvizicija šolskih prostorov za potrebe 
vojske, vojaška bolnica, prekinitve pouka, nereden 
pouk v začasnih prostorih, poudarjanje domoljubja, 
zbiralne akcije, Rdeči križ, božična darila za vojake, 
Brambni ščit, razstava ročnih del, vojna kronika, voj-
na posojila, samoodločba narodov, zedinjenje v SHS),  
1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0375
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TONETA TRTNIKA TOMAŽA SOSTRO
Čas gradiva (1873–1981) 1914–1918
Obseg gradiva (24 š.; 2,4 t.m.) 2 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Sostrem
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1881–1922	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	

leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanj-
kanja delovne sile, božična darila za vojake, zbiralne
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akcije, Rdeči križ, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, 
praznovanje vojaških uspehov, praznovanje zedinje-
nja v SHS), 1 k. (š. 1)

•	opravilni	 zapisnik	 (delovodnik)	 1913–1931	 (dopisi,	
poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: smrt prestolo-
naslednika, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, ročna 
dela za vojake, dnevna zavetišča, poudarjanje domo-
ljubja, poučevanje o vojni, zbiralne akcije, vojna po-
sojila,božična darila za vojake, Rdeči križ, varčevanje, 
Brambni ščit, spremembe pri pouku zemljepisa in zgo-
dovine), 1 k. (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0391
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA EDVARDA KARDELJA  

LJUBLJANA – POLJE
Čas gradiva (1864–1968) 1917–1918
Obseg gradiva (25 š.; 2,5 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola pri Devici Mariji v Polju
Opis vsebine •	šolska	kronika	1917–1923	(agitacija	za	vojna	posojila,	

Rdeči križ, zbiralne akcije, nastanitev vojaštva v šolskih 
prostorih, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0399
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA SMLEDNIK
Čas gradiva (1838–2002) 1914–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Smledniku
Opis vsebine •	šolski	 kroniki	 1888/89–1916/17,	 1917/18–1935/36	

(atentat, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šol-
ske mladine h kmečkim opravilom, vpoklic šolskega 
osebja, Rdeči križ, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, 
praznovanje vojaških uspehov, Brambni ščit, božična 
darila za vojake, rekvizicija šolskih prostorov za potre-
be vojske, praznovanje zedinjenja v SHS), 2 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0401

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZVONKA RUNKA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1882–1986) 1917–1918

Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osemrazredna dekliška in osemrazredna deška ljudska 
šola v Spodnji Šiški

Opis vsebine •	kronika	VI.	 deške	 osnovne	 šole	 v	 Ljubljani 1917/18–
1928/29 (pouk v zasilnih prostorih, zbiralne akcije, 
božična darila za vojake, poškodovano šolsko poslo-
pje po odhodu vojske, vpoklic šolskega osebja, vojna 
posojila, rekvizicija prostorov dekliške šole za potrebe 
vojske, shod ob razglasitvi Države SHS, konec vojne, 
vračanje vojakov s fronte, praznovanje zedinjenja v 
SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0403

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MARJAN NOVAK – JOVO, 
LJUBLJANA – VIČ

Čas gradiva (1896–1977, 1983) 1914–1919

Obseg gradiva (60 š.; 6,0 t.m.) 6 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Šestrazredna mešana ljudska šola na Viču

Opis vsebine •	šolska	kronika	1896/97–1919/20	(atentat,	motnje	po-
uka zaradi vojne: rekvizicija šolskih prostorov za pot-
rebe vojske, prekinjen pouk, skrčen pouk v zasilnih 
prostorih, skrajšano šolsko leto, vpoklic šolskega ose-
bja, učitelji vojaki, zbiralne akcije, patriotična vzgoja, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, poučevanje o vojnih dogodkih, vojno-pres-
krbovalno delo učiteljev, Rdeči križ, dnevna zavetišča, 
vojni draginjski dodatek za učitelje, vojaška bolnica, 
vojna posojila, ročna dela za vojake, božična darila za 
vojake, vojne žrtve med učitelji, rusko ujetništvo, zedi-
njenje v SHS), 1 k. (š. 1)
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•	razvoj	šole	1896–1981	(razmere	na	šoli	med	vojno	in	
neposredno po njej), 1 f. (š. 2)

•	zapisniki	 inšpekcijskih	 konferenc	 1905,	 1907,	 1910–
1913, 1917, 1947–1948, 1959 (motnje pouka zaradi 
vojne: nastanitev vojske v šolskih prostorih, pouk v za-
silnih prostorih, skrčen pouk), 1 f. (š. 3)

•	trije	 zapisniki	 okrajne	 učiteljske	 konference	 za	 šolski	
okraj ljubljanske okolice, 8. 7. 1908, 14. 7. 1909, 15. 7. 
1914, 1 f. (š. 6)

•	delovodnik	16.	9.	1912–16.	8.	1923	(smrt	prestolonas- 
lednika, sožalna in vdanostna izjava učiteljstva, dopisi, 
poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: smrt prestolo-
naslednika, dnevna zavetišča, ročna dela za vojake, 
varčevanje, zbiralne akcije, vojna posojila, božična 
darila za vojake, Brambni ščit, Rdeči križ, varčevanje),  
1 k. (š. 6)

•	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 1902/03–1917/18,	
1920/21 (poučevanje o vojni, agitacija za vojna po-
sojila, motnje pouka zaradi vojne: nastanitev vojske v 
šolskih prostorih, pouk v zasilnih prostorih, avstrijski 
patriotizem, ročna dela za vojake, opravičljivi izostanki 
od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, Rdeči križ, 
varčevanje, vpoklic šolskega osebja, nereden pouk, 
zbiralne akcije, prispevki za vojne vdove in sirote, bo-
žična darila za vojake, vojno-preskrbovalno delo učite-
ljev, Brambni ščit, vojni kotiček na šoli, vojno-preskr-
bovalno delo učiteljev, žrtve med učitelji), 1 f. (š. 42)

•	Krajevni	šolski	odbor	na	Viču	–	zapisniki	sej,	6.	1.	1910–
12. 7. 1927 (atentat, nastanitev vojske v šolskih prosto-
rih, najem zasilnih prostorov za pouk, predčasen za-
ključek šolskega leta, prošnja za oprostitev vojaščine, 
vojni kotiček na šoli), 1 k. (š. 60)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0406
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANC ROZMAN STANE, 

LJUBLJANA – ŠENTVID
Čas gradiva (1868–1995) 1914–1919, 1929, 1966
Obseg gradiva (51 š.; 5,1 t.m.) 1 š., 3 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola v Št. Vidu nad Ljubljano
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Opis vsebine •	šolska	kronika	1909/10–1918/19,	1	k.	(š.	1)
•	zgodovina	osnovne	šole	v	Št.	Vidu	1929,	1	f.	(š.	1)
•	100	 let	pouka	v	Šentvidu	1866–1966,	1966,	1	 f.	 (š.	1)	

(atentat, praznovanje vojaških uspehov, vpoklic šol-
skega osebja, Rdeči križ, opravičljivi izostanki od po-
uka zaradi pomanjkanja delovne sile, ročna dela za 
vojake, zbiralne akcije, vojno-preskrbovalno delo uči-
teljev, motnje pouka zaradi vojne: rekvizicija šolskih 
prostorov za potrebe vojske, prekinjen pouk, nereden 
pouk, vojaška bolnica v šolskem poslopju, pouk v zasil-
nih prostorih, izplačevanje vojne podpore, vojna poso-
jila, zedinjenje v SHS, spremembe jezikovnega pouka, 
vračanje vojakov s fronte), 1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987, 2013

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0409

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STANETA KOSCA ŠMARTNO POD 
ŠMARNO GORO

Čas gradiva (1863–1958/59, 1968/69) 1914–1918

Obseg gradiva (11 š.; 1,1 t.m.) 3 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna mešana ljudska šola v Šmartnem pod 
Šmarno goro

Opis vsebine •	šolska	kronika	1912/13–1938/39,	1	k.	(š.	1)
•	konferenčni	 zapisnik	 1916/17–1926/27	 (atentat,	 na-

poved vojne, mobilizacija, skrajšano šolsko leto zara-
di pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, 
vpoklic šolskega osebja, Rdeči križ, zbiralne akcije, roč-
na dela za vojake, žrtve med šolskim osebjem, rekvizi-
cija šolskih prostorov za potrebe vojske, zedinjenje v 
SHS), 1 f. (š. 1)

•	Krajevni	šolski	odbor	Šmartno	pod	Šmarno	goro:	op-
ravilni zapisnik 1906–1928/29 (opravičljivi izostanki od 
pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, vojaška služ-
ba učiteljev, vojni kotiček na šoli, Brambni ščit, ročna 
dela za vojake), 1 k. (š. 10)

•	opravilni	zapisnik	1910/11–1915/16,	1915/16–1925/26	
(dopisi, poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: smrt 
prestolonaslednika, ročna dela za vojake, dnevna za-
vetišča, zbiralne akcije, spodbujanje domoljubja, Rde-
či križ, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanj-
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kanja delovne sile, vojna posojila, varčevanje, vojno- 
preskrbovalno delo učiteljev, božična darila za vojake), 
2 k. (š. 11)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0412

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA NOTRANJE GORICE
Čas gradiva (1902–1970) 1914–1918

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š., 2 ks.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna mešana ljudska šola v Notranjih Goricah

Opis vsebine •	šolska	kronika	1902/03–1946/47,	1	k.	(š.	1)
•	zgodovina	ljudske	šole	v	Notranjih	Goricah	1902–1940	

(smrt prestolonaslednika, napoved vojne, motnje po-
uka zaradi vojne: nereden pouk, zbiralne akcije, ročna 
dela za vojake, agitacija za vojna posojila, vpoklic šol-
skega osebja, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0414

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Čas gradiva (1854–1970) 1914–1918

Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š., 3 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Trirazredna mešana ljudska šola na Brezovici

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1854/55–1913/14,	 1914/15–1935/36	
(atentat, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šol-
ske mladine h kmečkim opravilom, patriotična vzgoja, 
zbiralne akcije, varčevanje, vojna posojila, božična da-
rila za vojake, Rdeči križ, žrtve med nekdanjimi učen-
ci, dan vojnih grobov, praznovanje zedinjenja v SHS),  
2 k. (š. 1)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914/15–1933/34	(ura-
dni dopisi o ravnanju v času vojne, ročna dela za voja-
ke, skrajšano šolsko leto, prispevki za Rdeči križ, zbi-
ralne akcije, vojni grobovi, prispevki za sirote in vdove 
padlih vojakov, pomanjkanje), 1 k. (š. 13)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0415

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HEROJA TINETA ROŽANCA PIRNIČE
Čas gradiva (1886–1966) 1914–1918

Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Gornjih Pirničah

Opis vsebine •	šolska	kronika	1886/87–1930/31	(skrajšano	šolsko	leto	
zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravi-
lom, atentat, začetek vojne, ročna dela za vojake, pro-
daja patriotičnih znakov in razglednic, zbiralne akcije, 
prispevki za vdove in sirote, vpoklic šolskega osebja, 
žrtve med učitelji, praznovanje vojaških uspehov, pa-
triotična vzgoja, Rdeči križ, božična darila za vojake, 
zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1987

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0417

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HEROJA FRANCA BUKOVCA 
PRESKA

Čas gradiva (1856–1964) 1914–1919

Obseg gradiva (24 š.; 2,4 t.m.) 4 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Preski

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1870/71–1921/22	 (atentat,	 napoved	
vojne, motnje pouka zaradi vojne: skrajšano šolsko 
leto, varčevanje, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, 
Rdeči križ, patriotična vzgoja, pomanjkanje, prazno-
vanje vojaških uspehov, vojni kotiček na šoli, begunci, 
preureditev pouka zgodovine, praznovanje zedinjenja 
v SHS, prostovoljske legije), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	 okrajnih	 učiteljskih	 konferenc	 14.	 7.	 1909, 
6. 7. 1910, 15. 7. 1911, 6. 7. 1912, 15. 7. 1914, 1 f. (š. 3)

•	delovodnik	 1913/14–1918/19	 (smrt	 prestolonasled- 
nika, sožalna in vdanostna izjava učiteljstva, dopisi, po-
ročila, pozivi višjih šolskih oblastev: vojno-preskrbo- 
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valno delo učiteljev, ročna dela za vojake, dnevna za-
vetišča, zbiralne akcije, vojna posojila, begunci, varče-
vanje, skrajšano šolsko leto zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, Rdeči križ, praznovanje vojaških uspehov, 
patriotična vzgoja, božična darila za vojake, praznova-
nje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 3)

•	spisi	 1914/15,	 1915/16,	 1916/17,	 1917/18	 (dopisi,	
okrožnice, pozivi višjih oblastev: skrajšano šolsko leto 
zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravi-
lom, zbiralne akcije, Rdeči križ, ročna dela za vojake, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja de-
lovne sile, vojna posojila), 4 f. (š. 7)

•	seznam	otrok,	ki	prosijo	za	prestop	iz	vsakdanje	v	po-
navljalno šolo 1914/15, 1 f. (š. 19)

•	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 1902/03,	 1904/05–
1914/15, 1916/17–1924/25 (prestop v ponavljalno 
šolo zaradi izrednih vojnih razmer, skrajšano šolsko 
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim 
opravilom, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, vojni 
kotiček na šoli, božična darila za vojake, begunci, var-
čevanje), 1 f. (š. 19)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0422
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LJUBLJANA – RUDNIK
Čas gradiva (1872–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Rudniku
Opis vsebine •	šolska kronika 1910–1953 (atentat, napoved vojne, 

skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladi-
ne h kmečkim opravilom, zbiralne akcije, ročna dela 
za vojake, božična darila za vojake, vpoklic šolskega 
osebja, praznovanje vojaških uspehov, razpad Avstro- 
Ogrske, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0428
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA 7. MAJA DOBROVA PRI LJUBLJANI
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Čas gradiva (1870–1967) 1914–1918
Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 2 š., 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola na Dobrovi
Opis vsebine •	šolska	kronika	1903/04–1943/44	(atentat,	začetek	voj-

ne, vpoklic šolskega osebja, zbiralne akcije, praznova-
nje vojaških uspehov, skrajšano šolsko leto zaradi pri-
tegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, ročna 
dela za vojake, božična darila za vojake, teden Rdeče-
ga križa, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, rekvizici-
ja šolskih prostorov za potrebe vojske: vojaška bolnica, 
zasilni prostori za pouk, pomanjkanje, draginja, Država 
SHS, zedinjenje v Kraljevino SHS, italijanska okupacija, 
odpravljen pouk nemščine), 1 k. (š. 1)

•	zapisnik	sej	šolskega	odbora	–	sveta	1916–1944	(glej	
zgoraj), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914–1926	(ročna	dela	
za vojake, vojna posojila, Rdeči križ, skrajšano šolsko 
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim 
opravilom, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, zbiralne akcije, varčevanje, 
rekvizicija šolskih prostorov za potrebe vojske, zasilni 
prostori za pouk, vojni kotiček na šoli, odpravljen pouk 
nemščine), 1 k. (š. 12)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0433
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HORJUL
Čas gradiva (1871–1975) 1914–1918
Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 4 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trirazredna ljudska šola v Horjul
Opis vsebine •	šolska	kronika	1875/76–1928/29	(smrt	prestolonasled- 

nika, skrajšano šolsko leto zaradi rekvizicije šolskih 
prostorov, razpad Avstro-Ogrske, zedinjenje v SHS),  
1 k. (š. 1)

•	delovodnik	 15.	 9.	 1911–31.	 8.	 1919	 (dopisi,	 poročila,	
pozivi višjih šolskih oblastev: smrt prestolonaslednika, 
dnevna zavetišča, ročna dela za vojake, poučevanje o 
pomenu vojne, zbiralne akcije, opravičljivi izostanki od 
pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, skrajšano šol- 
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sko leto, vojna posojila, Rdeči križ, patriotična vzgoja, 
nereden pouk zaradi rekvizicije šolskih prostorov za 
potrebe vojske, draginjska vojna podpora za učitelje, 
nevarnost dezerterjev, preureditev pouka zgodovine), 
1 k. (š. 2)

•	zapisnik	 učiteljskih	 konferenc	 1910/11–1912/13,	
1914/15–1917/18 (poučevanje o pomenu vojne, patri-
otična vzgoja, zbiralne akcije, Rdeči križ, ročna dela za 
vojake, vojna posojila, varčevanje), 1 f. (š. 14)

•	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 v	 Horju-
lu 1901/02–1904/05, 1905/06–1907/08, 1907/08–
1937/38, 1937/38–1938/39, 1939/40–1944/45 (skraj-
šano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h 
kmečkim opravilom, rekvizicija šolskih prostorov za 
potrebe vojske, pouk v zasilnih prostorih), 1 f. (š. 16)

•	delovodnik	 (opravilni	 zapisnik)	 Krajevnega	 šolskega	
odbora (sveta) Horjul 1906/07–1926/27, 1 f. (š. 16)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0436
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DOLOMITSKEGA ODREDA  

POLHOV GRADEC
Čas gradiva (1852–1966) 1914–1918
Obseg gradiva (24 š.; 2,4 t.m.) 6 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Polhovem Gradcu
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1900/01–1945/46	 (atentat,	 začetek	

vojne, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, ročna dela za vojake, 
zbiralne akcije, nereden pouk, božična darila za voja-
ke, Rdeči križ, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, voj-
na posojila, praznovanje vojaških uspehov, rekvizicija 
šolskih prostorov za potrebe vojske, praznovanje zedi-
njenja v SHS), 1 k. (š. 1)

•	spisi	po	letih	1914/15,	1915/16,	1916/17–1918/19	(do-
pisi, okrožnice, pozivi višjih oblastev: motnje pouka 
zaradi vojne, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, zbiralne akcije, 
draginjska vojna podpora za učitelje, Rdeči križ, ročna 
dela za vojake, opravičljivi izostanki od pouka zaradi 
pomanjkanja delovne sile, vojna posojila, nevarnost 
letalskega napada), 3 f. (š. 5)
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•	delovodnika	16.	 9.	 1909–24.	 1.	 1915,	 24.	 1.	 1915–16.	
6. 1923 (dopisi, poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: 
smrt prestolonaslednika, vojno-preskrbovalno delo 
učiteljev, dnevna zavetišča, ročna dela za vojake, zbi-
ralne akcije, skrajšano šolsko leto, patriotična vzgoja, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, vojna posojila, Rdeči križ, varčevanje, pre-
ureditev pouka zgodovine) , 2 k. (š. 6)

•	šolski	 vrt	 1913/14,	 1916/17,	 1919/20,	 1921,	 1934/35,	
1946/47 (opustitev dela na šolskem vrtu zaradi vojnih 
razmer), 1 f. (š. 8)

•	zapisnik	 učiteljskih	 konferenc	 1910/11–17/18,	 1918/ 
19–32/33 (uradni dopisi o ravnanju v času vojne, skraj-
šano šolsko leto, vojni kotiček na šoli, pomanjkanje, 
zbiralne akcije), 2 f. (š. 21)

•	Krajevni	 šolski	 odbor	 Polhov	 Gradec:	 spisi	 po	 le-
tih 1882, 1884–1885, 1887–1892, 1894–1903, 1906, 
1908–1917 (skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, opravičljivi izos-
tanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, voj-
no-preskrbovalno delo šolarjev, o pomenu ohranjanja 
spomina na vojno: pisanje šolske kronike, vojni kotiček 
na šoli, Brambni ščit), 1 f. (š. 24)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0440
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KRIMSKI ODRED PRESERJE
Čas gradiva (1875–1994) 1914–1918
Obseg gradiva (43 š.; 4,3 t.m.) 2 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvozredna ljudska šola v Preserju pri Ljubljani
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1875/76–1932/33	 (atentat,	 skrajšano	

šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmeč-
kim opravilom, praznovanje vojaških uspehov, varče-
vanje, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanj-
kanja delovne sile, patriotična vzgoja, vpoklic šolskega 
osebja, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

•	opravilni	 zapisnik	 (delovodnik)	 15.	 9.	 1914–29.	 12.	
1921 (dopisi, poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: 
skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladi-
ne h kmečkim opravilom, patriotična vzgoja, zbiralne)
akcije, ročna dela za vojake, vojna posojila, varčevanje, 
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Rdeči križ, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, vojno-preskrbovalno delo uči-
teljev, božična darila za vojake, praznovanje zedinjenja 
v SHS), 1 k. (š. 2

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0443
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Čas gradiva (1870–1983) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 2 š., 4 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Petrazredna ljudska šola v Velikih Laščah
Opis vsebine •	šolski	 kroniki	 1899/00–1913/14,	 1914/15–1920/21	

(atentat, prekinitve pouka zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, skrajšano šolsko leto, 
nereden pouk, izbruh vojne, splošna mobilizacija, voj-
no-preskrbovalno delo učiteljev, zbiralne akcije, ročna 
dela za vojake, Rdeči križ, vpoklic šolskega osebja, voj-
na posojila, draginja, božična darila za vojake, konec 
vojne, praznovanje zedinjenja v SHS), 2 k. (š. 1)

•	okrožnice	1910/11–1940/41,	1942/43,	(glej	zgoraj),	1	k.	
(š. 1)

•	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 (odbora)	
1913–1945 (prekinitve pouka zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, opravičljivi izostanki 
od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, zbiralne 
akcije), 1 k. (š. 5)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0447
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ROB
Čas gradiva (1870–1976) 1914–1919
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola na Robu
Opis vsebine •	šolski	 kroniki	 1894/95–1914/15,	 1915/16–1940/41	

(atentat, izbruh vojne, skrajšano šolsko leto zaradi pri-
tegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, nere-
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den pouk, opravičljivi izostanki od pouka zaradi po-
manjkanja delovne sile, žrtve med učitelji, zbiralne 
akcije, božična darila za vojake, praznovanje vojaških 
uspehov, praznovanje zedinjenja v SHS), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0448
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TURJAK
Čas gradiva (1901–1973) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Turjaku
Opis vsebine •	šolska	kronika	1901–1944/45	(atentat,	vpoklic	šolske-

ga osebja, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šol-
ske mladine h kmečkim opravilom, ročna dela za voja-
ke, zbiralne akcije, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, 
božična darila za vojake, Rdeči križ, draginja, seznam 
vpoklicanih domačinov, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0450
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LJUBLJANA – JARŠE
Čas gradiva (1866–1963) 1914–1918
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 3 š., 3 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola pri Sv. Petru v Ljubljani
Opis vsebine •	spisi	1888,	1895–1896,	1901–1914,	1916–1918	(dopi-

si, poročila, pozivi višjih šolskih oblastev: motnje po-
uka zaradi vojne, spodbujanje domoljubja, zbiralne 
akcije, vojna posojila), 1 f. (š. 2)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1911/12–1918/19	(zbi-
ralne akcije, ročna dela za vojake, vojno-preskrboval-
no delo učiteljev, agitacija za vojna posojila, skraj-
šano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h 
kmečkim opravilom, nereden pouk, rekvizicija šol-
skih prostorov za potrebe vojske, nevarnost letalske-
ga napada, Rdeči križ, praznovanje zedinjenja v SHS), 
1 k. (š. 12)
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•	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 (odbora)	
1914/15–1940/41 (motnje pouka zaradi vojne: ne-
reden pouk, selitev pouka v prostore sosednje šole),  
1 k. (š. 14)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0456

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA FRANCA MARNA VODICE
Čas gradiva (1883–1987) 1914–1918

Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Zasebna dekliška šola šolskih sester v Repnjah

Opis vsebine •	šolska kronika (kopija) Zasebne dekliške šole šolskih 
sester v Repnjah 1883–1940 (atentat, izbruh vojne, 
skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine 
h kmečkim opravilom, spodbujanje domoljubja, ročna 
dela za vojake, nereden pouk, zbiralne akcije, božična 
darila za vojake, konec vojne, zedinjenje v SHS), 1 k. (š. 8)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0019
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GORENJI LOGATEC
Čas gradiva (1870–1959) 1914–1918
Obseg gradiva (45 š.; 4,5 t.m.) 6 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Gorenjem Logatcu
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 1880–1882,	

1886–1914, 1916–1922, 1924–1927 (skrajšano šolsko 
leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom), 1 f. (š. 1)

•	zapisniki	 sej	 krajevnih	 učiteljskih	 konferenc	 šol.	 l.	
1913–1940 (ročna dela za vojake, zbiralne akcije, voj-
no-preskrbovalno delo učiteljev), 3 k. (š. 2)

•	spisi	 in	okrožnice	1914–1915,	1914–1915	(dopisi,	od-
loki, pozivi višjih oblastev: atentat, vojne razmere in 
splošne nevarnosti v vojnih časih, Rdeči križ, ročna 
dela za vojake, zbiralne akcije, božična darila za voja-
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ke, spodbujanje domoljubja, agitacija za vojna posoji-
la, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, varčevanje, vojno-preskrbovalno delo 
učiteljev), 5 f. (š. 8, 9)

•	zapisniki	sej	krajevnega	odbora	Rdečega	križa	l.	1916	
(delovanje Rdečega križa v Gorenjem Logatcu, organi-
zacija tedna Rdečega križa, zbiralne akcije, pridobiva-
nje novih članov, seznami vplačil), 1 f. (š. 17)

•	šolski	 kroniki	 1879–1915,	 1916–1934	 (atentat,	 Rdeči	
križ, zbiralne akcije, vojno-preskrbovalno delo učite-
ljev, motnje pouka zaradi vojne: skrajšano šolsko leto, 
božična darila za vojake, ročna dela za vojake, rekvizi-
cija šolskih prostorov za potrebe vojske, prispevki za 
vojne grobove, vojaški transporti, razpad Avstro-Ogr-
ske, italijanska okupacija), 2 k. (š. 45)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0020

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HOTEDRŠICA
Čas gradiva (1846–1975) 1914–1918

Obseg gradiva (11 š.; 1,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Hotedršici

Opis vsebine •	šolska kronika 1863–1938 (atentat, vpoklic šolskega 
osebja, ročna dela za vojake, opravičljivi izostanki od 
pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, zbiralne ak-
cije, rekvizicija šolskih prostorov za potrebe vojske, 
vojaška bolnica, božična darila za vojake, vojni kotiček 
na šoli, praznovanje vojaških uspehov, nereden šolski 
obisk zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, prispevki za vojne grobove, zedinjenje v SHS, 
italijanska okupacija), 1 k. (š. 11)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0022
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ROVTE
Čas gradiva (1880–1955) 1914–1918
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Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola v Rovtah
Opis vsebine •	šolska kronika 1880–1925 (skrajšano šolsko leto zara-

di pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, 
opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja 
delovne sile, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, pri-
spevki za Rdeči križ, božična darila za vojake, vpoklic 
šolskega osebja, rekvizicija šolskih prostorov za potre-
be vojske, nereden pouk, italijanska okupacija, zača-
sno zaprtje šole), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LOG/0024
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA OSMIH TALCEV LOGATEC
Čas gradiva (1877–1974) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Štirirazredna ljudska šola v Dolenjem Logatcu
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1913–1943	 (atentat,	 skrajšano	 šolsko	

leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim op-
ravilom, zbiralne akcije, ročna dela za vojake, prispevki 
za Rdeči križ, vpoklic šolskega osebja, rekvizicija šol-
skih prostorov za potrebe vojske, vojaška bolnica, voj-
no-preskrbovalno delo učiteljev, božična darila za vo-
jake, vojaški transporti, eksplozija vlaka, konec vojne, 
italijanska okupacija), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0034
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GORA
Čas gradiva (1890–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola na Gori
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1890–1918	 (atentat,	 prekinitve	 pouka	

zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravi-
lom, nereden pouk, zbiralne akcije, Rdeči križ, begun-



Zgodovinski arhiv Ljubljana

435

ci, vojna posojila, žrtve med šolskim osebjem, patrio-
tična vzgoja, spodbujanje domoljubja), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0036

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI 
POTOK

Čas gradiva (1871–1980) 1914–1919

Obseg gradiva (20 š.; 2,0 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola v Loškem Potoku

Opis vsebine •	šolski	kroniki	1901–1914,	1914–1931	(atentat,	skrajša-
no šolsko leto, Rdeči križ, zbiralne akcije, ročna dela za 
vojake, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, vpoklic šol-
skega osebja, nereden pouk zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, draginjska podpora za 
učitelje, božična darila za vojake, prelet sovražnega le-
tala, Pesem o vinarjih, praznovanje vojaških uspehov, 
zedinjenje v SHS, opustitev pouka nemščine), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0037

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RIBNICA
Čas gradiva (1888–1992) 1914–1918

Obseg gradiva (46 š.; 4,6 t.m.) 3 š., 4 ks.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Petrazredna deška ljudska šola v Ribnici
Petrazredna dekliška ljudska šola v Ribnici

Opis vsebine •	kronika	ljudske	šole	(1848)	1896–1917	(atentat,	vpoklic	
šolskega osebja, prekinitve pouka zaradi pritegnitve 
šolske mladine h kmečkim opravilom, zbiralne akcije, 
rusko ujetništvo, rekvizicija šolskih prostorov za potre-
be vojske, vojaška bolnica, pouk v zasilnih prostorih, 
Rdeči križ, vojna posojila, slovenščina kot uradovalni 
jezik, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

•	kronika	deške	ljudske	šole	1917–1927	(glej	zgoraj),	1	k.	
(š. 1)
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•	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 Dekliške	 ljudske	 šole	
1909–1917 (atentat, skrajšano šolsko leto zaradi pri-
tegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, voj-
no-preskrbovalno delo učiteljev, ročna dela za vojake, 
Rdeči križ, zbiralne akcije, vojna posojila, rekvizicija 
šolskih prostorov za potrebe vojske, vojaška bolnica, 
pouk v zasilnih prostorih), 1 k. (š. 3)

•	pomembnejši	 spisi	 in	 okrožnice	 1907,	 1910,	 1911,	
1915–1918, 1920, 1921, 1923, 1924, 1928, 1931, 1934, 
1942–45 (ročna dela za vojake, Rdeči križ, vojno-pres-
krbovalno delo na šolah, vojna posojila, sklad za vdove 
in sirote padlih vojakov, praznovanje zedinjenja v SHS, 
preoblikovanje pouka zgodovine), 1 f. (š. 24)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981, 2003

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0038
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
Čas gradiva (1818–1995) 1914–1918
Obseg gradiva (55 š.; 5,5 t.m.) 2 š., 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola v Sodražici
Opis vsebine •	šolski	kroniki	1898–1918,	1918–1938	(atentat,	začetek	

vojne, mobilizacija, vpoklic šolskega osebja, zbiralne 
akcije, motnje pouka zaradi vojne: pomanjkanje učnih 
moči, skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske 
mladine h kmečkim opravilom, draginjska podpora za 
učitelje, patriotična vzgoja, Rdeči križ, vojni konji, voj-
ni ujetniki, varčevanje s papirjem (ponovno uvajanje 
tablic), ročna dela za vojake, božična darila za vojake, 
begunci, pomanjkanje, rekvizicija šolskih prostorov za 
potrebe vojske, praznovanje zedinjenja v SHS), 2 k. (š. 1)

•	zapisniki	 Krajevnega	 šolskega	 sveta	 1916–1942	 (po-
manjkanje učnih moči, vojni kotiček na šoli, opravičlji-
vi izostanki od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, 
opustitev pouka nemščine), 1 k. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981, 2012

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0040
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SV. GREGOR



Zgodovinski arhiv Ljubljana

437

Čas gradiva (1888–1969) 1914–1918

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Dvorazredna ljudska šola pri Sv. Gregorju

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1888–1931	 (atentat,	 začetek	 vojne,	
skrajšano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mla-
dine h kmečkim opravilom, opravičljivi izostanki od 
pouka zaradi pomanjkanja delovne sile, ročna dela za 
vojake, zbiralne akcije, Rdeči križ, vojno-preskrbovalno 
delo učiteljev, božična darila za vojake, vojna posojila, 
praznovanje vojaških uspehov, prispevki za vdove in 
sirote padlih vojakov, vojaški uspehi nad Italijo, mir z 
Rusijo in Romunijo, vstop ZDA v vojno, konec vojne, 
razpad Avstro-Ogrske, slovenščina kot uradni jezik, 
praznovanje zedinjenja v SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RIB/0041

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VELIKE POLJANE
Čas gradiva (1882–1975) 1914–1918

Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 2 š., 7 ks.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Velikih Poljanah

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1911–1949	 (atentat,	 zbiralne	 akcije,	
božična darila za vojake, skrajšano šolsko leto zaradi 
pritegnitve šolske mladine h kmečkim opravilom, ze-
dinjenje v SHS, opravičljivi izostanki od pouka zaradi 
pomanjkanja delovne sile), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	 sej	 Krajevnega	 šolskega	odbora	1913–1945	
(glej zgoraj), 1 k. (š. 1)

•	spisi	 in	okrožnice	1914–1918	 (dopisi,	poročila,	pozivi	
višjih oblastev: smrt prestolonaslednika, ročna dela za 
vojake, zbiralne akcije, spodbujanje domoljubja, Rde-
či križ, opravičljivi izostanki od pouka zaradi pomanj-
kanja delovne sile, vojna posojila, varčevanje, vojno- 
preskrbovalno delo učiteljev, božična darila za vojake, 
splošne nevarnosti v vojnih časih), 5 f. (š. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina 

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0039
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BEVKE
Čas gradiva (1910–1960) 1914–1919
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Bevkah
Opis vsebine •	šolska	kronika	1852–1927	(atentat,	mobilizacija,	skraj-

šano šolsko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h 
kmečkim opravilom, opravičljivi izostanki od pouka 
zaradi pomanjkanja delovne sile, ročna dela za voja-
ke, zbiralne akcije, porast patriotizma, vojne žrtve med 
nekdanjimi učenci, božična darila za vojake, Rdeči križ, 
konec vojne, zedinjenje v SHS, italijanska okupacija, 
mirovna konferenca), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1982

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0041

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA
Čas gradiva (1875–2001) 1914–1919

Obseg gradiva (40 š.; 4,0 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Petrazredna ljudska šola v Borovnici

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 (1848)	 1876–1932	 (smrt	 prestolonas- 
lednika, mobilizacija, motnje pouka zaradi vojne: 
ustavljena prezidava šole, skrajšano šolsko leto, rekvi-
zicija šolskih prostorov za potrebe vojske, pouk v zasil-
nih prostorih, praznovanje vojaških uspehov, vpoklic 
šolskega osebja, vojno-preskrbovalno delo učiteljev, 
skrajšan pouk zaradi pritegnitve šolske mladine h 
kmečkim opravilom, zbiralne akcije, ročna dela za vo-
jake, prelet letal, teden Rdečega križa, božična darila 
za vojake, opustitev pouka nemščine, razpad Avstro- 
Ogrske, zedinjenje v SHS), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985, 2002

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0042
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DRENOV GRIČ
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Čas gradiva (1908–1980) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola na Drenovem Griču
Opis vsebine •	šolska	kronika	1908–1929	(začetek	vojne,	mobilizacija,	

prispevki za Rdeči križ, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, božična darila za vojake, vojna posojila, konec 
vojne, zedinjenje v SHS, vračanje vojakov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1982

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0043
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LIGOJNA
Čas gradiva (1908–1966) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola na Ligojni
Opis vsebine •	šolska	kronika	1908–1940	(začetek	vojne,	mobilizacija,	

prispevki za Rdeči križ, ročna dela za vojake, zbiralne 
akcije, božična darila za vojake, vojna posojila, konec 
vojne, zedinjenje v SHS, vračanje vojakov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0046
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODLIPA
Čas gradiva (1893–1974) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Enorazredna ljudska šola v Podlipi
Opis vsebine •	šolska	kronika	1893–1938	(začetek	vojne,	draginja,	var-

čevanje, ročna dela za vojake, zbiralne akcije, božična 
darila za vojake, vojna posojila, rekvizicija šolskih pro-
storov za potrebe vojske, razpad Avstro-Ogrske, pra-
znovanje zedinjenja v SHS, motnje pouka zaradi name-
stitve vojske v šolskih prostorih, opravičljivi izostanki 
od pouka zaradi pomanjkanja delovne sile), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	sej	Krajevnega	šolskega	sveta	1913–1927	in	
Krajevnega šolskega odbora 1927–1942 (glej zgoraj), 
1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0048

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JANEZA MRAKA VRHNIKA
Čas gradiva (1870–1963) 1914–1919

Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Šestrazredna ljudska šola na Vrhniki

Opis vsebine •	šolski	 kroniki	 1900/01–1915/16,	 1916/17–1923/24	
(atentat, rekvizicija šolskih prostorov za potrebe vojske, 
pouk v zasilnih prostorih, nereden pouk, skrajšano šol-
sko leto zaradi pritegnitve šolske mladine h kmečkim 
opravilom, vpoklic šolskega osebja, časopisnimi iz-
rezki o vojni, begunci, praznovanje vojaških uspehov, 
vojna napoved Italije, vojaški transporti, ročna dela za 
vojake, zbiralne akcije, Rdeči križ, vojno-preskrbovalno 
delo učiteljev, vojna posojila, vojni ujetniki, prelet itali-
janskih letal, božična darila za vojake, vojaška bolnica, 
opustitev pouka nemščine, praznovanje zedinjenja v 
SHS, nevarnosti razpuščene vojske, vračanje vojakov, 
vojni konji), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0054

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JESENICE
Čas gradiva (1894–1961) 1911–1920

Obseg gradiva (31 š.; 3,1 t.m.) 2 ks.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Jesenice

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1914–1918	 (mobilizacija,	 vojna	 napo-
ved, manifest, patriotizem, dobrodelnost, nabiralne 
akcije), 2 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

MK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0055
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PLANINA POD GOLICO
Čas gradiva (1875–1962) 1913–1919
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Planina pod Golico
Opis vsebine •	spisi,	 dopisi	 1914–1918	 (šolske	 zadeve,	 mobilizacija,	

vojna napoved, manifest, patriotizem, begunci, Rde-
či križ, društva, dobrodelnost, varčevanje, nabiralne 
akcije, izkaznice za živila, plakati, razglasi, vabila), 1 š. 
(a. e. 1–17)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0058
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA
Čas gradiva (1862–1980) 1915–1936
Obseg gradiva (37 š.; 3,7 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Koroška Bela
Opis vsebine •	šolska	kronika	1915–1936	 (politične	 razmere,	mobili-

zacija, vojna napoved, dobrodelnost, prispevki, voja-
ška zasedba šole), 1 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0059
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Čas gradiva (1891–1962) 1907–1925
Obseg gradiva (17 š.; 1,7 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Žirovnica
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(atentat,	vojna	napoved,	pa-

triotizem, dobrodelnost, nabiralne akcije), 1 ks. (a. e. 3)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996
Bibliografija Bernik: Osnovna šola Žirovnica skozi čas, str. 90–123

MK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0060
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KRANJSKA GORA
Čas gradiva (1821–1969) 1911–1928
Obseg gradiva (16 š.; 1,6 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Kranjska Gora
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1911–1928	 (vojne	 razmere,	 vojaštvo,	

stiske učencev, vojaška zasedba šole, dobrodelnost), 
1 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0087

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KRANJ
Čas gradiva (1806–1958) 1914–1918

Obseg gradiva (59 š.; 5,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Kranj

Opis vsebine •	šolske	kronike	1913–1922	(atentat,	žalovanje,	pogreb,	
selitev učencev, vselitev vojaške bolnišnice, žrtve, do-
brodelnost, vpliv vojne na otroke, pomanjkanje hrane, 
cene, vojno dobičkarstvo, nasilje nemških vojakov v 
mestu), 2 ks. (a. e. 2, 8)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914–1918	 (dobrodel-
nost), 58 ks. (a. e. 72, 76)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

Bibliografija Žibert: Razvoj osnovnega in strokovnega šolstva, str. 
259–306

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0152
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GORIČE
Čas gradiva (1876–1974) 1905–1926
Obseg gradiva (11 š., 2 f.; 1,3 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Goriče
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(atentat,	pogreb,	mobiliza-

cija, vojna napoved, manifest, padli vojaki-domačini,
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nastanitev beguncev, dobrodelnost, pomanjkanje hra-
ne in obutve, otroško delo v kmetijstvu), 1 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001
Bibliografija Goriška šola in njeni ljudje

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0210
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE
Čas gradiva (1878–2008) 1878–1926
Obseg gradiva (130 š.; 13,0 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Stražišče
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(dobrodelnost,	darovi	za	vo-

jaško bolnico v Kranju, Rdeči križ itd., revščina, otroško 
delo v kmetijstvu), 1 ks. (a. e. 301)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009
Bibliografija Oman: Oh, ta šola

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0242
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA NAKLO
Čas gradiva (1860–1983) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Naklo
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(atentat,	pogreb,	mobiliza-

cija, vojna napoved, manifest, patriotizem, padli vo-
jaki-domačini, begunci, dobrodelnost, pomanjkanje 
hrane in obutve, otroško delo v kmetijstvu, varčevanje, 
odvzem cerkvenih zvonov), 1 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0251
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODBREZJE
Čas gradiva (1860–2003) 1914–1940
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Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podbrezje
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1914–1940	 (vojne	 razmere,	 mobiliza-

cija, stiske učencev, prekinitve pouka, protiletalska 
zaščita, nastanitev vojaštva, Rdeči križ, dobrodelnost, 
spominska plošča, darila za vojake ), 1 ks. (t. e. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0075
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KAMNA GORICA
Čas gradiva (1868–1957) 1903–1940
Obseg gradiva (4 š., 1 f.; 0,5 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Kamna Gorica
Opis vsebine •	šolska kronika 1914–1918 (atentat, dobrodelnost), 

1 ks. (a. e. 4)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0076
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DOBRAVA PRI KROPI
Čas gradiva (1879–1957) 1879–1925
Obseg gradiva (2 š., 1 f.; 0,3 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Dobrava pri Kropi
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(popisovanje	zalog	žita	po	

hišah, odvzem cerkvenega zvona, mobilizacija, dobro-
delnost, pomanjkanje hrane in obutve, otroško delo v 
kmetijstvu), 1 ks. (a. e. 4) 

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0077
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA OVSIŠE
Čas gradiva (1821–1969) 1914–1918
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Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Ovsiše
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1914–1919	 (vojne	 razmere,	 politične	

razmere, dobrodelnost, prispevki, odsotnost od pou-
ka), 1 ks. (a. e. 30)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0079
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA KROPA
Čas gradiva (1904–1957) 1907–1925
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Kropa
Opis vsebine •	šolska	kronika	1914–1918	(atentat,	pogreb,	mobiliza-

cija, vojna napoved, manifest, patriotizem, padli vo-
jaki-domačini, begunci, dobrodelnost, pomanjkanje 
hrane in obutve, otroško delo v kmetijstvu, varčevanje, 
odvzem cerkvenih zvonov), 1 ks. (a. e. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1991

MK

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ČRN/0020
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SEMIČ
Čas gradiva (1862–1977) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Semič
Opis vsebine •	šolska	kronika	1902–1947	(šolsko	leto	1914/15:	nabira-

nje kovin za vojno, volneni izdelki, šolsko leto 1915/16: 
poljska dela, veselica za vojake, šolsko leto 1916/17: 
slamnate kite, čevlji, šolsko leto 1917/18: vojne sirote), 
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

IH, DM, JG, MP
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ČRN/0032
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RADENCI
Čas gradiva (1900–1961) 1914–1919
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Radenci
Opis vsebine •	šolska	kronika	1901–1960	(šolsko	 leto	1914/15:	nabi-

ranje kovin, šolsko leto 1916/1917: smrt cesarja Fran-
ca Jožefa I., 9. decembra 1916 pouka prost dan zaradi 
zavzetja Bukarešte, poljska dela, šolsko leto 1918/19: 
vojne sirote), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ČRN/0033
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI
Čas gradiva (1874–1985) 1914–1919
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
Opis vsebine •	šolska	kronika	1874–1929	(šolsko	leto	1914/15:	poljska	

dela, šolsko leto 1915/16: nabiranje kovin, šolsko leto 
1916/17: nabiranje robidovega listja, nabiranje kosti, 
božična darila za vojake, šolsko leto 1918/19: vrnitev 
učiteljev iz vojne, španska bolezen), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ČRN/0034
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZAGOZDAC
Čas gradiva (1909–1939) 1914–1919
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Zagozdac
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1909–1939	 (šolsko	 leto	 1914/15:	 za-

četek vojne, šolsko leto 1916/17: smrt cesarja Franca 
Jožefa I., 9. decembra 1916 pouka prost dan zaradi 
zavzetja Bukarešte, poljska dela, šolsko leto 1918/19: 
vojne sirote), 1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_MET/0026

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BOŽAKOVO
Čas gradiva (1889–1972) 1914–1919

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Božakovo

Opis vsebine •	šolska	kronika	1889–1972	(šolsko	leto	1914/15:	učitelji	
vojaki, molitev za mir, šolsko leto 1916/17: šolski svet 
razpuščen, 9. decembra 1916 pouka prost dan zaradi 
zavzetja Bukarešte, šolsko leto 1918/19: španska bole-
zen, vračanje učiteljev iz bojišč), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_MET/0028

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DRAŠIČI
Čas gradiva (1879–1972) 1914–1919

Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Drašiči

Opis vsebine •	šolska	kronika	1879–1964	(šolsko	 leto	1914/15:	nabi-
ranje kovin, šolsko leto 1916/17: smrt cesarja Franca 
Jožefa I., 9. decembra 1916 pouka prost dan zaradi 
zavzetja Bukarešte, poljska dela, pomoč vdovam in 
sirotam, nabiranje kovin, teden Rdečega križa, šolsko 
leto 1918/19: vojne sirote), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_MET/0030

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
Čas gradiva (1872–2000) 1914–1918

Obseg gradiva (32 š.; 3,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podzemelj

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1873–1922	 (šolsko	 leto	 1914/15:	 ru-
sinski begunci v Gradcu in Krasincu, nabiranje kovin, 
šolsko leto 1915/16: zbiranje volne, nogavic za Rdeči 
križ, šolsko leto 1916/17: begunci, šolsko leto 1917/18: 
španska bolezen, prihod vojakov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0014

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
Čas gradiva (1875–1973) 1914–1918

Obseg gradiva (35 š.; 1 k., 3,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Dolenjske Toplice

Opis vsebine •	šolska	kronika	1899–1935	(šolsko	leto	1914/15:	mobili-
zacija, šolsko leto 1915/16: vojaška oblast zavzema pro-
store šole, šolsko leto 1916/17: posaditev vojne lipe),  
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2014

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0046

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MIRNA PEČ
Čas gradiva (1856–1998) 1914–1918

Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Mirna Peč
Osnovna šola Toneta Pavčka

Opis vsebine •	šolska	 kronika	1856–1926	 (šolsko	 leto	1914/15:	 robi-
dno listje, šolsko leto 1915/16: poljska dela, vdove, šol-
sko leto 1916/17: krpe za vojsko, slamnate kite, šolsko 
leto 1917/18: španska bolezen), 1 k. (š. 33)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2011, 2012

IH, DM, JG, MP
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0256
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
Čas gradiva (1903–1991) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Šmihel
Opis vsebine •	šolska	kronika	dvorazredne	deške	ljudske	šole	v	Šmi-

helu 1903–1933 (šolsko leto 1914/15: skrajšan pouk na 
trikrat na teden, vpoklic v vojsko, pomoč pri poljskih 
delih, šolsko leto 1915/16: kasnejši začetek šolskega 
leta zaradi poljskih del, otroci obiskovali pouk dvak-
rat tedensko, 1916/17: šolski obisk zaradi poljskih del 
slab, smrt cesarja Franca Jožefa I., 9. decembra 1916 
pouka prost dan zaradi zavzetja Bukarešte, zbiranje 
tedenskih darov za Rdeči križ, šolsko leto 1917/18: na-
biranje vojnega posojila, šolsko leto 1918/19: zapis o 
koncu vojne in nastanku nove države), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003
Bibliografija Pod šmihelskim soncem

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0264
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
Čas gradiva (1856–2005) 1914–1918
Obseg gradiva (222 š., 11 k.; 22,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Šentjernej

Osnovna šola narodnega heroja Martina Kotarja Šent- 
jernej

Opis vsebine •	osnutek	 pisnih	 dokumentov	 kronike	 1917	 (poljska	
dela, cerkveni zvonovi), 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006; prevzemni popis 2014
Bibliografija Naša pot

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0289
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GORENJE SUŠICE
Čas gradiva (1879–1973) 1914–1918
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Obseg gradiva (10 š.; 1,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Gorenje Sušice

Osnovna šola v Zgornji Sušici
Opis vsebine •	šolski kroniki 1879–1915, 1915–1964 (šolsko leto 1914/ 

15: vpoklic v vojsko, opis in potek vojne, šolsko leto 
1915/16: kasnejši začetek šolskega leta zaradi poljskih 
del, otroci obiskovali pouk dvakrat tedensko, šolsko leto 
1916/17: smrt cesarja Franca Jožefa I., 9. decembra 1916 
pouka prost dan zaradi zavzetja Bukarešte, slamnate 
kite), 2 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2014

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0292
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS
Čas gradiva (1878–1985) 1914–1918
Obseg gradiva (26 š.; 2,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Vavta vas
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1878–1929	 (šolsko	 leto	 1914/15:	 delo	

na polju, pobiranje kovin, omejitev pouka, šolsko leto 
1915/16: učitelji v vojni, mobilizacija, nabiranje jagod-
nih listov, šolsko leto 1916/17: omejitev pouka, šolsko 
leto 1917/18: ljudska izobrazba trpi), 1 k. (š. 22)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2014

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0302
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA PODGRAD
Čas gradiva (1898–1966) 1914–1919
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Podgrad
Opis vsebine •	šolska kronika 1904–1966 (šolsko leto 1914/15: učite-

lji v vojni, šolsko leto 1915/16: teden Rdečega križa, 
šolsko leto 1916/17: 9. decembra 1916 pouka prost 
dan zaradi zavzetja Bukarešte, poljska dela, šolsko 
leto 1917/18: priprava suhega sadja, vdove, sirote),  
1 k. (š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2015

IH, DM, JG, MP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRE/0060
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TREBNJE
Čas gradiva (1871–2002) 1914–1918
Obseg gradiva (114 š.; 14,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Trebnje

Osnovna šola Jože Slak Silvo Trebnje
Opis vsebine •	šolska	kronika	1880–1979	(šolsko	leto	1914/15:	polje-

delska dela, kovine, obleke, šolsko leto 1915/16: bo-
žični darovi, nabiranje kopriv, šolsko leto 1916/17: 9. 
decembra 1916 pouka prost dan zaradi zavzetja Buka-
rešte, poljska dela, šolsko leto 1917/18: vojni grobovi), 
1 k (š. 10)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 2011

IH, DM, JG, MP

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0109
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Čas gradiva (1840–1986) 1914–1918
Obseg gradiva (21 š.; 2,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Poljane 

Ljudska šola Poljane
Opis vsebine •	šolska kronika ljudske šole v Poljanah 1879–1934 (zapis 

o atentatu v Sarajevu 1914, vpoklic učitelja k vojakom, 
skrajšanje pouka, da šolski otroci lahko pomagajo pri 
poljskih delih, šolsko leto se je končalo že 4. junija, ker 
so šolo naselili vojaki, podpis vojnega posojila za šolsko 
mladino 1915, žalovanje ob smrti cesarja Franca Jožefa 
I. 1917, 6. oktobra 1917 prekinitev pouka zaradi naseli-
tve vojske v šolo, 13. novembra 1917 odhod vojske in 
ponovni začetek pouka, v znak veselja nad zmago na 
italijanskem bojišču izobesijo zastavo na šolskem poslo-
pju 1917, od 15. oktobra do 18. novembra pouk preki-
njen zaradi španske bolezni in uporabe šolskega poslo-
pja za umikajočo avstrijsko vojsko 1918), 1 k. (š. 20)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012
Bibliografija Oblak – Debeljak - de Brea Šubic: Kronika šole Poljane

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0168
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – MESTO
Čas gradiva (1818–2014) 1914–1918
Obseg gradiva (175 š., 1 k.; 17,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Škofja Loka 

Ljudska šola Škofja Loka
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 v	 Škofji	 Loki	 1906–1934	

(šolsko leto 1913/14: atentat v Sarajevu, šolsko leto 
1914/15: pomoč učiteljev pri poljskih delih, zaradi 
učiteljstva, zaposlenega pri poljskih delih, ni mogoče 
začeti s poukom prej kot novembra 1914, otrokom, 
katerih očetje so bili vpoklicani, se opraviči zamuda od 
pouka zaradi poljskih del, nabiranje posušenega robi-
dovega listja, učitelj Vinko Zahrastnik vpoklican v ak-
tivno vojaško službo, učitelj Lampe vpoklican v vojsko, 
nabiranje kovin, prekinitev pouka na hribovski šoli, ker 
potrebujejo dečke za poljska dela, šolsko leto 1915/16: 
izpraznitev šolskega poslopja zaradi nastanitve voja-
ških bolnišnic št. 7/4 in rezervne bolnišnice Troppau 
I., nabiranje suhega sadja, zaradi zasedbe šolskih pro-
storov pouk poteka v treh privatnih hišah, nabiranje 
božičnih daril za vojake, vpeljava poletnega časa, nabi-
ranje steklenic, nabiranje volne, platna in bombaža ter 
kavčuka, šolsko leto 1916/17: dnevi darovanja, nabira-
nje starega nerabnega papirja, žalovanje ob smrti ce-
sarja Franca Jožefa I., uvedba poletnega časa, oddaja 
šolskega zvonca, šolsko leto 1917/18: nemška vojaška 
uprava zasede najete šolske prostore na glavnem trgu, 
nabiranje božičnih daril za vojake, ponoven pričetek 
pouka v šolskem poslopju, smrt begunjskega otroka, 
uvedba poletnega časa, šolsko leto 1918/19: prekini-
tev pouka zaradi španske bolezni – gripe, nabiranje 
prispevkov za grobove padlih vojakov), 1 k. (š. 10)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000
Bibliografija Jamar-Legat: Loško šolstvo, str. 160–169

EEP
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0180
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TREBIJA
Čas gradiva (1891–1964) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š., 1 k.; 0,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Trebija (Ljudska šola Trebija)
Opis vsebine •	šolska kronika ljudske šole na Trebiji 1891–1926 (šolsko 

leto 1915/16: pouk okrnjen zaradi poljskih del, dne-
vi Rdečega križa, nabiranje suhega sadja, robidovega 
listja, izdelovanje slamnic, zbiranje denarja za sklad 
za sirote, nabiranje volnenih, platnenih in kavčuko-
vih stvari, prodaja znakov »zlati klas, zbiranje denarja 
za brambni ščit, uvedba poletnega časa, šolsko leto 
1916/17: začetek šolskega leta otroci višje skupine zara-
di poljskih del pouk obiskovali dvakrat tedensko, šolski 
obisk zaradi poljskih del slab, smrt cesarja Franca Jožefa 
I., 9. novembra 1916 – pouka prost dan zaradi zavzetja 
romunskega mesta Bukarešta, uvedba poletnega časa, 
zbiranje tedenskih darov za Rdeči, nabiranje robido-
vega, jagodovega in lipovega listja, veliko pomanjka-
nje obutve, šolsko leto 1917/18: nabiraje robidovega 
in lipovega listja, prekinitev pouka zaradi nastanitve 
nemške vojske, zbiranje božičnih daril, suhega sadja, 
denarja za Rdeči križ, uvedba poletnega časa, zapis o 
moralnem trpljenju šolske mladine, zlasti zaradi nasta-
njene nemške vojske, šolsko leto 1917/18: zapis o koncu 
vojne in nastanku nove države, šolski učitelj skliče može 
in fante od 16. do 52. leta, da se pridružijo »Narodni Ob-
rambi« za branjenje imetja in življenja občanov pred 
bežečo avstrijsko vojsko, postavitev straž pri mostu na 
Trebiji in na Sovodnju, Italijani zasedejo demarkacijsko 
črto in tako tudi del občine Kladje, teden dni pozneje 
tudi Novo Oselico, z prebivalstvom ravnajo slabo, bivše 
vojake internirajo, pobirajo živila in krmo, v Gorenji vasi 
nastanjenih 21 srbskih konjenikov), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011, 2016 (dopolnitev)
Bibliografija Pavlič: Iz zgodovine, str. 15–50

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0182
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA, GORENJA VAS
Čas gradiva (1817–2001) 1914–1918
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Obseg gradiva (51 š; 5,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Trata 

Ljudska šola Trata
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 na	 Trati	 1856–1916	 (leto	

1914: smrt prestolonaslednika Franca Ferdinanda in 
njegove žene, splošna mobilizacija, poznejši pričetek 
šolskega leta zaradi dela na polju, leto 1915: nabira-
nje kovin, Italija napove vojno, prihod vojaške bolni-
ce 2/15, nabiranje jedilnega pribora in praznih vreč, 
vzglavnikov, robidovega listja, predmetov iz kavčuka 
in bombaža, darov za ranjene, dekleta pletejo volnene 
izdelke, leto 1916: »Teden Rdečega križa«, smrt cesarja 
Franca Jožefa I.

•	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 na	 Trati	 1916–1940	 (leto	
1916: dograjena vojaška cesta, leto 1917: prihod in 
odhod 53. letalska stotnije, pogreb smrtno ponesreče-
nega pilota, v šoli se nastani pruski vojni lazaret, sko-
zi Gorenjo vas gre 6.500 laških ujetnikov, 8.000 laških 
ujetnikov prenoči v Gorenji vasi, prihod ogledovalnega 
oddelka 10. pešpolka, leto 1918: pouk zaradi španske 
gripe prekinjen, ustanovitev »narodne straže«, umik 
madžarskih čet skozi Gorenjo vas, razglasitev Države 
SHS), 1 k. (š. 9)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012
Bibliografija Pavlič. Iz zgodovine, str. 15–50

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0193
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA STARA OSELICA
Čas gradiva (1897–1976) 1914–1918
Obseg gradiva (8 š., 1 k.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Stara Oselica

Ljudska šola Stara Oselica
Opis vsebine •	šolska	kronika	 ljudske	šole	Stara	Oselnica	1897–1940	

(šolsko leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 1914, 
šolsko leto 1914/15: zapis o splošni mobilizaciji in za-
četku vojne, pričetek šolskega leta šele 3. novembra 
zaradi poljskih del, šolsko leto 1915/16: zaradi voj-
ne in dela na polju šolski obisk zelo slab, šolsko leto 
1916/17: žalovanje ob smrti cesarja Franca Jožefa I., 
zaradi racionalne izrabe svetlobe uveden poletni čas, 
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šolsko leto 1917/18: začetek pouka okrnjen zaradi polj-
skih del in zaradi slabih poti in pomanjkanja obuval, 
šolsko leto 1918/19: zapis o koncu vojne in proglasitvi 
nove države, bežeča avstrijska vojska ogroža življenje 
in imetje občanov, ustanovitev »Narodne Garde« na 
Trebiji, Italijani zasedejo demarkacijsko črto in zasedli 
del občine, zaradi tega veliko razburjenje ljudi, Srbi so 
se nastanili v Gorenji vasi, ki so pogosto pratruljirali na 
Sovodnju), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011, 2016 (dopolnitev)

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0199

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SVETI LENART
Čas gradiva (1893–1996) 1914–1918

Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sveti Lenart 
Ljudska šola Sveti Lenart

Opis vsebine •	šolska	kronika	Ljudske	šole	pri	Svetem	Lenartu	1896–
1921 (šolsko leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 
1914, šolsko leto 1914/15: daljši zapis o začetku voj-
ne in razmerah v državi, Italija napove vojno, šolsko 
leto 1915/16: vojna napoved Romunije, opis razmer 
v državi: delujejo dobrodelna društvo, vlada strašna 
draginja, vendar ljudstvo pomaga in daruje, nabiranje 
volnenih in bombažnih izdelkov ter kavčuka, zbiranje 
srebra in zlata, zbiranje suhega sadja, božičnica voja-
kom, »Teden RK« in dnevi darovanja, zaradi poljskega 
dela obisk pouka zelo slab, šolsko leto 1916/17: smrt 
cesarja Franca Jožefa I., nastop novega cesarja Karla 
I., šolsko leto 1917/18: vojna traja vedno dlje, ljudstvo 
se je vojne naveličalo in dobrodelne akcije nimajo več 
uspeha, ljudstvo potrebuje otroke pri poljskem delu in 
jih zato ne pošilja v šolo, šolsko leto 1918/19: Avstro- 
Ogrska prosi za premirje, konec vojne, nastanek nove 
države), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011, 2016 (dodatek)

Bibliografija Šmid: Šolstvo v Selški dolini, str. 344–345

EEP
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0203

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA BUKOVŠČICA
Čas gradiva (1900–1996) 1914–1918

Obseg gradiva (16 š., 1 k.; 1,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Bukovščica
Ljudska šola Bukovščica

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 v	 Bukovščici 1909–1939 
(šolsko leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 1914, 
šolsko leto 1914/15: opis začetka vojne, mobilizacija, 
pomanjkanje moških zaradi mobilizacije, poznejši za-
četek šolskega leta, okrnjen pouk zaradi poljskih del, 
nabiralne akcije robidovega listja, nakup volne in iz-
delovanje volnenih izdelkov za vojake na fronti, otroci 
šivajo papirnate podplate, otroci darujejo svoj denar, 
nabiranje kovin, šolsko leto 1915/16: pouk okrnjen za-
radi poljskih del, nabiranje robidovega listja, zbiranje 
posušenega sadja, izdelovanje volnenih izdelkov, zbi-
ranje božičnih daril za vojake na fronti, deklice plete-
jo gorsko obutev, »teden Rdečega križa«: šolsko leto 
1916/17: smrt cesarja Franca Jožefa I., nastop novega 
cesarja Karla I., nabiranje robidovega listja, agitacije za 
vojno posojilo, šolsko leto 1917/18: cesar obišče voja-
ke na bojišču, njegov avto je na bojišče zavozil v reko 
Sočo, šolsko leto 1918/19: Avstro-Ogrska prosi za pre-
mirje, konec vojne, nastanek nove države), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

Bibliografija Šmid: Šolstvo v Selški dolini, str. 343

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0207

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA SORICA
Čas gradiva (1852–2000) 1914–1918

Obseg gradiva (15 š., 1 k.; 1,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Sorica 
Ljudska šola Sorica

Opis vsebine •	šolska	kronika	ljudske	šole	v	Sorici	1896–1916	(šolsko	
leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 1914, šolsko 
leto 1914/15: opis začetka vojne, prepis cesarjevega 
manifesta »Mojim narodom!«, mobilizacija, nabiranje
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robidovega listja, nakup volne in izdelovanje volnenih 
izdelkov za vojake na fronti, nakupovanje patriotičnih 
znakov, učitelj vpoklican v vojsko, Italija napove vojno, 
naknadna opomba o zapisih med 1. sv. vojno, da so bili 
ti zapisi pisani pod pritiskom), 1 k. (š. 1)

•	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 v	 Sorici	 1816–1934	 (leto	
1915/16: poznejši pričetek pouk, patriotično zbiranje 
kovin, otroci prostovoljno zbirajo prispevke, zaradi 
poljskih del od maja dalje pouk za višjo skupino le 
dvakrat tedensko, agitiranje za vojno posojilo, uvedba 
poletnega časa, šolsko leto 1916/17: smrt cesarja Fran-
ca Jožefa I., nastop novega cesarja Karla I., pouk samo 
dopoldan zaradi poljskih del, šolsko leto 1918/19: pra-
znovanje osvoboditve izpod avstrijsko-ogrskega jar-
ma, neprekinjene množice avstrijskih vojakov se vrača-
jo z zahodne fronte čez Petrovo Brdo po Selški dolini in 
skozi Bohinjski predor, ustanavljajo se narodne straže, 
ustanovitev nove države, 29. 11. 1918 pričetek italijan-
skega suženjstva, opis prihoda in nastanite Italijanov, 
življenje pod italijansko oblastjo, večje število Beneških 
Slovencev v Sorici, ki se boje govoriti slovensko, Italija-
ni, 31. maja 1921 Italijani zapustijo Sorico), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995, 2013 (dodatek)
Bibliografija Šmid: Šolstvo v Selški dolini, str. 336–337

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0211
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZABRDO
Čas gradiva (1906–1971) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Zabrdo

Ljudska šola Zabrdo
Opis vsebine •	šolska	kronika	 ljudske	šole	v	Zabrdu	1906–1938	(šol-

sko leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 1914, 
šolsko leto 1914/15: otroci ob dnevih darovanja zbirali 
denar, šolsko leto 1916/17: smrt cesarja Franca Jožefa 
I., nastop novega cesarja Karla I., šolsko leto 1918/19: 
praznovanje konca vojne, nastanek nove države, pri-
hod Italijanov v Sorico, zasedba Malega Ratitovca, 
šolsko poslopje zasedejo bataljoni Berico, Vicenza in 
Cadore, šolsko leto 1919/20: odhod vojske in prihod 
finacarjev, popis škode, ki so jo na šolskem poslopju
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naredili Italijani, odhod Italijanov in prihod jugoslo-
vanske razmejitvene komisije), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

Bibliografija Šmid: Šolstvo v Selški dolini, str. 341.

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0213

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ZALI LOG
Čas gradiva (1895–1965) 1914–1918

Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Zali Log 
Ljudska šola Zali Log

Opis vsebine •	šolska kronika ljudske šole na Zalem Logu 1905–1934 
(šolsko leto 1913/14: zapis o atentatu v Sarajevu 1914, 
šolsko leto 1914/15: patriotično nabiranje kovin, ot-
roci sodelujejo pri nabiranju platna, volne in kavčuka 
za vojno upravo, šolsko leto 1915/16: poznejši začetek 
šolskega leta zaradi dela na polju, nabiranje posušene-
ga sadja, teden Rdečega križa-pobiranje denarnih pri-
spevkov, nabiranje robidovega listja, sodelovanje otrok 
pri različnih dobrodelnih akcijah, šolsko leto 1916/17: 
smrt cesarja Franca Jožefa I., predčasen zaključek šol-
skega leta za starejše otroke, ker morajo delati na po-
ljih, sodelovanje otrok pri patriotičnih akcijah, cesar Ka-
rel I. se je z avtomobilom peljal na fronto, vendar se je 
moral zaradi oteženega cestnega prometa po ¼ urnem 
postanku v Zalem Logu vrniti, v začetku novembra gre 
skozi Zali Log okoli 200.000 laških ujetnikov, šolsko leto 
1918/19: praznovanje konca vojne, nastanek nove dr-
žave, oktobra prekinitev pouka zaradi španske bolezni 
in umika Soške armade, ustanovitev »Narodne garde« 
za vzdrževanje red, ustanovitev SHS), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

Bibliografija Šmid: Šolstvo v Selški dolini, str. 339

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0273

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA JAVORJE
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Čas gradiva (1900–1997) 1914–1918

Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Javorje
Ljudska šola Javorje

Opis vsebine •	šolska	kronika	ljudske	šole	v	Javorjah 1905–1945 (leto 
1914: zapis o atentatu na prestolonaslednika, izbruh 
vojne, nabiranje robidovega listja, otroci nabirajo da-
rove za vojake na fronti, zaradi pomanjkanja delavcev 
se za kmečka dela uporabljajo otroci, leto 1915: za 
vojake na fronti izdelajo veliko volnenih izdelkov, po-
manjkanje moke, poslali 12 jedilnih garnitur za bolni-
šnico in 21 blazin za pod glavo, nabiranje platnenih, 
bombažnih, volnenih predmetov in predmetov iz kav-
čuka, nabiralna akcija suhega sadja, leto 1916: nabira-
nje darov za »Teden Rdečega križa«, uvedba poletnega 
časa, nabiranje božičnih darov, obisk pouka slab zaradi 
poljskih del, sliši se grmenje topov z italijanske fronte, 
nabiranje robidovega listja, smrt cesarja Franca Jožefa 
I., leto 1917: navodila kako ravnati ob letalskem napa-
du, pomanjkanje petroleja in kuriv, zbiranje božičnih 
daril, leto 1918: veliko obolelih za špansko gripo, na-
stanek nove države, Italijani nastanjeni na Blegošu),  
1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

Bibliografija 100 let Osnovne šole Javorje

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0405

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Čas gradiva (1817–2001) 1914–1918

Obseg gradiva (51 š.; 5,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Žiri
Ljudska šola Žiri

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 ljudske	 šole	 v	 Žireh	 1817–1937	 (leto	
1914: poznejši pričetek pouka zaradi poljskih del, leto 
1915: namesto vpoklicanih učiteljev za suplementinjo 
imenovana begunka, nabiranje volnenih reči, vojno 
posojilo, nabiranje božičnih vabil, nabiranje kovin, leto 
1916: akcija »Tedenski darovi«, nabiranje robidovega 
listja, zbiranje volne in platna, v Galiciji pade učitelj
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Vončina, nabiranje kopriv, »Dnevi darovanja«, nabira-
nje starega papirja, smrt cesarja Franca Jožefa I., vojno 
posojilo, leto 1917: vojska zavzame šolske prostore, zbi-
ranje denarja za Rdeči križ, nabiranje tedenskih darov, 
nabiranje za Rdeči križ, leto 1918: epidemija španske 
bolezni, prihod srbske vojske, v staro šolo prideta dva 
italijanska častnika, nastanek nove države), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

EEP

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0075
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA RAVNE
Čas gradiva (1909–1970) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Ravne
Opis vsebine •	šolska kronika 1914–1918 (opis medvojnega dogaja-

nja, nabiralne akcije učencev za potrebe vojske), 1 k.  
(š. 1) 

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

JP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0182
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA LEDINE
Čas gradiva (1883–1980) 1914–1918
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Ledine
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1914–1918	 (atentat	 v	 Sarajevu,	 opis	

medvojnega dogajanja, nabiralne akcije za potrebe 
vojske), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993
Bibliografija Šemrov: 110 let Osnovne šole Ledine, str. 17–18

JP
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A.413 Osnovne šole s prilagojenim programom

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0429
Ime fonda oziroma zbirke ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZ LEVEC 

LJUBLJANA
Čas gradiva (1911–1978) 1914–1918
Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 1 š., 2 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Pomožna šola na IV. mestni deški ljudski šoli v Ljubljani
Opis vsebine •	šolski	 kroniki	 1911/12–1934/35,	 1911/12–1917/18	

(rekvizicija šolskih prostorov za potrebe vojske, selitev 
v začasne prostore, skrajšan pouk, vojno-preskrboval-
no delo učiteljev, zbiralne akcije, dnevna zavetišča, 
božična darila za vojake, razpad Avstro-Ogrske, zedi-
njenje v SHS), 1 k., 1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1988

NŽ, HH

A.420 Srednje šolstvo
A.421 Učiteljišča

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0198
Ime fonda oziroma zbirke UČITELJIŠČE LJUBLJANA
Čas gradiva (1870–1968) 1914–1918
Obseg gradiva (110 š., 2 f.; 11,2 t.m.) 4 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca C. k. učiteljišče v Ljubljani (K. k. Lehrerbildungsanstalt 

in Laibach)
Opis vsebine •	delovodnik	–	moško	učiteljišče	1907–1915,	1	k.	(š.	2)

•	delovodnik	–	moško	učiteljišče	1915–1921	(okrožnice,	
navodila, pozivi višjih oblastev: mobilizacija, vpoklic 
šolskega osebja, vpoklic dijakov, žrtve med učitelji, 
zbiralne akcije, prispevki za Rdeči križ, spodbujanje 
domoljubja, vojna posojila, motnje pouka zaradi voj-
ne: skrajšano šolsko leto, skrčen predmetnik), 1 k. (š. 2)

•	delovodnik	–	žensko	učiteljišče	1897–1923	(okrožnice,	
navodila, pozivi višjih oblastev: ročna dela za vojake, 
zbiralne akcije, prispevki za Rdeči križ, motnje pouka
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zaradi vojne: skrajšano šolsko leto, skrčen predmetnik), 
1 k. (š. 3)

•	zapisniki	 konferenc	 profesorskega	 zbora	 (moško	 in	
žensko učiteljišče) 1918/19–1922/23 (razpad Avstro- 
Ogrske, zedinjenje v SHS, uvedba slovenščine kot 
uradnega jezika, omejitev rabe nemškega jezika), 1 k. 
(š. 106)

•	100	 let	 ljubljanskega	 učiteljišča	 –	 zbornik,	 Ljubljana 
1973 (razmere na učiteljišču v času vojne), 1 k. (š. 108)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993
Bibliografija Učiteljišče – Gimnazija Ledina

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0199
Ime fonda oziroma zbirke ZASEBNO ŽENSKO UČITELJIŠČE PRI URŠULINKAH  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1895–1946) 1914–1918
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Zasebno učiteljišče in z njim združena vadnica pri uršu-

linkah v Ljubljani (Privat – Lehrerinnenbildungsanstalt 
bei den Ursulinen in Laibach)

Opis vsebine •	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1911/12–1917/18, 1 k. 
(š. 1)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1918/19–1923/24 (zbi-
ralne akcije, ročna dela za vojake, motnje pouka zaradi 
vojne: skrajšano šolsko leto, prostorska stiska zaradi 
namestitve vojakov v samostanu, praznovanje zedi-
njenja v SHS, uvedba slovenščine kot učnega in poslo-
valnega jezika), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

NŽ, HH

A.422 Gimnazije

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0184
Ime fonda oziroma zbirke KLASIČNA GIMNAZIJA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1777–1964) 1915–1919
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Obseg gradiva (202 š.; 20,2 t.m.) 2 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca C. k. I. državna gimnazija v Ljubljani (K. k. I. Staatsgym-

nasium zu Laibach)
Opis vsebine •	delovodnik	1909–1920 (potrdilo o šolanju za potrebe 

vojske, šolska propaganda za Rdeči križ, zbiralne akci-
je, vojna posojila), 1 k. (II./š. 42)

•	Letno	poročilo	za	šol.	l.	1913/14,	1914/15	(razmere	na	
šoli), 2 ks. (III./š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981, 1984
Bibliografija Ljubljanski klasiki

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0185
Ime fonda oziroma zbirke REALNA GIMNAZIJA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1852–1959) 1914–1919
Obseg gradiva (103 š.; 10,3 t.m.) 22 š.; 1,9 t.m.
Naziv ustvarjalca C. k. državna višja realka v Ljubljani (K. k. Staats-Oberre-

alschule in Laibach)
Opis vsebine •	zapisniki	 rednih	 in	 izrednih	 konferenc	 profesorskega	

zbora št. 1–61, 1918/19 (učiteljska prisega novi vladi, 
šolska proslava ob prazniku zedinjenja, vojna matura, 
prostovoljna legija), 1 f. (š. 70)

•	proslave	 državnega	 praznika	 narodnega	 zedinjenja 
(1. december) 1918, 1920, 1930, 1933 (govor na prosla-
vi ob prazniku zedinjenja), 1 f. (š. 73)

•	upravne	 zadeve	 realnega	 sklada	 1856,	 1876,	 1914,	
1915, 1916, 1919, 1 f. (š. 81)

•	blagajniške	knjige	1913/14,	1914/15,	1916/17,	1917/18	
(vojna posojila, vojni izdatki), 4 f. (š. 81)

•	šolska	 kronika	 1918/19–1946/47	 (razmere	 ob	 koncu	
vojne, združitev v novo državo), 1 k. (š. 83)

•	letna	poročila	(tiskana)	1910/11–1915/16	(razmere	na	
šoli), 1 k. (š. 84)

•	personalne	mape	uslužbencev	(vojaška	služba,	vpoklic	
šolskega osebja, vojne žrtve med učitelji), 17 š. (š. 85–
101)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1981

NŽ, HH
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0186

Ime fonda oziroma zbirke POLJANSKA GIMNAZIJA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1885–1961) 1915–1918 

Obseg gradiva (64 š., 1 f.; 6,4 t.m.) 5 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca C. k. II. državna gimnazija v Ljubljani (K. k. II. Staatsgym-
nasium in Laibach)

Opis vsebine •	šolska	kronika	1890–1926,	1	k.	(š.	1)
•	preosnovanje	gimnazije	1918,	1	f.	(š.	1)
•	polletno	 poročilo	 šol.	 l.	 1917/18,	 1918/19	 (atentat,	

mobilizacija, vpoklic šolskega osebja, skrajšano šolsko 
leto, prekinitve pouka, rekvizicija šolskih prostorov za 
potrebe vojske, vojaška bolnica, prispevki za Rdeči 
križ, zbiralne akcije, vojna posojila, posledice skrajša-
nega pouka), 2 f. (š. 1)

•	svobodno	združevanje	srednješolcev	1919,	1	f.	(š.	2)
•	srbohrvaški	jezik	1918,	1	f.	(š.	2)
•	uradne	tiskovine	in	obrazci	1918,	1	f.	(š.	2)
•	zedinjenje	 v	 državo	 SHS	 1918	 (nove	 državnopravne	

in družbene razmere, svobodno združevanje dijakov, 
učiteljski tečaji srbohrvaškega jezika, praznovanje ze-
dinjenja v SHS), 1 f. (š. 2)

•	politično	delovanje	dijakov,	njihova	udeležba	na	zbo-
rovanjih, izletih, demonstracijah, ipd. 1918–1940 (dija-
ška zborovanja, Ivan Hribar, zapisniki z zaslišanj dija-
kov), 1 f. (š. 2)

•	avstrijska	 imovina	 1921–1922	 (cenitev	 šolskega	 pre-
moženja), 1 f. (š. 2)

•	praznovanje	zedinjenja	v	državo	SHS	1918–1940	(ze-
dinjenje v SHS, državni praznik, program proslave), 
13 f. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

Bibliografija Včeraj, danes, vedno

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0188
Ime fonda oziroma zbirke GIMNAZIJA LJUBLJANA – BEŽIGRAD
Čas gradiva (1907–1987) 1914–1918 
Obseg gradiva (93 š.; 9,3 t.m.) 3 š.; 0,2 t.m.
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Naziv ustvarjalca C. k. državna gimnazija z nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani (K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unter-
richtssprache in Laibach)

Opis vsebine •	delovodnik 1914–1919 (okrožnice, navodila, pozivi viš-
jih oblastev: mobilizacija, vojna posojila, zbiralne akcije, 
Rdeči križ, begunci, izredne vojne razmere), 1 k. (š. 32)

•	službeni	listi	(do	leta	1945),	1	f.	(š.	41)
•	demonstracije	in	izgredi,	2	f.	(š.	41)
•	administrativno	poslovanje	 (splošno)	1918,	1919,	5	 f.	

(š. 41)
•	nastavitve,	premestitve	1918,	1	f.	(š.	41)
•	kulturne,	športne	in	druge	prireditve	–	sporedi,	progra-

mi, poročila 1918–1919 (mobilizacija, vojaška služba, 
Ivan Hribar, dijaška zborovanja, demonstracije, Majniš-
ka deklaracija, protiavstrijsko razpoloženje, spodbuja-
nje domoljubja, avstrijski patriotizem, prepoved noš-
nje vojaških uniform, novi državni simboli, hujskaštvo 
med nemškimi učitelji, praznovanje zedinjenja v SHS), 
1 f. (š. 41)

•	kronika	 III.	 moške	 realne	 gimnazije	 v	 Ljubljani 
1908/09–1940/41, 1 k. (š. 45)

•	Zgodovina	III.	državne	realne	gimnazije	v	Ljubljani, do 
l. 1930 (vojne razmere na šoli, zgodovinski oris, rekvizi-
cija šolskih prostorov, selitev), 1 f. (š. 45)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1983, 2001

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0197
Ime fonda oziroma zbirke ŠUBIČEVA GIMNAZIJA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1896–1968) 1914–1918 
Obseg gradiva (50 š.; 5,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestni dekliški licej v Ljubljani (Städtisches Mädchen-

lyzeum in Laibach)
Opis vsebine •	letna	poročila	 (izvestja)	Mestnega	dekliškega	 liceja	 v	

Ljubljani, šol. l. 1908/09–1915/16, 3 k. (š. 1)
•	letna	poročila	Mestnega	dekliškega	 liceja	v	Ljubljani, 

šol. l. 1917/18, 1 k. (š. 1)
•	gradivo	 za	 šolsko	 letno	 poročilo	 (izvestja)	 1918/19	

(atentat, vpoklic šolskega osebja, žrtve med učitelji, 
okrožnice, navodila, pozivi višjih oblastev: zbiralne ak- 
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cije, ročna dela za vojake, prispevki za Rdeči križ, var-
čevanje z živili, spodbujanje domoljubja, skrajšano šol-
sko leto, prekinitve pouka, rekvizicija šolskih prostorov 
za potrebe vojske, vojaška bolnica, božična darila za 
vojake, vojaška odlikovanja učiteljev, praznovanje vo-
jaških uspehov, praznovanje zedinjenja v SHS), 1 f. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0122
Ime fonda oziroma zbirke GIMNAZIJA KRANJ
Čas gradiva (1861–1992) 1915–1918
Obseg gradiva (109 š., 10 k., 1 ks.; 14,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Gimnazija Kranj
Opis vsebine •	Izvestja	 gimnazije	 Kranj	 za	 šolska	 leta	 1914/15–

1917/18 (vojaška zasedba, selitev v osnovno šolo, mo-
bilizacija dijakov in profesorjev, dobrodelnost, šolske 
zadeve), 4 ks. (š. 56, a. e. 148)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009
Bibliografija Janša: Zgodovina gimnazije v Kranju, str. 349–361

MK

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0154
Ime fonda oziroma zbirke GIMNAZIJA NOVO MESTO
Čas gradiva (1752–1992) 1914–1918
Obseg gradiva (185 š., 295 k., 10 f.; 30,6 t. m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Gimnazija Novo mesto
Opis vsebine •	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1914–1918	(namestitev	

rezervne vojaške bolnišnice iz Velike Kikinde v gimna-
zijsko poslopje, poročila o delovanju šole v izrednih 
vojnih razmerah, podatki o aktivni vojaški službi čla-
nov učiteljskega zbora in dijakov), 2 š. (š. 76–77)

•	spisi	1914–1918	(vselitev	kompanije	deželne	brambe	
in namestitev rezervne vojaške bolnišnice v gimnazij-
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sko poslopje, preselitev pouka na nadomestno lokaci-
jo, delovanje šole v izrednih vojnih razmerah, podatki 
o aktivni vojaški službi članov učiteljskega zbora in di-
jakov), 5 š. (š. 24–28)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

Bibliografija Dodič: Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije, 
str. 7–248
Matijevič: Dokumenti iz zgodovine
Sadek: Pietáti litterísque

IH, DM, JG, MP

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0167

Ime fonda oziroma zbirke GIMNAZIJA JURIJA VEGE V IDRIJI
Čas gradiva (1901–1992) 1914–1918

Obseg gradiva (69 š.; 6,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Gimnazija Jurija Vege Idrija

Opis vsebine •	Izvestje	c.	kr.	državne	višje	realke	v	Idriji	za	šolsko	leto	
1913/14 (poročilo – opis atentata v Sarajevu), 1 ks.  
(š. 1)

•	Izvestje	c.	kr.	državne	višje	realke	v	Idriji	za	šolsko	leto	
1914/15 (nabiranje kovin za vojsko), 1 ks. (š. 1)

•	Izvestje	c.	kr.	državne	višje	realke	v	Idriji	za	šolsko	leto	
1915/16 (vojaške vaje za dijake, izpraznitev poslopja in 
nastanitev vojske, seznami padlih, ranjenih in odliko-
vanih bivših dijakov), 1 ks. (š. 1)

•	Izvestje	c.	kr.	državne	višje	realke	v	Idriji	za	šolsko	leto	
1916/17 (vojaške vaje za dijake, nabiranje prispevkov 
za VI. vojno posojilo, seznam padlih, ranjenih, odliko-
vanih bivših dijakov), 1 ks. (š. 1)

•	Izvestje	c.	kr.	državne	višje	realke	v	Idriji	za	šolsko	leto	
1917/18 (nabiralne akcije za potrebe vojske, padli bivši 
dijaki), 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

Bibliografija Kavčič: Prva slovenska realka, str. 68–72

JP
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A.424 Srednje strokovne šole

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0212
Ime fonda oziroma zbirke TEHNIŠKA SREDNJA ŠOLA V LJUBLJANI
Čas gradiva (1888–1961) 1914–1919
Obseg gradiva (181 š., 1 f.; 19,4 t.m.) 8 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Državna obrtna šola Ljubljana (K. k. Staatsgewerbe-

schule Laibach)
Opis vsebine •	normalije	 1889–1924	 (dopisi,	 okrožnice,	 pozivi	 višjih	

oblastev: mobilizacija, zbiralne akcije, motnje pouka 
zaradi vojne: nereden pouk, rekvizicija šolskih prosto-
rov za potrebe vojske, vojne razmere), 6 f. (š. 121)

•	personalni	 listi,	 stanovski	 izkazi	 1911–1917	 (vojaška	
služba učiteljev), 1 š. (š. 157)

•	prošnje	za	vpis,	potrdila	(o	šolanju,	za	oprostitev	šolni-
ne, za vožnje), dopisi 1911–1918 (šolanje v vojnih letih, 
dijaki v vojni, potrdila o šolanju za potrebe vojske), 1 š. 
(š. 178)

•	dopisi,	 koncepti,	 vabila,	prostori	 tehnične	 fakultete	v	
državni obrtni šoli 1880–1920 (dopisi, okrožnice, po-
zivi višjih oblastev: delovanje šole v vojnih razmerah),  
1 f. (š. 208)

•	dopisi	deželne	vlade,	zaupne	zadeve	dež.	predsedstva,	
čipkarski odbori 1902–1921 (dopisi, okrožnice, pozivi 
višjih oblastev: delovanje šole v vojnih razmerah), 1 f. 
(š. 209)

•	spisi	1914–1916	(vojne	razmere	na	šoli:	dopisi,	odloki,	
obvestila, plakati, osmrtnice), 4 f. (š. 211)

•	spisi	1917–1920	(vojne	razmere	na	šoli:	dopisi,	odloki,	
obvestila, plakati, osmrtnice), 3 f. (š. 212)

•	spisovno	gradivo,	Invalidska	šola	1916–1924	(vojni	in-
validi, invalidska šola: dopisi, potrdila, prošnje, podpo-
ra), 7 f. (š. 250)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina 
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1975, 2007

NŽ, HH
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A.425 Strokovne/poklicne šole

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0215
Ime fonda oziroma zbirke DRŽAVNA DVORAZREDNA TRGOVSKA ŠOLA  

V LJUBLJANI
Čas gradiva (1908–1951) 1914–1919, 1928, 1931
Obseg gradiva (19 š.; 1,9 t.m.) 4 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Slovenska trgovska šola Ljubljana
Opis vsebine •	poročila	o	delu	–	ob	pričetku	šol.	leta	1915/16–1916/17,	

2 f. (š. 14)
•	poročila	o	delu	–	ob	koncu	šol.	leta	1914/15,	1916/17–

1918/19, 4 f. (š. 14) 
•	zapisniki	 konferenc	 učiteljskega	 zbora	 1914/15–

1918/19 (oprostitev vojaške službe, rekvizicija šolskih 
prostorov za potrebe vojske, motnje pouka zaradi voj-
ne: skrajšano šolsko leto, pomanjkljivo obdelana učna 
snov, dijaki v vojaški službi, vojaške vaje na šoli, patri-
otična vzgoja, praznovanje zedinjenja v SHS, zbiralne 
akcije, begunci, vojna posojila, olajševalne okoliščine 
za vpoklicane dijake, vojaške ugodnosti, tečaji za inva-
lidne vojake, demonstracije, omejitev pouka nemšči-
ne, vpeljava pouka srbohrvaščine), 5 f. (š. 14)

•	vojaške	vaje	brambovcev	do	 roj.	 leta	1896,	1915,	1	 f.	 
(š. 15)

•	deželnobrambovske	obveznosti	učencev	srednjih	šol	
in drugega učiteljstva 1917, 1 f. (š. 15)

•	izredni	ukrepi	zaradi	pomanjkanja	premoga	1917,	1	f.	
(š. 15)

•	tečaj	za	invalide	1917–1918,	1919,	2	f.	(š.	15)
•	tečaj	za	invalide	–	vpisnice	1917,	1	f.	(š.	15)
•	poročila	o	delu	–	ob	pričetku	šol.	leta	1917/18,	1918/19,	

2 f. (š. 15)
•	obvestilo	o	koncu	šol.	leta	1915/16,	1	f.	(š.	15)
•	draginjske	podpore	1915,	1917/18,	2	f.	(š.	15)
•	V.	avstrijsko	vojno	posojilo	(poročilo	1916),	1	f.	(š.	15)
•	vojaško	obvezni	učenci	(spraševanje	in	pogoji	za	šola-

nje 1915, 1916), 2 f. (š. 15)
•	okrožnica	za	enotnost	Avstro-Ogrske	1915,	1	f.	(š.	15)
•	knjiga	 okrožnic	 profesorjem	 -	 razglasnica	 1911/12–

1915/16 (vojaške vaje, deželno brambovstvo, pomanj-
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kanje, tečaji za invalidne vojake, Komisija za preskrbo 
vračajočih se vojakov, razmere na šoli, vojni dodatek za 
učitelje, vojna draginjska podpora, vojna posojila, dija-
ki v vojaški službi, olajševalne okoliščine za vpoklicane 
dijake, spodbujanje domoljubja, atentat, Brambni ščit, 
Odbor za goriške begunce, navodila za ravnanje v pri-
meru preleta sovražnih letal), 1 k. (š. 15)

•	poročilo	 ob	 dvajsetletnici	 trgovske	 šole	 v	 Ljubljani 
1928, 1 f. (š. 16)

•	prikaz	 razvoja	 Državne	 dvorazredne	 trgovske	 šole	
1931 (razmere na šoli med vojno, tečaji za invalidne 
vojake), 1 f. (š. 16)

•	draginjske	podpore	1917,	1	f.	(š.	19)
•	seznami	in	podatki	o	zaposlenih	1917	(vojni	dodatek	

za učitelje, vojna draginjska podpora, vpoklic šolskega 
osebja, oprostitev vojaške službe), 1 f. (š. 19)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1985

NŽ, HH

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0038
Ime fonda oziroma zbirke VAJENSKA ŠOLA ZA RAZLIČNE STROKE VRHNIKA
Čas gradiva (1910–1960) 1914–1918
Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 1 š., 3 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Obrtno nadaljevalna šola Vrhnika
Opis vsebine •	spisi po šol. l. 1910/11–1917/18, 1921/22–1926/27, 

1926/27–1943/44 (dopisi, poročila, pozivi višjih obla-
stev: ukinitev/odobritev državne podpore zaradi voj-
nih razmer, motnje pouka zaradi vojne, navodila za 
ravnanje v primeru letalskega napada, vojna posojila, 
varčevanje), 3 f. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

NŽ, HH

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0168
Ime fonda oziroma zbirke ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA
Čas gradiva (1876–2005) 1914–1918
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Obseg gradiva (29 š., 83 f., 184 k.; 8,3 t.m.) 3 f.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Čipkarska šola Idrija (Spitzenklöppelschule in Idria)
Opis vsebine •	spisi	1914	(sarajevski	atentat,	zbiranje	volne	in	toplih	

oblačil, pletenje nogavic za vojake, pozivi k varčeva-
nju, zbiranje živil za Rdeči križ, poročila o tem, kaj so 
učenke naredile za oskrbo vojakov na fronti), 1 f. (f. 45)

•	spisi	1915	(navodila	za	šivanje	spodnjega	perila	za	vo-
jake, pletenje volnenih jopičev za vojake, varčevanje z 
živili, premogom, drvmi, navodila za ukrepanje v slu-
čaju italijanskega napada), 1 f. (f. 46)

•	spisi	 1916	 (učenke	 čipkarske	 šole	 pletejo	 volnene	
nogavice za vojake, prostovoljni darovi za Rdeči križ, 
spodbujanje k vplačevanju vojnega posojila), 1 f. (f. 47)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1964, 1986
Bibliografija Hodnik: Zgodovina Čipkarske šole v Idriji, str. 170–197

Svetlik - Frelih - Boškin: 125 let Čipkarske šole, str. 8–29
JP

A.426 Meščanske šole in nižje gimnazije

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0209
Ime fonda oziroma zbirke NOTRANJA ZASEBNA DEKLIŠKA MEŠČANSKA ŠOLA 

PRI URŠULINKAH V LJUBLJANI
Čas gradiva (1894–1934) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 2 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Notranja zasebna dekliška meščanska šola pri uršulin-

kah v Ljubljani (Innere Privat – Mädchenbürgerschule 
der Ursulinen in Laibach)

Opis vsebine •	zapisniki	 učiteljskih	 konferenc	 notranje	 meščanske	
šole pri uršulinkah 1904–1918, 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	učiteljskih	konferenc	1918/19–1922/23	(zbi-
ralne akcije, motnje pouka zaradi vojne: skrajšano 
šolsko leto, vojaška bolnica, uvedba slovenščine kot 
učnega in poslovalnega jezika), 1 k. (š. 1)

•	opravilni	 zapisnik	 (delovodnik)	 notranje	 meščanske	
šole pri uršulinkah v Ljubljani 1903/04–1923/24 (okro-
žnice, navodila, pozivi višjih šolskih oblastev: atentat, 
zbiralne akcije, ročna dela za vojake, rekvizicija šolskih
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prostorov za potrebe vojske, praznovanje zedinjenja v 
SHS, uvedba slovenščine kot učnega in poslovalnega 
jezika), 1 k. (š. 6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

NŽ, HH

A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
A.540 Socialno varstvo
A.541 Mladinski domovi, varne hiše

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAL LJU/0021

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA KOMISIJA ZA PREŽIVLJANJE LJUBLJANA
Čas gradiva (1914–1920) 1916–1918

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,02 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajna komisija za preživljanje Ljubljana

Opis vsebine •	abecedni seznam prosilcev za podporo, ki so zara-
di vojnih dogodkov prebežali iz Primorske in Galicije 
(Alfabetisches Namenregister der aus der Heimat wegen 
der Kriegsereignisse gefluchteten Küstenländer und Gali-
zianer, welche um Unterhaltungsbeitrag bittlich wurden 
1916–1918) (črke A, D, J), 1 k. (t. e. 1, a. e. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

DB

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAL LJU/0180

Ime fonda oziroma zbirke DNEVNA ZAVETIŠČA ZA REVNO ŠOLSKO MLADINO 
V LJUBLJANI

Čas gradiva (1917–1945) 1917–1918

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 k.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Dnevna zavetišča za revno šolsko mladino v Ljubljani

Opis vsebine •	letno poročilo za obdobje 16. 9. 1917–15. 9. 1918 
(izpraznitev ljubljanskih šolskih prostorov s strani vo-
jaštva, začasna preselitev zavetišča v izpraznjene šol-
ske prostore na Cojzovi cesti), 1 k. (t. e. 1, a. e. 8)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

DB

A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.613 Poslovna združenja

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0114

Ime fonda oziroma zbirke ZDRUŽENJE TRGOVCEV V LJUBLJANI
Čas gradiva (1881–1948) 1903–1925

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Združenje trgovcev v Ljubljani

Opis vsebine •	zapisniki sej odborov 1903–1925 (vojno posojilo, smrt 
članov, nasilni vdori v skladišča), 1 a. e. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990

Bibliografija Ob petdesetletnici Gremija trgovcev, str. 59–72
Soss: Ob dveh pomembnih stoletnicah, str. 182–183
Andrejka: Ob stoletnici zastopstva, str. 186–192
Šmuc: Pogled v preteklost ob stoletnici, str. 204–206

JB

A.614 Zadruge

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0160

Ime fonda oziroma zbirke PRVO DELAVSKO KONZUMNO DRUŠTVO  
V LJUBLJANI

Čas gradiva (1895–1948) 1895–1944

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Prvo delavsko konzumno društvo v Ljubljani

Opis vsebine •	zapisniki občnih zborov 24. 2. 1895–23. 4. 1944 (kredi-
tne razmere, aprovizacija, vojnopomožni urad, podpo-
ra mirovni pobudi, Vojna zveza), 1 a. e. (š. 6)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0163

Ime fonda oziroma zbirke NABAVLJALNA ZADRUGA USLUŽBENCEV 
DRŽAVNIH ŽELEZNIC V LJUBLJANI

Čas gradiva (1917–1945) 1917–1918

Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Nabavljalna zadruga uslužbencev državnih železnic v 
Ljubljani

Opis vsebine •	izkaznice	za	živila	1917–1918	(vzorci),	1	a.	e.	(š.	3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_VRH/0034

Ime fonda oziroma zbirke ZADRUŽNA MLEKARNA VRHNIKA
Čas gradiva (1904–1971) 1912–1947

Obseg gradiva (12 š., 65 k.; 3,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Zadružna mlekarna Vrhnika

Opis vsebine •	zapisniki	 občnih	 zborov	 1906–1933	 (vojne	 razmere,	
podražitev in pomanjkanje mleka), 1 a. e. (š. 1)

•	zapisniki sej načelstva 1904–1934 (vojne razmere, pod-
ražitev in pomanjkanje mleka, nedelovanje), 1 a. e. (š. 1)

•	kopije	dopisov	z	indeksom	1913–1917	(poizvedba	po-
veljstva Trnovo-Bistrica po siru, naročilo masla rezerv-
ne bolnice v Ljubljani), 1 a. e. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1978

Bibliografija Valenčič: 50 let mlekarstva na Vrhniki

JB
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A.632 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0055
Ime fonda oziroma zbirke RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Čas gradiva (1700–1999) 1914–1918
Obseg gradiva (600 f., 234 š., 500 k.; 209,0 t.m.) 2 š., 41 f.; 4,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Rudnik živega srebra Idrija (Quecksilberbergwerk Idria)
Opis vsebine •	splošni spisi 1914–1918 (poročilo o sarajevskem aten-

tatu, razglas prebivalcem Idrije ob pričetku vojne, poziv 
rudarjem za prostovoljne prispevke svojcem mobilizi-
rancev, prošnje kmetov za pomoč pri kmečkih delih, 
vpoklic v črno vojsko, preskrba z živili), 32 f. (f. 457–488)

•	spisi	 predstojništva	 1914–1918	 (dopisovanje	 med	
rudniško upravo in županstvom v Idriji, dopisovanje 
med rudniško upravo in vojaškimi oblastmi, agitacija 
za Srbijo rezervnega mornarja Ivana Zelenca, razširja-
nje lažnih in vznemirjajočih novic, vpoklic in izbiranje 
črnovojnikov, črnovojniška delavska stotnija v Idriji, 
ukrepi zoper napade na vojaške objekte, organizacija 
rudarske inšpekcije pri c. kr. Vojnem ministrstvu, delo-
vanje poštnih, telegrafskih in telefonskih zvez v voj-
nem času, ženski odbor za zbiranje dobrin za vojake na 
fronti, pomanjkanje delovne sile, vojni invalidi, sprejeti 
na delo pri rudniku, uporaba vojnih ujetnikov za delo 
pri privatnikih, skrb za vdove in sirote, bolnišnica za 
vojne invalide, šolski pouk za otroke beguncev, oskrba 
rudarjev z živili, določanje najvišjih cen živil, zbiranje 
kovin in drugih surovin, poročilo o zborovanju delav-
cev 19. 1. 1918 v Idriji, navodila rudniški upravi za po-
slovanje rudnika ob koncu vojne), 5 f. (f. 579–583)

•	vojne	 zadeve	 1914–1918	 (mobilizirani,	 padli,	 opro-
ščeni vojaščine, vojne doklade svojcem vpoklicanih, 
vojna posojila, vojni davek, izselitve, sovražnikovi vpa-
di), 2 f. (f. 903, 889)

•	letalski	 napadi	 na	 Idrijo	 leta	 1917,	 poročilo	 o	 nastali	
škodi na rudniških objektih, 2 š. (š. 3, 23)

•	Narodna	straža	1918,	1	f.	(f.	986)
•	oklic	Narodne	 vlade	 SHS,	 prevzem	 rudnika	od	 strani	

Narodne vlade, Narodni svet in narodna straža v Idriji, 
seznam rudniških uradnikov, ki so pripravljeni ostati 
na svojem mestu, zadnji avstrijski rudniški predstojnik 
Josef Billek, njegov izgon iz Idrije, 1918, 1 f. (f. 927)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1967, 1993, 2011; arhivski popis 2001, 
2009

Bibliografija Mohorič: Rudnik živega srebra, str. 295–303

JP

A.641 Proizvodnja živil

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0134

Ime fonda oziroma zbirke TOBAČNA TOVARNA LJUBLJANA
Čas gradiva (1853–1995) 1908–1926

Obseg gradiva (186 š.; 18,6 t.m.) 1 š; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Tobačna tovarna Ljubljana

Opis vsebine •	matična	 knjiga	 1908–1926	 (redki	 zaznamki	 »odšel	 v	
vojsko«, »padel«), 1 a. e. (akc. fond 1, š. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1976, 1987, 1996, 2011

Bibliografija Volk Čepič: Opojnost tobaka

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0615

Ime fonda oziroma zbirke PIVOVARNA UNION LJUBLJANA
Čas gradiva (1867–1991) 1909–1919

Obseg gradiva (186 š.; 18,6 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Pivovarna Union Ljubljana

Opis vsebine •	mesečni	seznami	vojnega	dodatka	uradnikom	1915–
1919, 2 zv. (š. 4)

•	abecedni	indeks	delavcev	1909–1917	(z	redko	opom-
bo »je umrl«), 1 a. e. (š. 37)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1999; arhivski popis 2002

Bibliografija Pivovarna Union

JB
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Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0217

Ime fonda oziroma zbirke KREVSOV MLIN IN ŽAGE ŠKOFJA LOKA
Čas gradiva (1905–1965) 1914–1918

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Krevsov mlin in žage Škofja Loka

Opis vsebine •	računi	 in	 poslovni	 spisi	 (izdani	 računi,	 navodila	 mli-
nom, izkazi mletega žita, izkazi voznin žita, dopisi za-
voda za promet z žitom v času vojne), 2 š. (š. 4–5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1978

Bibliografija Štukl: Knjiga hiš v Škofji Loki 1, str. 82–83

EEP

A.642 Proizvodnja tekstilij in usnja

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRŽ/0020

Ime fonda oziroma zbirke BOMBAŽNA PREDILNICA IN TKALNICA TRŽIČ
Čas gradiva (1852–1999) 1905–1924

Obseg gradiva (139 š.; 13,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Bombažna predilnica in tkalnica Tržič

Opis vsebine •	vojaška	komanda	1916–1917	(invalidnost),	1	m.	 (a.	e.	
268) 

•	lokalna	železnica	Kranj–Tržič	1916–1918	(poslovna	po-
ročila, terjatve), 1 m. (a. e. 604)

•	vojno	posojilo	1918	 (poročilo	o	nakazilih),	1	ks.	 (a.	e.	
841)

•	tožba	 BPT	 proti	 Evropski	 centralni	 banki	 1905–1924	
(valutna razmerja, zapadle menice, poslovne zadeve), 
1 m. (a. e. 871–874) 

•	vojni	davek	1916	(plačilni	nalogi	trgovine	s	čevlji	Her-
man Goecken), 1 m. ( a. e. 896)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

MK
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A.643 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja papirja in papirnih izdelkov

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KAM/0063

Ime fonda oziroma zbirke STOL KAMNIK
Čas gradiva (1909–1989) 1909–1941

Obseg gradiva (63 š.; 6,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Stol Kamnik

Opis vsebine •	korespondenca	Vladimirja	Remca	1909–1941	 (nagra-
da iz prebitka vojaških dobav), 1 a. e. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva prevzemni popis 1980, 2007

Bibliografija Murko - Torkar: Stol

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0132

Ime fonda oziroma zbirke ZDRUŽENE PAPIRNICE VEVČE, GORIČANE, 
MEDVODE

Čas gradiva (1841–1990) 1864–1945

Obseg gradiva (278 š.; 27,8 t.m.) 2 š; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Združene papirnice Vevče, Goričane, Medvode (Leykam-
Josefsthal AG. Für Papier u. Druckindustrie Wien)

Opis vsebine •	kroniki	združenih	papirnic	1925	in	po	1945	(mobiliza-
cija, vojaška bolnica, požar, vojaške delavnice), 1 a. e. 
(akcesija 1, š. 18)

•	matična	 knjiga	delavcev	1864–ok.	 1925	 (v	opombah	
tudi zapisi »padel«, »vpoklican v vojsko«), 1 a. e. (akce-
sija 1, š. 196)

•	matična	knjiga	delavcev	1865–1925	(v	opombah	tudi	
zapisi »padel«, »vpoklican v vojsko«), 1 a. e. (akcesija 1, 
š. 196)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979, 1997, 2007

Bibliografija Šorn: Razvoj Papirnice Vevče
Razvoj Papirnice Vevče
Cafuta: Zgodovina goričanske papirnice

JB
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0140

Ime fonda oziroma zbirke TOVARNA POHIŠTVA NAGLAS, LJUBLJANA
Čas gradiva (1804–1961) 1916

Obseg gradiva (7 š., 1 f., 1 k.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Tovarna pohištva Naglas, Ljubljana

Opis vsebine •	cesarski	proglas	z	dne	12.	8.	1916,	s	katerim	je	postal	
Viktor Naglas rezervni poročnik, 1 a. e. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984

Bibliografija Čerčnik: Mizarstvo J. J. Naglas
Zupančič: Pohištvo za kralja, str. 84–89

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0143

Ime fonda oziroma zbirke MIZARSTVO VIČ, LJUBLJANA
Čas gradiva (1884–1971) 1908–1934

Obseg gradiva (2 š., 1 f.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Mizarstvo Vič, Ljubljana

Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1908–1934	(vpoklic,	pomanj-
kanje delavcev), 1 a. e. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

JB

A.651 Upravljanje z električno energijo, plinom in vodo

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0118

Ime fonda oziroma zbirke MESTNI VODOVOD IN ELEKTRARNA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1894–1951) 1898–1922

Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 3 š; 0,3 t.m.

Naziv ustvarjalca Mestni vodovod in elektrarna, Ljubljana

Opis vsebine •	personalni	spisi	1913–1922	(vpoklici	uslužbencev,	dra-
ginjski dodatki, prošnje za oprostitev vojaščine), 1 a. e. 
(š. 5)
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•	spisi	1898–1914	(razglas	o	državno	varovanih	obratih	
mestne elektrarne, vodovoda in plinarne za časa voj-
ne), 1 a. e. (š. 7)

•	spisi	 1915–1924	 (dobava	 premoga	med	 vojno,	 cena	
električnega toka za vojaške komande, razglas o ome-
jitvi večerne porabe električnega toka privatnim stran-
kam, prošnja Mlekarske zveze v Ljubljani k oprostitvi 
prepovedi dobave toka, krčenje električne in plinske 
razsvetljave, draginjski dokladi, statistika oddanega 
toka vojaštvu), 1 a. e. (š. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1979, 1994

Bibliografija Brate: Sto let Mestne elektrarne ljubljanske

Jesih: 60 let elektrifikacije Ljubljane

Jamnik: Vodovod-Kanalizacija
JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0650

Ime fonda oziroma zbirke VODOVOD – KANALIZACIJA LJUBLJANA
Čas gradiva (1818–1992) 1914–1918

Obseg gradiva (109 š., 80 k., 9 m.; 23,6 t.m.) 2 š; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Vodovod - Kanalizacija Ljubljana

Opis vsebine •	oskrba	 vojaških	 objektov	 z	 vodo	 1914–1918,	 1	 a.	 e.	 
(š. 24)

•	razna	dokumentacija	Mestnega	vodovoda	ljubljanske-
ga 1914–1918 (preskrba vojaščine z vodo, pritožbe za 
plačilo vode, porabljene po vojaštvu), 1 a. e. (š. 25)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003, 2007, 2012
Bibliografija Jamnik: Vodovod-Kanalizacija

JB

A.653 Trgovina

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0316
Ime fonda oziroma zbirke TRGOVINA IN ŽGANJARNA DRUŽINE ŽIGON, 

ŠKOFJA LOKA
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Čas gradiva (1811–1945) ok. 1914–ok. 1918

Obseg gradiva (30 š., 3,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Trgovina in žganjarna družine Žigon, Škofja Loka

Opis vsebine •	razno	blago,	knjige,	tiski,	rokopisi,	plakati,	…	(kuponi	
Rdečega križa za 2 vinarja, vojaška dopisnica z odtis-
njeno vsebino v različnih jezikih), 1 š. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990

Bibliografija Štukl: Knjiga hiš v Škofji Loki 1, str. 55–56 in 96–97
Štukl: Knjiga hiš v Škofji Loki 2, str. 48–49, 54–55

EEP

A.659 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0630

Ime fonda oziroma zbirke KOMUNALNO PODJETJE ŽALE LJUBLJANA
Čas gradiva (1841–1994) 1861–1992

Obseg gradiva (341 š., 49 m.; 34,5 t.m.) 15 š; 1,5 t.m.

Naziv ustvarjalca Komunalno podjetje Žale Ljubljana

Opis vsebine •	kupne	pogodbe	in	normalije	1876–1933	(vojaška	bol-
nica, pogodba za pogrebe, število pokopanih voja-
ških oseb, prekop vojakov, vojna draginjska doklada),  
1 zv. (š. 1)

•	indeks	umrlih,	pokopanih	na	pokopališču	Žale	1915–
1920, 1915–1924 (dan smrti, lokacija groba – brez voj-
ne bolnice), 2 a. e. (š. 294)

•	indeks	umrlih,	pokopanih	na	pokopališču	Polje	1916–
1992 (dan smrti, lokacija groba), 1 a. e. (š. 298)

•	seznam	padlih	italijanskih	vojakov	v	1.	sv.	vojni	s	števil-
kami grobov 1914–1919, 1 a. e. (š. 314)

•	seznam	žrtev	1.	sv.	vojne,	pokopanih	v	vojaški	kostnici	
na pokopališču pri sv. Križu v Ljubljani 1914–1918 (leto 
smrti; kopija), 1 a. e. (š. 322)

•	sprejemna	knjiga	I	3.	8.	1914–19.	9.	1915	(vojaki	veči-
noma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 323)

•	sprejemna	knjiga	II	17.	9.	1915–11.	7.	1916	(vojaki	veči-
noma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 324)
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•	sprejemna	knjiga	III	11.	7.	1916–21.	5.	1917	(vojaki	ve-
činoma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 325)

•	sprejemna	knjiga	IV,	21.	5.	1917–7.	4.	1918	(vojaki	veči-
noma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 326)

•	sprejemna	knjiga	V,	7.	4.	1918–26.	12.	1918	(vojaki	ve-
činoma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 327)

•	sprejemna	knjiga	VI,	24.	12.	1918–2.	2.	1920	(vojaki	ve-
činoma brez imen in priimkov), 1 a. e. (š. 328)

•	mrliška	knjiga	pokopališča	pri	sv.	Križu	3.	5.	1906–31.	
12.	1916	(označba	kraja	smrti	–	tudi	vojaška	bólnica),	 
1 a. e. (š. 379)

•	mrliška	knjiga	pokopališča	pri	sv.	Križu	1.	1.	1917–31.	
12.	1928	(označba	kraja	smrti	–	tudi	vojaška	bólnica),	 
1 a. e. (š. 380)

•	statistika	pokopov	na	Žalah	1906–1962,	1	a.	e.	(š.	385)
•	mrliška	knjiga	pokopališča	Vič	3.	11.	1909–19.	1.	1948,	

1 a. e. (š. 385)
•	imenik	 pokopanih	 na	 pokopališču	 v	 Dravljah	 1907–

1934, 1 a. e. (š. 385)
•	mrliška	knjiga	pokopališča	Stožice	1861–1964,	1	a.	e.	

(š. 388)
Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013
Bibliografija Piškur: Ljubljanske Žale

Žale: 100 let življenja podjetja
JB

A.661 Dejavnosti finančnih storitev

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KOČ/0050
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA KOPRIVNIK
Čas gradiva (1908–1922) 1914–1922
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Koprivnik (Nesseltal)
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	1914–1922	 (vpliv	vojnih	 raz-

mer, nakup vojnih obveznic), 1 a. e. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

JB
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0176

Ime fonda oziroma zbirke KRANJSKA HRANILNICA, LJUBLJANA
Čas gradiva (1820–1947) 1913–1922

Obseg gradiva (31 š., 1 k.; 3,5 t.m.) 1 š; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Kranjska hranilnica, Ljubljana (Krainischen Sparkasse in 
Laibach)

Opis vsebine •	knjiga dopisov, okrožnic, seznamov 1913–1922 
(povračilo stroškov civilnim oblastem, vojna posojila, 
aprovizacija žita, nakup zemljišča za artilerijske delav-
nice, draginjska doklada, mobilizacija, izplačevanje 
plač črnovojnikom, poziv k ustanovi mesta Ljubljane 
za vojne invalide, znesek za kovinski lovorjev venec 
padlim Ljubljančanom, prispevki mestne občine Lju-
bljana vojaštvu, mobilizirani uradniki, stroški in do-
hodki ljubljanskega gradu), 1 a. e. (š. 16)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

Bibliografija Hribar: Stoletnica Kranjske hranilnice
Granda: Kranjska hranilnica, str. 392

JB

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0552

Ime fonda oziroma zbirke LJUBLJANSKA KREDITNA BANKA
Čas gradiva (1912–1947) 1912–1945

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Ljubljanska kreditna banka

Opis vsebine •	personalne	mape	uradnikov	centrale	v	Ljubljani 1912–
1945 (vpoklic), 1 a. e. (š. 1)

•	personalne	 mape	 uradnikov	 podružnice	 Beograd 
1914–1944 (vpoklic), 1 a. e. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina, srbohrvaščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

Bibliografija Kosier: Institucija Ljubljanske kreditne banke, str. 324–
328
Hočevar: Slovensko poslovno bančništvo, str. 230–234, 
267–272

JB
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0553
Ime fonda oziroma zbirke HIPOTEKARNA BANKA JUGOSLOVANSKIH 

HRANILNIC LJUBLJANA
Čas gradiva (1897–1952) 1912–1947
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hipotekarna banka jugoslovanskih hranilnic Ljubljana
Opis vsebine •	personalne mape 1912–1947 (vpoklic), 1 a. e. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993
Bibliografija Hočevar: Slovensko poslovno bančništvo, str. 230–234, 

267–272
Granda: Kranjska deželna banka, str. 391

JB

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0247
Ime fonda oziroma zbirke LJUDSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA  

V ŠKOFJI LOKI
Čas gradiva (1903–1947) 1916–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Ljudska hranilnica in posojilnica v Škofji Loki
Opis vsebine •	vojaška posojila 1916–1918 (finančna evidenca voja-

ških posojil, V. vojaško posojilo, VI. vojaško posojilo, VII. 
vojaško posojilo VIII. vojaško posojilo: prijave vojnih 
posojil), 1 š. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013
Bibliografija Hranilnice in posojilnice na Dolenjskem, str. 122–126

EEP

A.662 Dejavnosti zavarovanja

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0053
Ime fonda oziroma zbirke RUDARSKA BRATOVSKA SKLADNICA IDRIJA
Čas gradiva (1795–1946) 1914–1918
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Obseg gradiva (54 š., 19 k.; 7,50 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Rudarska bratovska skladnica Idrija (Bruderlade des 

ärar. Montanwerkes in Idria, Confraternità montanistica 
per la R. miniera ďIdria)

Opis vsebine •	spisi	1915	(varovanje	pravic	udov	bratovskih	skladnic	
v času vojaškega službovanja), 1 ks. (š. 3)

•	vojne	zadeve	1915–1918	(vojna	posojila),	1	š.	(š.	11)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1966, 1967; prevzemni seznam 1991, 

2003
JP

A.700 Družbene in mednarodne organizacije
A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
A.741 Stanovska in strokovna društva

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0250
Ime fonda oziroma zbirke PEKOVSKO DRUŠTVO LJUBLJANA
Čas gradiva (1890–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Pekovsko društvo Ljubljana
Opis vsebine •	dnevni	redi	sej	in	dopisi	1914–1918,	1	m.	(a.	e.	7)

•	zapisniki	sej	1914–1918,	1	zv.	(a.	e.	8)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

MKo

A.743 Kulturno-prosvetna društva

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0165
Ime fonda oziroma zbirke NARODNA ČITALNICA NOVO MESTO
Čas gradiva (1865–1925) 1915–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 k., 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna čitalnica Novo mesto
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Opis vsebine •	zapisniki	sej	odbora	in	občnih	zborov	1915–1918	(po-
datki o mobiliziranih članih Narodne čitalnice Novo 
mesto ter članih črnovojnikih, nastanitev rezervne 
vojaške bolnišnice v Narodnem domu in njeno delo-
vanje, popis škode v času delovanja bolnišnice v Naro-
dnem domu), 1 k. (š. 3)

•	izpraznitev	Narodnega	doma	1915	(izpraznitev	stavbe	
in izselitev družine dr. Štefana Krauta zaradi name-
stitve vojaške bolnišnice, sporazum z vojaško upravo), 
1 m. (š. 4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989

IH, DM, JG, MP

A.744 Športna društva

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0171
Ime fonda oziroma zbirke TELOVADNO DRUŠTVO SOKOL V NOVEM MESTU
Čas gradiva (1887–1941) 1914, 1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 k.; 0,02 t.m.
Naziv ustvarjalca Narodna čitalnica Novo mesto
Opis vsebine •	zapisniki	občnih	zborov	in	sej	odbora	1914,	1918	(po-

ročila o mobiliziranih članih društva, poročilo o padlih 
vojakih članih društva, poročilo o stanju telovadnice 
po izselitvi vojske), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2001

IH, DM, JG, MP

A.745 Ostala društva

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0519
Ime fonda oziroma zbirke EVANGELJSKO ŽENSKO DRUŠTVO LJUBLJANA
Čas gradiva (1852–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Evangeljsko žensko društvo Ljubljana (Evangelischer 

Frauenverein Laibach)
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Opis vsebine •	kratek	pregled	dela	po	letih	1915–1918,	1	zv.	(a.	e.	3)
•	finančna	knjiga	1914–1918,	1	k.	(a.	e.	9)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1990
Bibliografija Serše: Evangeljsko žensko društvo, 57–68

MKo

A.750 Verske organizacije
A.752 Druge verske skupnosti

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0295
Ime fonda oziroma zbirke PROTESTANTSKA CERKVENA OBČINA
Čas gradiva (1578–1944) 1914–1920
Obseg gradiva (46 š.; 4,6 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Protestantska cerkvena občina
Opis vsebine •	župnijski	spisi	1913–1915,	1	m.	(t.	e.	6)

•	uradni	in	poluradni	spisi	1914–1917,	1	m.	(t.	e.	18)
•	uradni	in	poluradni	spisi	1918–1920,	1	m.	(t.	e.	19)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1949
Bibliografija Filo: Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana

MKo

B.000 Fondi zasebne provenience
B.200 Družinski in rodbinski fondi

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0325

Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA FON, LJUBLJANA
Čas gradiva (1913–1955) 1916–1917

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Družina Fon

Historiat ustvarjalca Osrednja osebnost družine Fon je magistra farmacije 
Emilija Fon, ki je imela v Kostanjevici na Krki svojo lekar-
no. Bila je dolgoletna dopisna in čustvena prijateljica ar-
hitekta Jožeta Plečnika. Ohranjen je velik del njene ko-
respondence, nekaj drobcev je tudi iz časa 1. sv. vojne.
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Opis vsebine •	pisma	in	dopisnica	1916–1917,	11	ks	(a.	e.	4)
•	izkaznica	o	šolskih	darovih	1916	(a.	e.	4)
•	fotografija	1917	(a.	e.	4)

Jezik gradiva italijanščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1989
Bibliografija Fon Emilija: Posavci.si. Spletni posavski biografski leksi-

kon. Dostopno na: http://www.posavci.si/osebe/ 
fon-emilija/132/ (5. 5. 2016)

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0559
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA KAČAR, LJUBLJANA
Čas gradiva (1813–1962) 1917
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 ks.; 0,01 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Kačar
Historiat ustvarjalca Člani družine Kačar so v 19. stoletju živeli v hiši na Sv. Pe-

tra cesti 71, ki je bila v potresu 1895 tako poškodovana, 
da so jo morali porušiti. Preselili so se v bližnjo hišo na 
Sv. Petra cesti 67, ki so jo v času 1. sv. vojne morali dati 
na voljo vojski. Ulica Sv. Petra se danes imenuje Trubar-
jeva ulica.

Opis vsebine •	obvestilo	o	pokritju	primanjkljaja	za	vojaško	nastani-
tev 1917, 1 ks. (a. e. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0627
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA GLINŠEK, LJUBLJANA
Čas gradiva (1914–1971) 1915, 1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Glinšek, Ljubljana
Historiat ustvarjalca Gradivo se nanaša predvsem na Ivana Glinška, roj. 28. 4. 

1894 v Prapretnem pri Hrastniku. Po štirih letih ljudske 
šole je komaj trinajstleten odšel delat v rudnik, kjer se je 
seznanil z delavskim gibanjem. Z začetkom 1. sv. vojne 
je bil vpoklican in kot vojak-smučar in prevajalec iz ma-
džarskega jezika poslan v Karpate. Leta 1915 je bil ra-
njen, konec vojne je dočakal v bolnišnici. Tam se je izučil

http://www.posavci.si/osebe/fon-emilija/132/
http://www.posavci.si/osebe/fon-emilija/132/
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za krojača. Poslali so ga v Ljubljano v Obrtno šolo, kjer je 
bilo zbirališče invalidov. Odtlej se je preživljal kot krojač.

Opis vsebine •	fotografije	 1915,	 1916	 (enojni	 portreti,	 družinski	 in	
skupinski portreti, vojaška godba, skupinski portret v 
bolnišnici, šivalnica uniform), 18 ks. (a. e. 4–6)

Jezik gradiva madžarščina, nemščina, slovenščina 
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0640
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA GRASSELLI, LJUBLJANA
Čas gradiva (1853–1947) 1915–1917
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Grasselli, Ljubljana
Historiat ustvarjalca Peter Grassellli (1841, Kranj–1933, Ljubljana), pravnik, 

prvi slovensko zavéden ljubljanski župan, namestnik 
deželnega glavarja, deželni poslanec, politik, publicist 
in družbeno dejaven Slovenec. Poročen je bil z Marijo 
iz znane ljubljanske rodbine Krisper, s katero je imel tri 
sinove: Prokopa, Mirka, Leona ter hčerko Anico. V fondu 
je le nekaj dokumentov Prokopa Grassellija, ki spada v 
leta 1. sv. vojne.

Opis vsebine •	potrdila	1915,	1917,	4	ks	(a.	e.	13)
•	okrožnica sklada Lorbeer für unsere Helden 1916  

(a. e. 17)
Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina 
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003
Bibliografija Grasselli. V: GENI. Plemiške rodbine na Slovenskem. 

Dostopno na: https://www.geni.com/projects/
Plemi%25C5%25A1ke-rodbine-na-Slovenskem-
Slovenian-nobility/16507 (5. 5. 2016)
Drnovšek: Arhivska zapuščina Petra Grassellija

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0662
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA SUHADOLC, LJUBLJANA
Čas gradiva (1884–2003) 2002
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton Suhadolc

https://www.geni.com/projects/Plemi%25C5%25A1ke-rodbine-na-Slovenskem-Slovenian-nobility/16507
https://www.geni.com/projects/Plemi%25C5%25A1ke-rodbine-na-Slovenskem-Slovenian-nobility/16507
https://www.geni.com/projects/Plemi%25C5%25A1ke-rodbine-na-Slovenskem-Slovenian-nobility/16507
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Historiat ustvarjalca Anton Suhadolc (1893–1983) je bil eden od 14 otrok An-
tona Suhadolca (roj. 1861, Dobrova) in Marije Frančiške, 
roj. Peruzzi (1873, Ljubljana). Poročil se je z Natašo Sar-
tori, s katero je imel šest otrok. Postal je gradbeni inženir 
in sodeloval z arhitektom Jožefom Plečnikom, s prido-
bljenim znanjem pa je tudi sam samostojno načrtoval 
in gradil različne stavbe. Leta 1915–1918 je preživel kot 
vojak avstro-ogrske vojske, kar je popisal tudi v svojih 
spominih.

Opis vsebine •	spomini	Antona	Suhadolca	1997	(tipkopis	2002),	1	k.	
(t. e. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

Bibliografija Spomini Antona Suhadolca, 1997. Dostopno na: http://
suhadolc.weebly.com/blog/spomini-antona-suhadolca 
(6. 5. 2016)

MKo

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_JES/0084
Ime fonda oziroma zbirke POCARJEVA DOMAČIJA ZGORNJA RADOVNA
Čas gradiva (1609–1999) 1915–1922
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Pocarjeva domačija Zgornja Radovna
Historiat ustvarjalca Na Pocarjevi kmetiji v Zgornji Radovni je v času 1. sv. 

vojne živela družina Jeklič.
Opis vsebine •	Ministrstvo	za	notranje	zadeve	1915	(navodilo	o	pro-

metu z žitom ), 1 ks. (a. e. 108)
•	vojaški	vozni	karti	1916,	2	ks.	(a.	e.	120)
•	davčne	zadeve	1916–1922,	1	m.	(a.	e.	139)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010
Bibliografija Pocarjeva domačija v dolini Radovne

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0124
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA HOLCHAKER IN MAYR, KRANJ
Čas gradiva (1822–1990) 1909–1919

http://suhadolc.weebly.com/blog/spomini-antona-suhadolca
http://suhadolc.weebly.com/blog/spomini-antona-suhadolca
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Obseg gradiva (24 š., 1 m.; 2,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Holchaker in Mayr, Kranj
Historiat ustvarjalca Mavrilij Mayr (1892–1959) je bil sin kranjskega pivovar-

ja in gostilničarja. Leta 1918 je bil vpoklican v rezervni 
sestav in dodeljen Komandi dravske divizijske oblasti, 
nastanjene v Dobrli vasi. Njegov svak Franc Holchaker 
(1883–1970), dentist v Kranju, poročen s sestro Jelco, je 
bil med 1. sv. vojno poslan na bojišče v Dolomite.

Opis vsebine •	vojaška	služba,	prepis	majniške	deklaracije,	plakat	za	
koroški plebiscit 1916–1919, 3 m. (a. e. 13)

•	zasebna	pisma	1909–1918,	1	m.	(a.	e.	147)
•	fotografija	 vojakov	 na	 fronti	 v	 Dolomitih	 1917,	 1	 ks.	 

(a. e. 160)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015
Bibliografija Kos: Kranjska rodbina Mayr, str. 116–124

MK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_RAD/0080
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA FÜRSAGER-MAGUŠAR RADOVLJICA
Čas gradiva (1877–1985) 1913–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Fürsager-Magušar Radovljica
Historiat ustvarjalca Leopold Fürsager (1868–1943) je bil med 1. sv. vojno 

lastnik trgovine v Radovljici, predsednik Združenja tr- 
govcev v Radovljici in aktiven član Trgovinske in obrtni-
ške zbornice v Ljubljani.

Opis vsebine •	zbiranje	blaga	1917,	1	m.	(a.	e.	11)
•	razdelitev	obrtnega	sukanca	1918,	1	m.	(a.	e.	12)
•	blagajniške	knjige	1913–1916,	1	m.	(a.	e.	71)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

MK

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0239
Ime fonda oziroma zbirke DRUŽINA BERČIČ, IDRIJA
Čas gradiva (1909–2003) 1916–1917
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Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Družina Berčič, Idrija
Historiat ustvarjalca Rudarska družina Janeza Berčiča je živela na Prejnu-

ti v Idriji. Med ostalim gradivom v fondu so se ohranili 
dnevniški zapiski njegove žene Marije, roj. Plešnar, ki jih 
je kot šestnajstletno oz. sedemnajstletno dekle pisala v 
dveh letih med 1. sv. vojno.

Opis vsebine •	dnevniški	 zapiski	 Marije	 Plešnar,	 por.	 Berčič,	 1916–
1917, 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

JP

B.300 Osebni fondi

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0330
Ime fonda oziroma zbirke TURK ERNEST, LJUBLJANA
Čas gradiva ((1919) 1943–1978) 1945–1978
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Dr. Ernest Turk
Historiat ustvarjalca Ernest Turk (1895, Ljubljana–1979, Ljubljana), slovenski 

zgodovinar. Študiral zgodovino in zemljepis, nato je bil 
vpoklican v vojsko. Boril se je na soški in ruski fronti, kjer 
se je priključil jugoslovanskim dobrovoljcem. Boril se je 
v Dobrudži in na solunski fronti, 1919 pa sodeloval pri 
vojaških operacijah na Koroškem.

Opis vsebine •	Društvo	slovenskih	vojnih	dobrovoljcev	iz	vojn	1912–
1918 (seznami, postavitev spomenika, zapisniki, kore-
spondenca, zapisi o bitkah, fotografije), 1 š. (t. e. 3)

•	dobrovoljci	proti	Avstro-Ogrski,	1	š.	(t.	e.	4)
•	časopisni	članki	1945–1978,	1	š.	(t.	e.	6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s kartoteko, 1982
Bibliografija Turk Ernest. V: Wikipedija, prosta enciklopedija. 

Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Turk 
(6. 5. 2016)
Savnik Roman: Turk Ernest. V: Slovenski biografski leksi- 
kon 1925–1991. Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU, 2013.

https://sl.wikipedia.org/wiki/1895
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/1979
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dobrud%C5%BEa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dobrud%C5%BEa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Solunska_fronta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Turk
http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:4006/VIEW/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenski_biografski_leksikon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenski_biografski_leksikon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_akademija_znanosti_in_umetnosti
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Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi734980/ (6. 5. 2016)

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0368

Ime fonda oziroma zbirke TIČAR JOSIP, LJUBLJANA
Čas gradiva (1875–1957) 1914–1918

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Tičar Josip, Ljubljana

Historiat ustvarjalca Josip Tičar (1875, Trboje pri Smledniku–1946, Ljubljana). 
Po študiju medicine na Dunaju je bil leta 1901 imenovan 
za sekundarija v deželni bolnišnici v Ljubljani. Dve leti 
kasneje je postal okrožni zdravnik v Kranjski Gori.  1. sv. 
vojne se je udeležil kot črnovojnik: od 26. julija 1914 do 
23. maja 1918 je služil kot višji lekarnar tretjega poklica.

Opis vsebine •	pisma	1917,	1918,	21	ks.	(a.	e.	36)
•	dopisnice	1916–1918,	11	ks.	(a.	e.	38)
•	fotografije	 1914–1918	 (enojni	 in	 skupinski	 portrteti	

vojakov, tudi skupaj s civilisti, skupinski portret medi-
cinskega osebja, enojni portret vojaškega zdravnika), 
51 ks. (a. e. 41–89)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

Bibliografija Tičar, Josip. V: Gorenjci.si. Spletni biografski leksikon 
znanih Gorenjk in Gorenjcev. Dostopno na:  
http://www.gorenjci.si/osebe/ti%C4%8Dar-josip/1082/ 
(6. 5. 2016)
Josip Tičar (1875–1946). V: Gore-ljudje.net. Novosti. 
Dostopno na: http://www.gore-ljudje.net/
novosti/69319/ (6. 5. 2016).

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0394
Ime fonda oziroma zbirke WIGELE FERDO, LJUBLJANA
Čas gradiva (1898–1942) 1916–1919
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Wigele Ferdo
Historiat ustvarjalca Ferdo Wigele (?–1941), učitelj. Služboval v Starem trgu 

kot učitelj, v Loškem Potoku kot nadučitelj ter nazad-

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734980/
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734980/
http://www.gorenjci.si/osebe/ti%C4%8Dar-josip/1082/
http://www.gore-ljudje.net/novosti/69319/
http://www.gore-ljudje.net/novosti/69319/
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nje kot šolski upravitelj. Bil je narodno zaveden in član 
Sokola. Kot udeleženec 1. sv. vojne je v dnevniku na-
tančno opisal vsakodnevno vojaško dogajanje, ki mu je 
bil priča.

Opis vsebine •	prazne	 razglednice	 Rdečega	 križa	 z	 vojno	 tematiko	
1916, 3 ks. (a. e. 14)

•	fotografije	ok.	1915–1918	(skupinski	in	enojni	portre-
ti, vojaki v strelskem jarku, porušeni objekti na fronti), 
34 ks. (a. e. 16, 17)

•	dnevnik	1916–1919,	3	zv.	(a.	e.	19–21)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0539

Ime fonda oziroma zbirke KOZAK JOŽE, LJUBLJANA
Čas gradiva (1912–1920) 1916–1920

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Kozak Jože, Ljubljana

Historiat ustvarjalca Jože (tudi Joža) Kozak (1895, Ljubljana–1977, Ljubljana). 
Leta 1915 je bil vpoklican v vojsko in poslan na rusko 
fronto, kjer je bil naslednje leto ranjen in zajet. Po 
okrevanju so ga poslali na prisilno delo v Sibirijo. Ob 
koncu vojne je postal dobrovoljec v polku Matija Gubec 
in se leta 1920 vrnil domov.

Opis vsebine •	dnevniški	zapiski	1916–1920,	4	zv.	(a.	e.	1)
•	pismo	1918,	1	ks.	(a.	e.	3)
•	vojaški	medaljon,	s.	d.,	1	ks.	(a.	e.	4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1992

Bibliografija Špiček Miha: Joža Kozak. V: Spletna stran Slovenskega 
etnografskega muzeja, Zbirka fotografij. 
Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/ 
digitalne-zbirke/joza-kozak (5. 5. 2016)

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0574
Ime fonda oziroma zbirke VAVPOTIČ IVAN, LJUBLJANA
Čas gradiva (1839–1943) 1916, 1917

http://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/joza-kozak
http://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/joza-kozak
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Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Vavpotič Ivan

Historiat ustvarjalca Ivan Vavpotič (1877, Kamnik–1943, Ljubljana), slovenski 
slikar, ilustrator in scenograf. V letih 1910–1915 je delal 
v svobodnem poklicu, po začetku vojne pa je opravil v 
Gradcu oficirski izpit in pri vojaškem tiskovnem uradu 
služil kot vojni slikar na bojiščih in v zaledju vse do kon-
ca vojne.

Opis vsebine •	ukaz	za	potovanje	v	Djakovo	1916,	1	ks.	(a.	e.	1)
•	poziv	za	ogled	Soške	fronte	1917,	1	ks.	(a.	e.	1)
•	legitimacija	vojnega	slikarja	1916,	1	ks.	(a.	e.	1)
•	fotografije	(skupinski	in	enojni	vojaški	portret	-	vojaški	

risar za mizo), s. d., 2 ks. (a. e. 25)
Jezik gradiva češčina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1997

Bibliografija Vavpotič Ivan: Slovenska-biografija.si. V: Slovenska bio-
grafija. Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi764889/ (6. 5. 2016)
Ivan Vavpotič. V: Wikipedija, prosta enciklopedija. 
Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/ 
Ivan_Vavpoti%C4%8D (6. 5. 2016)
Ivan Vavpotič. V: Leksikon.si. Kamniško-komendski bio-
grafski leksikon. Dostopno na: http://www.leksikon.si/
Oseba/OsebaId/91 (6. 5. 2016)
Šijanec: Ivan Vavpotič

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0654

Ime fonda oziroma zbirke ŠLAJMER EDO, LJUBLJANA
Čas gradiva (1874–1934) 1918, 1919

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 ks.; 0,01 t.m.

Naziv ustvarjalca Dr. Edo Šlajmer

Historiat ustvarjalca Edvard (Edo) Šlajmer (1864, Čabar–1935, Ljubljana), 
zdravnik kirurg in profesor. Medicino je študiral v Grad-
cu in se nato specializiral za kirurgijo. Leta 1895 je postal 
deželni sanitetni svetnik za Kranjsko, leta 1907 pa vladni 
svetnik. Po upokojitvi leta 1911 se je posvetil privatni 
praksi, udeležil pa se je tudi balkanskih vojn in 1. sv. voj-
ne, kjer je delal kot vojni kirurg oz. polkovnik zdravnik. Iz 
vojnih izkušenj je uvajal nove kirurške metode.

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi764889/
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi764889/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vavpoti%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vavpoti%C4%8D
http://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/91
http://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/91
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Opis vsebine •	prošnja	za	dopust	1918,	1	ks.	(a.	e.	4)
•	izstop	iz	komisije	1919,	1	ks.	(a.	e.	4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002
Bibliografija Šlajmer, Edvard. V: Slovenska biografija. Slovenski bio-

grafski leksikon. Dostopno na: 
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi657745/ 
(6. 5. 2016)

MKo

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0281
Ime fonda oziroma zbirke IVANETIČ FRAN, ODVETNIK V NOVEM MESTU
Čas gradiva (1911–1944) 1917–1918
Obseg gradiva (1 š; 0,1 t.m.) 98 ks.
Naziv ustvarjalca Ivanetič Fran
Historiat ustvarjalca Fran Ivanetič (6. 11. 1883–4. 12. 1979), pravnik, kulturni 

delavec. Rojen v Metliki. Med 1. sv. vojno je bil v letih 
1917 in 1918 najprej v Cavarenu na tirolski fronti in nato 
v štajerskem Judenburgu, vojak avstro-ogrske vojske. V 
času med obema svetovnima vojnama je v Novem mes-
tu deloval kot odvetnik. Konec tridesetih let 20. stoletja 
je bil predsednik Glasbene matice v Novem mestu. Umrl 
je v Novem mestu.

Opis vsebine •	pisma	in	dopisnice	1917–1918	(korespondenca	Frana	
Ivanetiča iz italijanske fronte ter iz Judenburga, v eni 
izmed razglednic, poslani ženi Mimčki iz Tirolske, je 
dodanih sedem različnih gorskih cvetlic), 98 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradivo arhivski popis 2013
Bibliografija Sadek Mitja: Cvetlice s fronte za zlato Mimčko. V: Arhiva-

lija meseca (februar 2016). 
Dostopno na: http://www.zal-lj.si/2016/02/01/
arhivalija-meseca-februar-2016/ (16. 3. 2017)

IH, DM, JG, MP

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0318
Ime fonda oziroma zbirke EVGEN BURDYCH, ŠKOFJA LOKA

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi657745/
http://www.zal-lj.si/2016/02/01/arhivalija-meseca-februar-2016/
http://www.zal-lj.si/2016/02/01/arhivalija-meseca-februar-2016/
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Čas gradiva (1811–1945) ok. 1914–ok. 1918

Obseg gradiva (1 š., 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Evgen Burdych

Historiat ustvarjalca Evgen Alfred Burdych (13. 12. 1896–14. 12.1980) je bil 
drugorojeni sin škofjeloškega lekarnarja Ervina Bur-
dycha. Po šolanju v Škofji Loki je šolanje nadaljeval v 
Gradcu, kjer je obiskoval realko in se izobrazil v tehnič-
ni stroki. V 1. sv. vojni je mdr. služil v Judenburgu in 
Sarajevu.

Opis vsebine •	družinski	 album	 fotografij	 1914–1918	 (vojaški	motivi	
iz Škofje Loke in Judenburga ter drugih krajev v Avstri-
ji, osebne in družinske fotografije, fotografije vojakov, 
bolnišnic v Škofji Loki) 149 ks., 1 album (š. 1)

•	božična	voščilnica	1915,	1	ks.	(š.	1)
•	vojaška	dopisnica	1916,	1	ks.	(š.	1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

Bibliografija Planina: Evgen Burdych, str. 300–301

EEP

Enota v Idriji

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_IDR/0199

Ime fonda oziroma zbirke JOSIP PIVK, IDRIJA
Čas gradiva (1899–1958) 1914–1918

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Josip Pivk, Idrija

Historiat ustvarjalca Josip Pivk (1896, Idrija–1981, Idrija). Obiskoval je idrij-
sko realko, med 1. sv. vojno je bil oproščen vojaščine. 
Med obema vojnama je bil zaposlen na sodišču v Idriji 
kot zapriseženi sodni tolmač. Po 2. sv. vojni je opravljal 
različne službe, bil je referent za sodstvo pri Mestnem 
odboru OF in poverjenik Komisije za ugotovitev zloči-
nov okupatorja in njegovih pomagačev.

Opis vsebine •	fotografije	poškodovanih	rudniških	objektov	in	drugih	
zgradb ob zračnih napadih na Idrijo leta 1917, 10 ks.  
(š. 1)

•	fotografije	 1914–1918	 (skupinske	 in	 portretne	 slike	
vojakov, porušene zgradbe, poljska bolnišnica), 17 ks.  
(š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

JP

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0334

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA NAČRTOV
Čas gradiva (1739–2015) 1914–1918

Obseg gradiva (43 š., 251 m., 204 ov.; 83,5 t.m.) 11 ks.

Opis vsebine •	šolski	 paviljon	 sistema	 L&R.	 Höfler	 v	 Ljubljani 1914, 
4 ks. (t. e. 011-016, a. e. 7–10)

•	šentpetrska	vojašnica	v	Ljubljani 1914–1918, 6 ks. (t. e. 
014-001, a. e. 6, 8; R-015, a. e. 4–7)

•	mestna	pehotna	vojašnica	v	Ljubljani 1915, 1 ks. (t. e. 
014-003, a. e. 23)

•	šentpetrska	 vojašnica	 v	 Ljubljani 1914–1816, 4 ks. 
(R-015, a. e. 4–7)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski seznam 1965/1966; arhivski popisi 1989–2016

JS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0336

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA NORMALIJ
Čas gradiva (1707–1945) 1914–1917

Obseg gradiva (40 š., 17 ks.; 10,8 t.m.) 1 m.; 0,05 t.m.

Naziv ustvarjalca Mesto Ljubljana

Opis vsebine •	različni dopisi 1914–1917 (1914: mobilizacija – dopisi, 
navodila, 1915: selitev sodišča iz Gorice v Novo mes-
to, 26. 6. 1915, namesto zapora je na ljubljanskem 
grajskem griču zdaj zbirno mesto za vojne ujetnike, 
3. 7. 1915, 1916: racionalna izraba dnevne svetlobe, 
25. 4. 1916, 1917: uporaba aluminija, 8. 1. 1917, voj-
ne poroke, 16. 1. 1917, navodilo glede vsebine pisem 
našim vojnim ujetnikom v tujini, 11. 7. 1917), 1 m.  
(t. e. 11)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004, 2006 (dodatek)

NBH, BŽ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0337

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ZEMLJEVIDOV IN KART
Čas gradiva (1628–2008) 1893–1918

Obseg gradiva (1489 ks.; 5,0 t.m.) 5 ks.

Naziv ustvarjalca Zgodovinski arhiv Ljubljana

Opis vsebine •	Evropa	med	1.	sv.	vojno	1914–1917,	1	ks.	(t.	e.	1)
•	Hrvatska-Slavonija-Vojvodina,	 Bosna in Hercegovina 

1916, 1918, 1 ks. (t. e. 1)
•	Avstro-Ogrska	monarhija	1893–1918,	1	ks.	(t.	e.	1)
•	Karakau,	Przemyśl,	 Jaroslau,	Kaschau,	 Leutschau	 (Ga-

licija), pred 1918, izdal K. u. k. Militär-geographiches 
Institut Wien, 1 ks. (t. e. Z-001, a. e. 11)

•	Ljubljana (s severovzhodnim zaledjem do Kranja, Ka-
mnika, Kresnic), Karakau, Przemyśl, Jaroslau, Kaschau, 
Leutschau (Galicija), 1914–pred 1918, izdelala J. Meier 
in A. Udalrik, izdal K. u. k. Militär-geographiches Insti-
tut Wien, št. 5553, 2 ks. (t. e. Z-003, a. e. 63, t. e. Z-001, 
a. e. 11)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski seznam 2015; arhivski popis 1998–2013

JS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0342
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ
Čas gradiva (ok. 1859–2014) 1914–1918
Obseg gradiva (128 š. oz. ok. 27710 ks.) 284 ks.
Opis vsebine podserije:

•	A01,	 Montažna	 vojaška	 baraka	 sistema	 Höfler	 1914,	 
1 ks.

•	A2,	 Mobilizacija	 rezervistov	 v	 Ljubljani 1914 (Gospe 
Šlejmar in Laschan z Nikolo pri vojaškem častniku v Le-
onišču v Ljubljani 1916, Zbiranje paketov za vojake v 
poslopju Deželne vlade v Ljubljani 1917), 13 ks.

•	A4-1,	Herward Auersperg v vojaški uniformi ok. 1916,  
1 ks.
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•	A4-3,	Oficirji	 z	bolniškim	osebjem	v	Ljubljani, Skupni 
portret vojakov z oficirji v Rogaški Slatini 1914, Bolni-
čarke v Ljubljani 1915, Vojaki ranjenci in zdravniško 
osebje v Ljubljani, 4 ks.

•	A5,	 Italijanski	 letalski	 napad	 v	 šentjakobskem	 okra-
ju v Ljubljani 18. 2. 1916, Sortiranje vojnih dopisnic v 
Poštnem uradu v Ljubljani ok. 1916, Sortiranje vojnih 
paketov na ljubljanskem kolodvoru ok. 1916, Usmr-
titev Franca Petriča in drugih na Suhem bajerju pod 
Golovcem v Ljubljani v letih 1915 in 1916, Častniki z 
odposlanstvom v Codroipu ob Piavi (med Udinami in 
Pordenonom), na trgu, na poligonu, pri pozdravu ce-
sarja in ljubljanskega župana dr. Ivana Tavčarja, Poz-
drav gorsko-strelskega polka, Divizionar podmaršal 
pl. Schönauer, brigadir Kranz in župan dr. Tavčar na 
poligonu, Polkovnik Pour prevzema srebrni rog in go-
vori polku, Slovesen mimohod oddelka strojnih pušk 
na poligonu, Polk gorskih strelcev št. 2 slovesno stopa 
mimo župana dr. Tavčarja na poligonu 1918, Vojni ra-
njenci v državni bolnišnici v Ljubljani 1918, 36 ks.

•	B35,	Častnik/častniki	v	pisarni,	pred	vagoni,	pri	konjih,	
v vozovih, na polju pri vajah, na položaju, v obhodu, 
pri obedu, na sprehodu, s civilisti, na mestni tržnici, v 
naselju, na železniški postaji, na prireditvi, v kasarni 
1917, 177 ks.

•	B45,	 Častniki	 v	 Judenburgu	 in	 St.	 Lamprechtu,	 Ivan 
Arko s častniki in v skupini častnikov 16. pokretne 
komp. v Judenburgu 1915, Ivan Arko, Stanko Roglič in 
prijatelj v vojaški uniformi v Novem mestu in na Du-
naju 1916, Vojaški častnik Ivan Arko z materjo 1916, 
Častnik pehotnega polka Ivan Otoničar na konju 1917,  
17 ks.

•	DP-05, Častniki vojaške enote v Domobranski vojašni-
ci v Ljubljani 1914, Italijanska vojaška enota v Ljublja-
ni 1914, Ranjenci v veliki deželnozborski dvorani pri 
zabavi 1914, Ranjeni vojaki v vojaški bolnici v Ljubljani 
1915, Bolničarki Rdečega križa v Ljubljani 1915, Češki 
vojaški ranjenci v Ljubljani 1915, Na dvorišču bolnišni-
ce v Domobranski vojašnici v Ljubljani 1916, Vojaško 
osebje in delavke tovarne mila v Spodnji Šiški ok. 1916, 
Italijanski ujetniki na ljubljanskem gradu 1916–ok. 
1917, Sanitarna častnika v vojaški lekarni v Ljubljani 
1916, Nušakova vojašnica v Trnovem v Ljubljani 1917, 
Avstro-ogrski vojaki pri gašenju požara v Spodnji Ši-
ški 1917, General polkovnik Svetozar Borojević 1917,  
18 ks.
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•	G5,	 Pehotna	 vojašnica	 Franca	 Jožefa	 v	 Ljubljani ok. 
1914, Šentpetrska vojašnica v Ljubljani ok. 1916, 2 ks.

•	G6,	 Domobranska	 vojašnica	 na	 Poljanah	 v	 Ljubljani 
1914, 3 ks.

•	I1,	 Bolniška	 sestra	 ob	 ležečem	 vojaku	 1914,	 Soči- 
obramba pred italijanskimi vojaki 1915, Vojska v slikah 
1915 in 1916, Simon Gregorčič z vojaki ok. 1916, Šoto-
rišče vojakov v gozdu 1916, Vojaški top c. kr. vojske s 
panoramo Ljubljane 1917, 12 ks.

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski seznam, arhivski popis 1988–2016

JS

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0523
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA PLAKATOV IN LETAKOV
Čas gradiva (po 1899–2009) po 1915–1917
Obseg gradiva (4 š., 3 m.; 0,6 t.m.) 2 ks.
Opis vsebine •	Razglas,	Kamnik,	2.	apr.	1917,	 izdajatelj	C.	kr.	Okrajno	

glavarstvo v Kamniku, mere 21 x 34 cm (t. e. 2, a. e. 140)
•	plaketa	avstrijskim	otrokom	v	spomin,	zahvalo	in	zve-

stobo, Dunaj, po 1915, izdajatelj C. in kr. vojno ministr-
stvo – urad za vojno skrb, tisk Alb. Berger, Dunaj, mere 
23,8 x 32,1 cm (t. e. 6, a. e. 423).

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1999–2012

JS

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0145
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZGLEDNICE IN VOŠČILNICE
Čas gradiva (1896–2008) 1915–1918
Obseg gradiva (764 ks., 3 š.; 0,3 t.m.) 6 ks.
Naziv ustvarjalca Zgodovinski arhiv Ljubljana
Opis vsebine •	dopisnice	 in	 razglednice	z	oznako	vojaške	cenzure,	z	

motivi Preddvora, Mojstrane, Kranja, Leš in Radovlji-
ce poslane v Ljubljano, Gradec in na Moravsko 1915–
1918, 5 ks. (t. e. 1, 2)

•	razglednica	z	žigi	koč	Triglavskega	pogorja	in	Aljaževe-
ga stolpa 15. 8. 1918, 1 ks. (t.e. 2)
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Jezik gradiva češčina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2000

MK

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_NME/0249
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZGLEDNIC
Čas gradiva (ok. 1890–ok. 1950) 1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.
Opis vsebine •	razglednica	s	štirimi	motivi	Novega	mesta	1917	(Amat	

Škerlj iz Gotne vasi, profesor latinščine in grščine na 
novomeški gimnaziji, je v razglednici, ki jo je pisal Piji 
Škerlj v Brežice, opisal težke gospodarske razmere v 
Novem mestu med 1. sv. vojno), 1 ks. (š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

IH, DM, JG, MP

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0279
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FOTOGRAFIJ IN RAZGLEDNIC
Čas gradiva (1880–2005) 1915–1918
Obseg gradiva (10 š., 7 albumov, 20 ov.) 1 š., 1 album; 0,2 t.m.
Opis vsebine •	album razglednic z vojno motiviko 1914–1918 (propa-

gandne razglednice, vojna v slikah) 198 ks., 1 album  
(š. 5)

•	album	razglednic	in	fotografij	1914–1941	(propagan-
dne razglednice, uničenje Gorice), 30 ks., 1 album (š. 5)

•	album	 razglednic	Škofje	Loke	 in	okolice	 (Škofja	Loka	
med veliko vojno), 1917, 2 ks. (album 8)

Jezik gradiva slovenščina, nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

EEP

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0284
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA PLAKATOV
Čas gradiva (1914–2016) 1915–1917
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Obseg gradiva (384 ks.) 6 ks.

Opis vsebine •	plakati	 s	 pozivi	 na	 nabiralne	 akcije	 (nabiranje	 kovin,	
sočivja, jagodnega in robidovega listja 1915–1917),  
6 ks.

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

EEP

C.200 Tematske zbirke

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0359

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRNI FOND LJUBLJANA
Čas gradiva (ok. 1700–1999) 1915–1920

Obseg gradiva (14 š., 1 m.; 1,4 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Opis vsebine •	plakat	o	popisovanju	zalog	2015,	1	ks.	(a.	e.	4)
•	vojaška	knjižica	1920,	1	ks.	(a.	e.	23)
•	postaja	Duži	(risba	s	svinčnikom)	1915,	1	ks.	(a.	e.	74)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2002

MKo

Enota za Gorenjsko Kranj

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_KRA/0103

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRNI FOND KRANJ
Čas gradiva (1822–2012) 1916–1918

Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Zgodovinski arhiv Ljubljana

Opis vsebine •	živilske	izkaznice	za	pridobitev	izdelkov	iz	masti	in	olja,	
dopisi z dobavitelji živine, žita itd. in trgovci v Kranju, 
razglasi o oddaji živil v Kranju, zdravniška potrdila 
1916–1917, 1 m. (a. e. 13)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

MK
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Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_TRŽ/0034

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRNI FOND TRŽIČ
Čas gradiva (1789–1966) 1912–1944

Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 2 m.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Zgodovinski arhiv Ljubljana

Opis vsebine •	Mimi	 Ahačič, Tržič 1915–1916 (pisma vojaku), 1 m.  
(a. e. 6) 

•	Družina	 Prattes,	 Tržič	 1912–1944	 (invalidnina),	 1	 m.	 
(a. e. 18) 

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

MK

Enota v Škofji Loki

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_ŠKL/0291
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRNI FOND
Čas gradiva (1603–2009) 1915–1918
Obseg gradiva (20 š., 1 k.; 2,1 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Opis vsebine •	razne	 diplome	 in	 spričevala	 (odpustnica	 iz	 vojske	

1917), 1 š. (š. 15)
•	1.	sv.	vojna	(karte	za	kruh,	moko,	mast,	olje,	fotografije	

ob smrti cesarja Franca Jožefa I., potni list za obisk Go-
rice, potna legitimacija, papirnata obveza za ranjence, 
izkaznica Rdečega križa, plakat »Vsi Wilsonovi pogoji 
sprejeti«, vojaški zemljevidi z vrisanimi linijami avstro- 
ogrskih enot 1915–1918), 1 š. (š. 15)

•	fotokopije	 dokumentov	 srbskega	 dobrovoljca	 Ivana	
Gosarja (1915–1943), 1 š. (š. 18)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

EEP

C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev

Enota v Ljubljani

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0352
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA HVALA
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Čas gradiva (1701–1916) 1916
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 ks.; 0,0 t.m.
Opis vsebine •	listina	vojaku	o	odlikovanju	za	vojaške	zasluge	v	sani-

teti 1916, 1 ks. (a. e. 5)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0355
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ŠAJN
Čas gradiva (1582–1956), 1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,2 t.m.); 1 m.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	živilske	izkaznice	1917,	8	ks.	(a.	e.	24)

•	izkaznica	za	premog	1917,	1	ks.	(a.	e.	24)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

MKo

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAL_LJU/0439
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA ULČAR
Čas gradiva (1790–1986) 1914–1918
Obseg gradiva (13 š.; 1,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Opis vsebine •	vojakovi	zapiski	(fragment)	1915,	1916,	1	ks.	(a.	e.	6)

•	korespondenca	 vojakov	 1914–1918	 (dopisnice	 vo-
jakov s fronte domačim in prijateljem), 1 m., 225 ks. 
(a. e. 8, 28)

•	prihodi	 in	 odhodi	 vojakov	 na	 Kranjskem	 1916,	 1	 ks.	 
(a. e. 36)

•	korespondenca	 vojaka	 Ivana	 Vesela	 in	 fotografija	
1914–1918, 116 ks. (a. e. 62)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

MKo
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7. Zgodovinski 
 arhiv na Ptuju 
 (ZAP)

Ptuj – vojaki gradijo pontonski most, s. d.
(SI_ZAP/0219/056 Razglednice: Ptuj 1887–2007)
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A.000 Arhivski fondi
A.100 Uprava
A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti
A.137 Mesta, trgi, občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0007
Ime fonda oziroma zbirke TRŠKA OBČINA SREDIŠČE
Čas gradiva (1614–1953) 1914–1919
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Trška občina Središče (Markt Gemeinde Polstrau)
Opis vsebine •	osnovne	 življenjske	 potrebščine,	 material	 in	 krmila	

(razglas c. kr. štajerskega namestništva, dopisa c. kr. 
Okrajnega glavarstva Ptuj) 1914–1915, 3 ks. (š. 12, ov. 
99–100)

•	konji	za	vojsko	1914–1919,	3	ks.	(š.	12,	ov.	99	in	104)
•	varnostna	 služba	 v	 občini	 Središče	 1914–1915,	 2	 ks.	 

(š. 12, ov. 99)
•	vabilo	na	sejo	okrajnega	šolskega	sveta	v	Središču	ob	

Dravi z dne 10. 9. 1914 (4. točka dnevnega reda je na-
menjena morebitni uporabi šolskega poslopja za voja-
ške ranjence), 1 ks. (š. 12, ov. 99)

•	črnovojni	zavezanci	1914–1915	(legitimacijski	listi,	do-
pis c. kr. Okrajnega glavarstva Ptuj, zapisnik žetvene 
komisije), 4 ks. (š. 12, ov. 99–101)

•	proračun	prihodkov	in	izdatkov	občin	Središče	ob	Dra-
vi in Šalovci 1914–1917 (izdatki za vojaške potrebe, de-
lovodnik), 5 ks. (š. 12, ov. 99–100 in 102)

•	Vojaško	 veteransko	 in	 bojno	 društvo	 za	 Središče	 ob	
Dravi in okolico 1914–1918 (obračun prihodkov in od-
hodkov, prošnja za plačilo članarine), 4 ks. (š. 12, ov. 99 
in 101–103)

•	dopis	c.	kr.	Okrajnega	glavarstva	Ptuj	občinskim	pred-
stojništvom o vzdrževalnih prispevkih svojcev, ki so 
odšli služit vojsko z dne 5. 4. 1916, 1 ks. (š. 12, ov. 101)

•	žetvena komisija v Središču ob Dravi 1916 (dopis c. kr. 
Okrajnega glavarstva Ptuj, zapisnik), 3 ks. (š. 12, ov. 101)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

DZ



Zgodovinski arhiv na Ptuju

508

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0008
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA ORMOŽ
Čas gradiva (1715–1947) 1914–1940
Obseg gradiva (36 š., 84 k.; 5,5 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Ormož (Stadtgemeinde Friedau)
Opis vsebine •	dopisi	 celjskega	magistrata,	občine	Ormož	 in	občine	

Ljutomer 1921–1936 (vpis posameznikov v seznam 
prebivalcev), 7 ks. (š. 10, 11)

•	vojni	invalidi	z	območja	mestne	občine	Ormož	1920–
1940 (seznami vojnih invalidov in pogrešanih, njihovih 
družin, okrožnice, navodila), 47 ks. (š. 11)

•	mobilizacijske	zadeve	1914	(obvestilo	o	vpoklicu,	po-
botnice za plačilo vojaške službe, seznam plačil slom 
v zadevi mobilizacije, dopisi ptujskega okrajnega gla-
varstva, razglasi o mobilizaciji, legitimacijski listi črne 
vojske, telegrami, dopis pošti v Ormožu o pregledu 
pisemskih pošiljk, dopisi c. kr. južne železnice v zvezi 
prevoza ljudi in življenjskih potrebščin, mobilizacijski 
spisi, pozivnice slom zaradi dostave mobilizacijskih 
paketov, seznami formularjev za mobilizacijo, seznam 
prebivalcev Ormoža in predmestij), 111 ks. (šk. zbirka 
dokumentov 4, ov. 39)

•	mobilizacijske	 zadeve	 1915	 (dopisi	 okrajnega	 gla-
varstva Ptuj, oznanilo o zagotovitvi preskrbe z žitom 
in moko z dne 24. 2. 1915, seznam slov za dostavo mo-
bilizacijskih paketov, telegrami, razglasi o mobilizaciji, 
prijave za nabor, seznami nabornikov v črno vojsko), 
68 ks. (šk. zbirka dokumentov 4, ov. 40)

•	dopusti	 vojakov	 zaradi	poljedelskih	del	 1915	 (sezna-
mi nižjih oficirjev in vojakov z območja Ormoža, ki jim 
je bil odobren delovni dopust, dovoljenja za dopust), 
18 ks. (šk. zbirka dokumentov 4, ov. 41)

•	oddaja	 sena	 in	 slame	 za	 vojne	 potrebe	 1916	 (dopisi	
ptujskega okrajnega glavarstva, lističi o tehtanju sena 
in slame, seznami posameznikov, ki so oddali seno 
in slamo, telegrami), 34 ks. (šk. zbirka dokumentov 4,  
ov. 42)

•	kavcije	za	vojne	ujetnike	1916–1917	(dopisi	ptujskega	
okrajnega glavarstva v zvezi kavcij za vojne ujetnike, 
prošnje za napotitve ujetnikov za delo k obrtnikom, 
kuponi za vojna posojila, pobotnice, kazala vplačanih 
kavcij delodajalcev z območja občine Ormož, seznami 
napotenih vojnih ujetnikov iz taborišča Purgstall na 
delo), 19 ks. (šk. zbirka dokumentov 4, ov. 43)
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•	cenitev	 škode	 zaradi	 strmoglavljenja	 letala	 v	 Ormo-
žu 1918 (protokol mestne občine Ormož z dne 24. 7. 
1918, cenitev škode, dopis letalski delavnici v Asper-
nu), 3 ks. (šk. zbirka dokumentov 4, ov. 44)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

DZ

A.138 Občine

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0044
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA OBČINA PTUJ
Čas gradiva (1864–1941) 1914–1925
Obseg gradiva (316 š., 346 k.; 54,0 t.m.) 25 š., 15 k.; 3,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna občina Ptuj (Stadtgemeinde Pettau)
Opis vsebine Spisovno gradivo Mestne občine Ptuj 1914–1925: 

•	Ptuj	 prehodna	postaja	 za	 vojaške	 enote	 1914	 (navo-
dilo o začasni nastanitvi in plačilu za vojaštvo), 1 ov.  
(š. 191)

•	vojaški	 nabor	 prebivalstva	 1914	 in	 1917	 (prošnje	 za	
podaljšanje dopusta: Saria Balduin, Cernjšek Mihael), 
2 ov. (š. 191, 226)

•	vojne	razmere	1914	(prepoved	pitja	žganih	pijač),	1	ov.	
(š. 192)

•	prizadevanja	oblastnih	organov	 in	 vojaške	oblasti	 za	
omejitev potrošnje žganih alkoholnih pijač 1915 (na-
vodila, okrožnice in dopisi), 1 ov. (š. 194)

•	preskrba	s	hrano	v	vojnem	obdobju	1915:	določanje	
cen (dopisi in obvestila), 1 ov. (š. 194)

•	mestna	varnostna	straža	1915	(poročila	o	delu,	navo-
dila, seznami vabljenih v mestno stražo, izdelava uni-
form), 1 ov. (š. 194)

•	prošnje	staršev	vojaški	komandi	za	izpust	otrok,	ki	slu-
žijo rok 1915, 1 ov. (š. 195)

•	ponudba	 za	 nakup	 vojaških	 in	 patriotskih	 obeležij	
(brošura) 1915, 1 ov. (š. 195)

•	zdravljenje	 vojaških	 invalidov	 iz	 fronte	 1915	 (dopisi,	
navodila in stroški zdravljenja), 1 ov. (š. 195)

•	možnosti	 za	gradnjo	vojaškega	skladišča	 in	okoliških	
prostorov na Ptuju 1915 (dopisi), 1 ov. (š. 195)
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•	načrti	in	izračuni	za	gradnjo	barakarskega	naselja	(ta-
borišča) za ruske vojne ujetnike v Dornavi 1915 (dopi-
si, izračuni in načrti), 1 m. (š. 195)

•	smrtna	nesreča	ruskega	vojnega	ujetnika	leta	1916	na	
Ptuju (poročila in dopisi), 1 m. (š. 197)

•	IV.	vojno	posojilo	1916	(dopisi	in	poročila),	2	ov.	(š.	197,	
217)

•	skrivanje	 in	 izmikanje	vojaški	 službi	1916	 (anonimne	
ovadbe), 1 m. (š. 198)

•	odlikovani	vojaki	iz	Ptuja	in	ptujskega	okraja	1916	(se-
znami in dopisi), 1 ov. (š. 198)

•	vojaške	 vaje	 na	Dravi	 1916	 (dopis	 in	 poročilo),	 1	 ov.	 
(š. 198)

•	prošnja	 za	 dodelitev	 italijanskih	 vojnih	 ujetnikov	 za	
delo v opekarni Jakoba Matzuna na Ptuju 1916 (dopis), 
1 ov. (š. 198)

•	poročilo	 o	 padcu	 Beograda in organizacija proslav 
1914 (program proslave na dekliški ljudski in meščan-
ski šoli), 1 ov. (š. 215)

•	vojne	razmere	1914	(zasedenost	šol	s	strani	vojaštva	–	
poročilo), 1 ov. (š. 215)

•	učenci	ptujskih	ljudskih	šol	vpisujejo	III.	vojaško	poso-
jilo 1915 (obvestila, poročila in dopisi), 1 ov. (š. 216)

•	učenke	ptujske	 ljudske	 in	meščanske	 šole	vkuhavajo	
in delijo sadje vojaškim bolnicam na Ptuju ter izdeluje-
jo volnene pletenine za vojake na fronti 1915 (poročila 
in obvestila), 1 ov. (š. 216)

•	V.	 vojno	 posojilo	 1916–1917	 (obvestila,	 poročila,	 na-
vodila, dopisi, seznami, plakati in razglas), 2 m. (š. 218  
in 238)

•	koriščenje	šolskih	prostorov	s	strani	vojaštva	1917	(ob-
vestila in poročila), 1. ov. (š. 218)

•	zbiranje	prostovoljnih	(denarnih)	vojaških	prispevkov	
1917 (dopisi), 1 m. (š. 218)

•	seznam	 in	 opis	 prepovedanih	 razglednic	 v	 vojnem	
času 1917 (navodila, obvestila in seznam), 1 m. (š. 226)

•	stanje	vojnih	beguncev	v	ptujskem	okraju	1917	(dopi-
si), 1 m. (š. 226)

•	vojne	razmere	1917	(pomanjkanje	surovin	za	izdelavo	
čevljev: dopisi in poročila), 1 ov. (š. 227)

•	poročila	 o	 stanju	 v	 okrožjih,	 kjer	 je	 nastanjeno	 vo-
jaštvo, 1917, 1 m. (š. 227)
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•	vojno	pomanjkanje	 1917	 (uvajanje	 čevljev	 z	 lesenim	
podplatom: poročila in dopisi), 1 m. (š. 227)

•	prepovedana	živila	na	domu	generalmajorja	Hullerja	
1917 (poročilo in seznam), 1 ov. (š. 227)

•	delovanje	 tajnih	agentov	Antante	 za	vojnimi	 linijami	
1917 (obvestila, poročila in navodila), 1 m. (š. 228)

•	revolucija	v	Rusiji	1917	(poročilo	in	dopisi),	1	m.	(š.	228)
•	vzpostavitev	centralnega	oddelka	na	policijski	direkci-

ji na Dunaju, ki bo vodila kartoteke o posameznikih, ki 
se želijo ali so se domnevno izognili služenju vojaške-
ga roka 1917 (dopis in obvestilo), 1 ov. (š. 228)

•	vojaška	propaganda	1917	(predstavitev	vojaškega	po-
ložaja med učenci ptujskih šol: obvestilo), 1 ov. (š. 228)

•	organiziranje	 pomoči	 za	 invalide	 in	 otroke	 vojakov	
1917 (dopisi in obvestila), 1 m. (š. 228)

•	premestitev	 ruskega	 ujetnika	 komandanta	 Oskarja	
Steinerta 1917 (dopis), 1 ov. (š. 229)

•	dodelitev	 vojaških	 stanovanj	 tistim,	 ki	 se	bojujejo	 za	
državo 1917 (navodila in dopisi), 1 ov. (š. 229)

•	prošnja	žene	Antona	Mohoriča	za	odpust	moža	iz	voja-
ške službe 1917, 1 ov. (š. 229)

•	plakati	o	koncu	1.	sv.	vojne	1918	(razglasi,	letaki	in	ob-
vestila), 1 m. (š. 231)

•	namestitev	vojaških	oficirjev	v	zasebne	hiše	1918	(do-
pisi in poročila), 1 ov. (š. 231)

•	odvzem	 ruskih	ujetnikov	 in	 stagnacija	ptujskega	go-
spodarstva 1918 (navodila in dopis), 1 ov. (š. 231)

•	podaljšanje	vojaškega	dopusta	kadetu	Emilu	Kögeler-
ju 1918, 1 ov. (š. 232)

•	namestitev	 vojaštva	 in	 vojnih	 ujetnikov	 na	 Ptuju	 in	
okolici 1918 (dopisi in poročila), 1 m. (š. 232)

•	zaplemba	blaga	pri	trgovcu	Francu	Lenartu	v	vojaške	
namene 1918, 1 m. (š. 232)

•	širjenje	boljševistične	propagande	 iz	 vzhodne	 fronte	
1918 (okrožnica in poročila), 1 m. (š. 232)

•	Alojz Brenčič – zaplemba manufakturnega in modne-
ga blaga v vojaške namene 1918, 1 m. (š. 232)

•	ravnanje	s	civilnim	prebivalstvom,	ki	se	vrača	iz	Rusije	
1918 (navodilo), 1 ov. (š. 232)

•	vojaška	bolnica	 za	nalezljive	bolezni	1914–1918	 (pri-
dobivanje sredstev, ocene stroškov gradnje, najemne 
pogodbe za izvedbo del, pridobivanje zemljišč, iskanje
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lokacije, gradnja barak in vodovoda, osnutek pogodbe 
o izgradnji – pogodba, poročila in dopisi), 1 m. (š. 232)

•	regulacija	 potoka	 Grajena	 in	 uporaba	 vojnih	 ujetni-
kov 1908–1918 (dopisi, zapisniki, cenitve, poročila in 
finančne konstrukcije), 1 š. (š. 233)

•	vojaške	 zadeve	 1918	 (mobilizacija,	 vpoklic	 letnikov	
1879–1900: oklici, okrožnice, navodila in letaki), 1 ov.  
(š. 234)

•	uvedba	izrednega	stanja	ob	pričetku	vojne	1914–1918	
(mobilizacija vojaštva, kmetijstva, industrije in družbe 
(vpoklic vojakov (seznami), racionalizacija prehranske 
oskrbe (navodila), maksimiranje cen prehranskih iz-
delkov (okrožnica), oskrba vojske s kruhom na Ptuju 
(obvestilo), vzpostavitev mejnih kontrol po cesarstvu 
(navodilo), delovanje agentov, ki spravljajo vojne ob-
veznike iz države (poročilo), ravnanje s srbskimi in 
ruskimi državljani v primeru dezerterstva (navodilo), 
zaposlitve v mestni straži (obvestilo), ravnanje z de-
zerterji (navodilo), varovanje železniških postaj (na-
vodilo), poziv o oblikovanju cen življenjskih izdelkov s 
strani župana (letak), ravnanje z ruskimi državljani (na-
vodila), delovanje vojaške preskrbe (obvestilo), sodbe 
zasebnikom zaradi nedovoljenega dvigovanja cen 
v času vojne, subvencionirane cene goriva za vojsko 
(okrožnica), pomoč za družine vpoklicanih vojakov 
(obvestilo), mobilizacija v Okrajnem glavarstvu Ptuj 
(poročilo), prepreke za prehode preko in pod mostovi 
v času vojne (navodilo), ravnanje z bolniki, ki prihaja-
jo iz fronte (navodila), seznami oseb, ki oskrbujejo s 
prehrano vojake na Ptuju, poklicna izobrazba vojaških 
ujetnikov, ki so uporabni in potrebni v gospodarstvu 
(obvestilo), evidence vojaških zapornikov (navodilo), 
mobilizacija (navodila), priprava dogodkov (proslave, 
prireditve in opere), ki podpirajo vojne napore (na-
vodilo), streljanje na tuja letala in balone (navodilo), 
spremljanje in nadziranje avtomobilskega prometa 
(navodila), profesorji v ljudskih in mestnih šolah, ki so 
sposobni služiti vojaški rok (dopisi), navodila za eva-
kuacijo, vojna oskrba s strani zasebnikov (naročila, 
predračuni in ponudbe), nameščanje vojakov na ptu-
jskem gradu (poročilo))), 1 š. (š. 235)

•	nadzor	prometa	vojnih	beguncev	1918	(navodila,	do-
pisi in poročila), 1 m. (š. 237)

•	končanje	 vojne	 v	 Ukrajini	 in	 na	 vzhodni	 fronti	 1918	
(dopisi in seznam), 1 ov. (š. 237)
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•	posredovanje	 informacij	 o	 sovražniku,	 pridobljenih	
doma in v tujini s strani pristojnih organov 1918 (na-
vodilo), 1 ov. (š. 237)

•	iskanje	usposobljenih	tehničnih	in	poklicnih	kadrov	s	
strani vojaške uprave 1918, 1 ov. (š. 237)

•	VIII.	vojno	posojilo	1918	(poročilo,	seznami,	prošnje	in	
plakat), 1 m. (š. 237)

•	zaupni	 spisi	 vojaškega	 in	 političnega	 značaja	 1914–
1915 (postopanje proti srbofilskemu in vojaško razpo-
loženemu prebivalstvu (navodila in dopisi), vzposta-
vitev vojaške patrulje v mestu (navodila), vohunsko –  
vojaška dejavnost nad slovenskimi intelektualci (poro-
čila), šolanje deklet in žen za potrebe Rdečega križa na 
Ptuju v pomoč vojaškemu in civilnemu prebivalstvu 
(poročila in dopisi), poziv šolski mladini za pomoč v 
gospodarstvu, osiromašenem zaradi mobilizacije (pla-
kat), organizacija (skrb) za ranjeno vojaško in civilno 
prebivalstvo (dopisi, poročila in navodila), slovenska 
propaganda in vohunska dejavnost (poročila), ukinja-
nje slovenskih kulturnih organizacij (razglasi)), 1 m.  
(š. 238)

•	izpustitev	Karla	Ettlerja	iz	aktivne	vojaške	službe	1915–
1916, 1 ov. (š. 238)

•	VII.	vojno	posojilo	1918	 (obvestila,	poročila,	dopisi	 in	
plakati), 1 m. (š. 238)

•	pridelava	zelenjave	na	Ptuju	in	okolici	za	vojaške	pot-
rebe 1918 (navodila, poročila in dopisi), 1 ov. (š. 238)

•	vzpostavitev	Države	Slovencev,	Hrvatov	in	Srbov,	pro-
pad Avstro-Ogrske ter vojni begunci 1918–1919 (na-
vodila, poročila, dopisi in obvestila), 1 m. (š. 238)

•	poročila	 policijske	 straže	 mestnemu	 uradu	 1919	
(odvzeti vojaški predmeti vojakom, ki se vračajo iz 
fronte, dopisi o protipravnem ravnanju srbskih voja-
kov, poročila o preprodaji vojaških stvari, vojaški ne-
miri in ropanje na Ptuju s strani saperskega bataljona, 
ki je na odhodu na fronto na Koroškem), 1 m. (š. 240)

•	dostava	uradnih	aktov	strankam	1919	(potrdila	o	slu-
ženju v vojski za različne namene), 1 ov. (š. 241)

•	prošnje	Mestnemu	uradu	na	Ptuju	 za	 zaposlitev	 leta	
1919 (življenjepisi vojakov), 1 ov. (š. 241)

•	likvidacija	 taborišča	v	Strnišču	1921	 (popisi	o	odvze-
mu materiala, dopisi, poročila in anketa o prihodnosti 
Strnišča), 1 m. (š. 250)

•	seznam	vojnih	invalidov	1925,	1	ov.	(š.	262)



Zgodovinski arhiv na Ptuju

514

•	Okrajno	glavarstvo	Ptuj	(načrti	1913–1925:	načrt	zdra-
vstvene barake v taborišču Sterntal, s. d.), 1 ov. (š. 262)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina, srbohrvaščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki Mestne občine Ptuj 1914–1917 in 1919; vpisnik 

mestne straže 1915–1918; imenik oseb za plačilo voja-
škega davka 1908–1915; indeks k vojaški prijavni knjigi 
1908–1917; indeks mestne straže 1915–1916; mobili-
zacijski zapisniki 1893–1915, 1915–1917, 1917–1918 in 
1918; prijavna knjiga domobrancev 1891–1916; dnev-
nik službe mestne straže 1918–1919; arhivski popis 
2007, 2009, 2015

AJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAP/0230
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA SPUHLJA
Čas gradiva (1910–1938) 1916–1918
Obseg gradiva (1 š., 1 k.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Spuhlja
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 občinskega	 odbora	 Spuhlja	 1910–1938	

(podpis V. in VI. vojnega posojila ter zavrnitev VII., do-
delitev stanovanj in hrane za vojaštvo, ki je nastanjeno 
v Občini Spuhlja ter izraz podpore deklaraciji o usta-
novitvi Jugoslovanskega kluba znotraj Avstro-Ogrske 
in čimprejšnjem končanju vojne), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

AJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAP/0459
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA BREG
Čas gradiva (1851–1936) 1915–1918
Obseg gradiva (12 š., 24 k.; 1,20 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Breg
Opis vsebine •	zapisniki	 občinskih	 sej	 od	 februarja	 1914–1933	 (fi-

nančna podpora Štajerskemu vojnemu združenju z 
nakupom vojaških značk, namestitev vojaštva v šol-
skih objektih, V., VI. in VII. vojno posojilo), 1 k. (š. 11)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

AJ
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Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAP/0463 
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA KICAR
Čas gradiva (1864–1933) 1916–1918
Obseg gradiva (1 š., 4 k.; 0,1 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Kicar
Opis vsebine •	sejni	 zapisniki	 Občine	 Kicar	 1900–1933	 (zavrnitev	 V.	

in VI. vojnega posojila ter izraz podpore k deklaraciji 
o ustanovitvi Jugoslovanskega kluba znotraj Avstro- 
Ogrske in čimprejšnjem končanju vojne), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

AJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI ZAP/0465
Ime fonda oziroma zbirke OBČINA ROGOZNICA
Čas gradiva (1900–1941) 1916–1918
Obseg gradiva (4 š., 10 k.; 0,4 t.m.) 1 š., 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Občina Rogoznica
Opis vsebine •	zapisniki	občinskih	 sej	Občine	Rogoznica	1900–1926	

(nesprejemanje ruskih ujetnikov kot delavcev zaradi 
spremenjenih pogojev, podpis V. vojnega posojila, VI. 
vojno posojilo in izraz podpore deklaraciji o ustanovi-
tvi Jugoslovanskega kluba znotraj Avstro-Ogrske ter 
čimprejšnjem končanju vojne), 1 k. (š. 4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

AJ

A.200 Pravosodje
A.220 Redna sodišča
A.223 Prvostopenjska sodišča

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0044
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE PTUJ
Čas gradiva (1850–1978) 1914–1930
Obseg gradiva (2678 š., 957 k.; 275,0 t.m.) 260 š., 77 k.; 26,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Ptuj (Bezirksgericht Pettau)
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Opis vsebine Spisovno gradivo Okrajnega sodišča Ptuj: 
•	kazenske	zadeve	1914–1930,	34	š.	 (š.	45,	84–85,	100,	

112–113, 130–137, 153–156, 172–174, 189–191, 204–
205, 216–217, 230, 241, 250–252, 265)

•	razne	kazenske	zadeve	1930,	1	š.	(š.	265)
•	varstveno-skrbstvene	zadeve	1914–1930,	96	š.	(š.	47–

48, 50–54, 61–64, 66–69, 77–83, 93–100, 106–111, 121–
129, 146–152, 165–171, 182–188, 198–203, 212–215, 
225–229, 237–240, 246–249, 259–261, 714–716, 723)

•	zapuščinske	zadeve	1914–1929,	86	š.	(š.	36–37,	40–43,	
46, 49, 56–62, 71–76, 84, 87–91, 101–105, 115–120, 
139–145, 160–164, 177–181, 193–197, 208–211, 220–
224, 232–236, 242–245, 255–258, 613, 751–752, 754)

•	razne	 civilnopravne	 zadeve	 1921–1930	 (razne	 okro-
žnice, kupne pogodbe, posvojitve, finančni dolgovi 
in terjatve), 16 š. (š. 114, 138, 158, 159, 175–176, 192, 
206–207, 218–219, 231, 241, 253–254, 266)

•	pravdne	zadeve	1918,	1922,	1925,	1927,	5	š.	(š.	85,	157,	
206, 230, 260)

•	izvršilne	zadeve	1918,	1930,	4	š.	(š.	85,	262–264)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki: A I 1911–1933, A VII 1914–1933, E 1910–1930, 

P 1909–1946, P I 1914–1930, P VII 1915–1930, L 1927–
1933, L I 1916–1933, L VII 1911–1934; imeniki: C 1913–
1923, K 1907–1938; arhivski popis 1979, 2009, 2016

AJ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0082
Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNO SODIŠČE ORMOŽ
Čas gradiva (1889–1945) 1914–1930
Obseg gradiva (252 š., 109 k.; 33,0 t.m.) 69 š., 16 k.; 6,9 t.m.
Naziv ustvarjalca Okrajno sodišče Ormož (Bezirksgericht Friedau)
Opis vsebine Spisovno gradivo Okrajnega sodišča Ormož: 

•	kazenske	zadeve	1914–1930,	11	š.	(š.	149–159)
•	varstvene	zadeve	1915–1930,	3	š.	(š.	119–121)
•	skrbstvene	zadeve	1914–1930,	14	š.	(š.	80–90,	94,	95,	

97)
•	zapuščinske	zadeve	1915–1930	 (posmrtni	popisi),	30	

š. (š. 21–47, 49–51)
•	razne	 zadeve	 1914,	 1916,	 1918,	 1919,	 1921	 in	 1927	

(spisi: poročila župnijskih uradov, prijave nezakonskih
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rojstev, meritve posestev, umrli, nepreskrbljeni otroci, 
posvojitve, zapravljivost, zlorabe, ločitve, neredno po-
šiljanje otrok v šolo), 2 š. (š. 189, 190)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva vpisniki: A 1919, A 1911–1918, A 1922–1927, A 1928–
1932, P 1921–1925, U 1910–1917, U 1926–1929, U 
1930–1937; indeksi: A 1900–1917, U 1909–1914, U 
1915–1922, U 1915–1922, U 1923–1929; registri: A 1920 
in 1921, U 1918–1925; arhivski popis 1980, 2009,  2014

AJ

A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
A.412 Splošne osnovne šole

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0107

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA DORNAVA
Čas gradiva (1879–2001) 1918–1919

Obseg gradiva (46 š.; 4,6 tm.) 1 k.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava

Opis vsebine •	šolska kronika 1879–1940 (ruski vojni ujetniki v šolskem 
poslopju, rekvizicija, nabiralne akcije), 1 k. (š. 29, ov. 55)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0108

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
Čas gradiva (1893–1992) 1918–1919

Obseg gradiva (46 š.; 4,6 t.m.) 1 k.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Gorišnica

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1897–1973	 (pomanjkanje,	 draginja,	
slabo stanje v kmetijstvu zaradi pomanjkanja delav-
ne sile, rekvizicija, nabiralne akcije, zbiranje denarja za 
vojaške božičnice, vojne sirote, družine vojakov, vojna 
posojila, ruski ujetniki pomagajo pri delu, vojni be-
gunci iz Galicije – Poljaki in Judje, njihovi grobovi), 1 k.  
(š. 75, ov. 100)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0110

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Čas gradiva (1871–2007) 1914–1918

Obseg gradiva (54 š.; 5,4 t.m.) 1 k.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Hajdina

Opis vsebine •	šolska	kronika	1908–1957	 (nabiralne	akcije,	draginja,	
zbiranje denarja za vojne invalide, sirote, vojake), 1 k. 
(š. 53, ov. 141)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0116

Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Čas gradiva (1881–2010) 1914–1918

Obseg gradiva (55 š.; 5,5 t.m.) 1 k.

Naziv ustvarjalca Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1909–1926	 (zbiranje	 denarja	 za	 voja-
ke, vojne sirote, invalide, nabiralne akcije), 1 k. (š. 15,  
ov. 30)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0121
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
Čas gradiva (1879–1996) 1914–1918
Obseg gradiva (83 š.; 8,3 t.m.) 1 k.
Naziv ustvarjalca Šola ptujske okolice Ptuj (mestna šola razdeljena na de-

kliško in deško)
Ljudska mešana osnovna šola
Šestrazredna osnovna šola
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Meščanska šola Maksa Pleteršnika Ptuj 
Državna osnovna šola Ptuj 
Osnovna šola v Ptuju 
I. osnovna šola v Ptuju
Osemletna osnovna šola v Ptuju 
Osnovna šola Toneta Žnidariča
Osnovna šola Mladika

Opis vsebine •	kronika	Deške	osnovne	šole	v	Ptuju	1899/00–1957/58	
(pobiranje denarja za Rdeči križ, razne nabiralne akcije 
(kovine, zlato, srebro …)), 1 k. (š. 47, ok. 59)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0125
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA TOMAŽ PRI ORMOŽU
Čas gradiva (1864–2009) 1914–1918
Obseg gradiva (109 š.; 10,9 t.m.) 1 k.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Tomaž pri Ormožu
Opis vsebine •	šolska	kronika	1870–1936	 (začetek	vojne,	mobilizaci-

ja, draginja, zaposlitev učiteljev izven šole, nabiralne 
akcije, seznam umrlih iz župnije Sv. Tomaž), 1 k. (š. 64,  
ov. 224)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0204
Ime fonda oziroma zbirke OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA
Čas gradiva (1878–1990) 1914–1918
Obseg gradiva (31 š.; 1,3 t.m.) 1 k.
Naziv ustvarjalca Osnovna šola Velika Nedelja
Opis vsebine •	šolska	 kronika	 1907–1941	 (zaposlitev	 učiteljev	 izven	

šole, vpoklici učiteljev, položaj učiteljev, poučevanje, 
nabiralne akcije, pobiranje denarja za nakup obleke 
vojakom, za vojaško božičnico, vojna posojila, izdelo-
vanje predmetov za vojake pri predmetu gospodinj-
stva), 1 k. (š. 12, ov. 50)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

NMK

A.600 Gospodarstvo in bančništvo
A.610 Gospodarska združenja
A.612 Gospodarske zbornice

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0043

Ime fonda oziroma zbirke OKRAJNA OBRTNA ZBORNICA PTUJ
Čas gradiva (1889–1962) 1914–1918

Obseg gradiva (39 š., 16 k.; 5,3 t.m.) 5 k.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Okrajna obrtna zbornica Ptuj

Opis vsebine •	obrtni	registri	za	okraj	Ptuj	1–4,	1914–1918,	4	k.	(š.	37–
38)

•	indeksi	k	obrtnim	registrom	za	okraj	Ptuj	1914–1918,	 
2 k. (š. 37)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

BO

A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0091
Ime fonda oziroma zbirke MESTNA HRANILNICA PTUJ
Čas gradiva (1862–1957) 1917–1918
Obseg gradiva (54 š., 78 k.; 5,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Mestna hranilnica Ptuj
Opis vsebine •	obveznice	VI.,	VII.	 in	VIII.	avstrijskega	vojnega	posojila	

1917–1918, 1 š. (š. 3)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

BO

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0149
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETI MARKO NIŽE 

PTUJA
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Čas gradiva (1907–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š., 21 k.; 0,3 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Sveti Marko niže Ptuja
Opis vsebine •	zapisniki	sej	načelstava	1914–1918	(dodeljevanje	kre-

ditov, sprejemanje zaključne bilance, odobravanje voj-
nih posojil), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

BO

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0155
Ime fonda oziroma zbirke KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA PTUJ
Čas gradiva (1910–1949) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š., 16 k.; 0,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Kmečka hranilnica in posojilnica Ptuj
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	načelstva	 in	nadzorstva	1914–1918	 (do-

deljevanje kreditov, vojna posojila, določanje obre-
stne mere), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

BO

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0195
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA SVETINJE
Čas gradiva (1908–1947) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š., 10 k.; 0,2 t.m.) 3 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Svetinje
Opis vsebine •	seznam	članov	hranilnice	1914–1918,	1	k.	(š.	1)

•	računski	zaključki	hranilnice	1914–1918,	1	k.	(š.	1)
•	knjiga	posojil	1914–1918,	1	k.	(š.	1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1986

BO

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0211
Ime fonda oziroma zbirke HRANILNICA IN POSOJILNICA VELIKA NEDELJA
Čas gradiva (1909–1947) 1914–1918
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Obseg gradiva (2 š., 11 k.; 0,4 t.m.) 5 k.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Hranilnica in posojilnica Velika Nedelja
Opis vsebine •	zapisniki	 sej	 načelstva	 in	 nadzorstva	 1914–1918	

(odobravanje vojnih posojil, potrditev bilance, določi-
tev obrestne mere), 1 k. (š. 1)

•	zapisniki	občnih	zborov	1914–1918	(imenovanje	orga-
nov hranilnice, potrditev zaključne bilance), 1 k. (š. 1)

•	seznam	zadružnikov	1914–1918,	1.	k.	(š.	1)
•	računski	zaključki	hranilnice	1914–1918,	1	k.	(š.	1)
•	knjiga	posojil	1914–1918,	2	k.	(š.	2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

BO

C.000 Arhivske zbirke
C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0009
Ime fonda oziroma zbirke HERBERSTEINOV ARHIV
Čas gradiva (1431–1950) 1915–1919
Obseg gradiva (570 š., 1488 k.; 110,0 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Veleposest Gornji Ptuj, rodbina Herberstein
Opis vsebine •	zahvala	 c.	 kr.	 vojaške	 komande	 v	 Litoměřicah	 Jožefu	

grofu Herbersteinu za pripravljenost del posesti (tudi 
na Ptuju, v Vurberku in Hrastovcu) nameniti za bivališ-
ča vojakov z dne 7. 8. 1917, 1 ks. (š. 154, ov. 837)

•	dopisa	 upravitelja	 veleposesti	 Gornji	 Ptuj	 in	Vurberk	
1916–1919 (obisk generalmajorja, uporaba sobe za 
vojne ujetnike), 2 ks. (š. 154, ov. 844 in 846)

•	izgradnja	 vodovoda	 in	 cisterne	 za	 potrebe	 ptujske	
vojašnice 1915–1918 (načrti, predračuni stroškov, 
dopisi upravitelja veleposesti Gornji Ptuj in Vurberk 
Herbersteinovemu sekretariatu, dopis Vojaškega grad-
benega oddelka Vojaške komande Gradec I Jožefu 
grofu Herbersteinu in obratno, osnutek sporazuma in 
sporazum med vojaško upravo in grofom Herberstei-
nom v zvezi izgradnje vodovoda in cisterne, telegram), 
32 ks. (š. 156, ov. 846 in 878)

•	osnutki	dopisov	družine	Herberstein	v	zvezi	vojaških	
beguncev 1915, 3 ks. (š. 157, ov. 887)
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Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

DZ

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0095

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA VARIA
Čas gradiva (1634–) 1914–1918

Obseg gradiva (19 š.; 1,9 t.m.) 13 ks.

Opis vsebine •	naredbeni	list	C.	kr.	štajerskega	namestništva	–	dvoje-
zično (št. 40) 1918, 1 ks. (š. 6, ov. 74)

•	vojno	 posojilo	 –	 obveznice	 1915–1916,	 1919–1920, 
11 ks. (š. 8, ov. 96)

•	telegram	za	mobilizacijo	1914,	1	ks.	(š.	11,	ov.	172)
•	VIII.	državno	vojno	posojilo	za	50.000	kron	s	kuponi	za	

leta 1921–1926, 1918, 1 ks. (š. 18, ov. 227)
•	imenik	vurberških	mož	 in	 fantov	v	1.	 sv.	 vojni	 1914–

1918 iz krajev Grajena, Grejenščak, Vumbah, Gomila, 
Krčevina z njihovo usodo, 1918, 1 ks. (š. 18, ov. 236)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2016

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0219

Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA RAZGLEDNIC
Čas gradiva (1892–2007) 1914–1918

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 15 ks.

Opis vsebine •	Ptuj–pontonski	 most	 1914–1918	 (gradnja,	 vojaki,	
Ptuj), 15 ks. (š. 1, a. e. 21, 22, 54, 69, 72, 97, 99, 100, 118, 
176, 208, 243; š. 3, a. e. 545, 575, 589)

Jezik gradiva nemščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2013

NMK

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0386
Ime fonda oziroma zbirke FOTOTEKA
Čas gradiva (1862–2007) 1914–1918
Obseg gradiva (28 š.; 2,8 t.m.) 50 ks.
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Opis vsebine •	zemljevid	–	Narodnosti	v	habsburški	monarhiji	1915–
1918, s. d., 1 ks. (š. 5, a. e. 2)

•	zemljevid	 –	 Habsburška	monarhija	 1915–1918,	 s.	 d.,	 
1 ks. (š. 5, a. e. 3)

•	skupinska	 fotografija:	 Spomin	 na	 vojna	 leta	 1914–
1915, negativ, 1914–1915, 1 ks. (š. 10, a. e. 389/2)

•	portreti	 in	 skupinske	 fotografije	 avstro-ogrskih	 voja-
kov, ok. 1914–1918, 46 ks. (š. 14, ov. 1390)

•	p.	Peter	Žirovnik	iz	župnije	Sv.	Vid	(žrtev	veleizdaje	leta	
1914 in bil zaprt v Gradcu, nato izpuščen), s. d., 1 ks.  
(š. 29, a. e. 1993)

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

NMK

C.200 Tematske zbirke

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0006
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA PTUJ
Čas gradiva (1605–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (52 š; 5,2 t.m.) 2 ov.
Opis vsebine •	opis	starih	zvonov	v	ptujskem	okraju	1917,	1	ov.	(š.	34,	

ov. 5/6)
•	razglasi,	 lepaki,	 skice,	 fotografije,	 živilske	 nakaznice,	

vojna posojila 1914–1918, 1 ov. (š. 46, ov. 6/1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

NMK

C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev

Signatura fonda oziroma zbirke SI_ZAP/0428
Ime fonda oziroma zbirke ZBIRKA FRANC GOLOB
Čas gradiva (1764–2002) 1914–1919
Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 6 ks.
Opis vsebine •	specialka	Bovca 1914, 1 ks. (š. 1, ov. 12)

•	specialka	Gorice	in	Gradeža	1914,	1	ks.	(š.	1,	ov.	13)
•	pregledni	zemljevid	nemško-francoskih	bojišč	ter	Ze-

mljevid Nemčije in Avstrije (volilna okrožja) 1919, 1 ks. 
(š. 1, ov. 16)
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•	potrdilo	 Saperskega	bataljona	 Francu	Komelu	 1918–
1919, 2 ks. (š. 2, ov. 34, 54)

•	izkaznica	o	porabi	kave	1917	(izdal	občinski	urad	Ptu-
jska Gora), 1 ks. (š. 5, ov. 97)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

NMK
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8. Nadškofijski 
 arhiv Ljubljana
 (NŠAL)

Transport ranjencev po poljski železnici skozi Godovič, 19. 10. 1916
(SI NŠAL 107, šk. 47)
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 5

Ime fonda oziroma zbirke ŠKOFIJSKI ARHIV LJUBLJANA 5
Čas gradiva (1887–1960) 1914–1932

Obseg gradiva (393 š.; 39,3 t.m.) 9 š.; 0,9 t.m.

Naziv ustvarjalca Škofijski ordinariat Ljubljana

Opis vsebine •	vojaške	zadeve	1914–1921	(dopisi	glede	vojnih	kura-
tov, poročila župnijskih uradov ljubljanske škofije o 
nabranih sredstvih za vojaške namene in begunce (ja-
nuar, februar 1915), poročila župnikov o oddaji sena 
(februar 1917), poročila in skice o vojaških grobovih po 
župnijah ljubljanske škofije), 2 š. (š. 310, 311)

•	vojne	 zadeve	 1914–1932	 (dopisovanje	 škofijskega	
ordinariata glede vojne: zbiranje sredstev (za begun-
ce, sirote, vdove, vojake …), Rdeči križ, vojno posoji-
lo, materialna in duhovna oskrba beguncev, razglasi, 
vojaška pokopališča, vojna škoda, vojni invalidi), 3 š.  
(š. 313–315)

•	zvonovi	 1916–1917	 (seznam	 zvonov	 župnij	 ljubljan-
ske škofije, ki naj bi iz kulturnih in umetnostnih razlo-
gov ostali na župnijah (1915/16), seznam zvonov po 
župnijah za oddajo Vojni upravi (1916), dopisovanje 
škofijskega ordinariata glede oddaje zvonov), 4 š. 
(š. 350–353)

Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki; imeniki; arhivski popis 2004

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 14

Ime fonda oziroma zbirke VIZITACIJE
Čas gradiva (1600–1966) 1917–1918

Obseg gradiva (27 š.; 2,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Ordinariji ljubljanske škofije

Opis vsebine •	vizitacije	1917–1918	(ob	škofovi	vizitaciji	so	župniki	od	
leta 1917 dalje poročali tudi o vplivu vojske na moral-
no, versko, socialno in materialno stanje v župniji), 1 š.  
(š. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1993

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 15

Ime fonda oziroma zbirke ŠKOFIJSKA RAČUNSKA PISARNA
Čas gradiva (1807–1951) 1914–1917

Obseg gradiva (160 š.; 16,1 t.m.) 1 š.; 1 t.m.

Naziv ustvarjalca Škofijska računska pisarna

Opis vsebine •	oddaje	sena,	slame	za	vojaštvo	1917	(poročila	župnij-
skih uradov o prizadevanju župnikov, da bi ljudstvo 
oddalo seno in slamo), 1 m. (Spisi, š. 4)

•	vojno	 posojilo	 škofijskega	 ordinariata	 v	 Ljubljani 
1914–1915, 1 m. (Spisi, š. 4)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1996

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 34 

Ime fonda oziroma zbirke ZAVOD SV. STANISLAVA
Čas gradiva (1868–2015) 1916–1919

Obseg gradiva (55 š., 45 k.; 6,1 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.

Naziv ustvarjalca Zavod sv. Stanislava

Opis vsebine •	Domače	 vaje	 1915–1919	 (rokopisna	 literarna	 revija	
dijakov višjih razredov Škofijske klasične gimnazije v 
Šentvidu nad Ljubljano, v kateri je mnogo del z vojno 
tematiko), 3 k. (š. 13, 14)

•	Jutranja	 zarja	 1915/16,	 1918/19	 (rokopisna	 literarna	
revija dijakov nižjih razredov Škofijske klasične gimna-
zije v Šentvidu nad Ljubljano, v kateri je mnogo del z 
vojno tematiko), 2 k. (š. 21, 22)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1980

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 99

Ime fonda oziroma zbirke ŠKOFIJSKI ARHIV LJUBLJANA, RAZNO
Čas gradiva (1469–1992) 1914–1925

Obseg gradiva (26 š.; 3,0 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.

Naziv ustvarjalca Škofijski ordinariat Ljubljana
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Opis vsebine •	službene	 tabele	 duhovnikov	 1914–1925	 (pri	 vojnih	
kuratih je razviden čas in kraj službovanja), nekaj ks.  
(š. 7–11)

•	poročila	 župnijskih	 uradov	 o	 padlih	 in	 pogrešanih	 v	
vojni (nepopoln), o italijanskih vojaških grobovih, o 
ureditvi vojaških grobov 1921–1925, 3 m. (š. 23)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 107
Ime fonda oziroma zbirke FOTOGRAFSKA ZBIRKA
Čas gradiva (1860–2015) 1914–1935
Obseg gradiva (156 š.; 26,0 t.m.) 8 š.; 0,8 t.m.
Opis vsebine •	Andrej	Martinčič	(vojni	kurat),	s.	d.,	1	ks.	(predalčnik)

•	vlak	s	truplom	prestolonaslednika	Franca	Ferdinanda	
in njegove žene v Logatcu, 1914, 1 ks. (predalčnik Lo-
gatec)

•	album	1,	1916–1924	(vojaki	v	Monclassicu	(Trento,	Ita-
lija) s. d. (str. 36), porušen most v soteski Frenzela, Val-
le dei Ronchi, 1918 (str. 37), porušen Valle dei Ronchi 
1918 (str. 39), strmoglavljeno letalo pri kraju Marter 
(Trento, Italija), s. d. (str. 42), skupinska slika priprav-
nikov za kadete 17. peš polka 1917 (str. 45), porušena 
Sveta Gora, s. d. (str. 46), Albin Peterlin, praporščak v 1. 
sv. vojni, 1916 (str. 48), spomenik v svetovni vojni pad-
lim iz Šentpetrske župnije v Ljubljani, s. d. (str. 48), spo-
minska tabla preživelih vojakov 1. sv. vojne na Brezjah 
1924 (str. 48)), 9 ks. (š. 1, album 1)

•	Nemški	viteški	red	v	svetovni	vojni	1914–1917	(bolni-
ce, sestre in redovniki reda, sanitetna vozila, ranjenci 
v	 raznih	 krajih:	 Sokal,	 Lemberg/Lwów,	 Lubin,	 Cholm,	
Kowel, Karlsbrunn, Freudenthal, Troppau, Würbent-
hal, Brauenseifen, Friesach, Langendorf, Burg Busau, 
Culenburg, Friedau), 1 k. (64 ks.) (š. 10)

•	begunci	iz	Galicije	1915,	1	ks.	(š.	13)
•	voditelji	1.	sv.	vojne	1914/15	(Franc	Jožef	I.,	Konrad	von	

Hötzendorf, prestolonaslednik Karel I., prestolonasle-
dnik Viljem, nadvojvoda Friderik, general feldmaršal 
Hindenburg, cesar Vilijem II.), 1 ks. (š. 15)

•	Enotnost	nas	dela	močne!	1914/15	(Viljem	II.	in	Franc	
Jožef I. ), 1 ks. (š. 15)
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•	Jožef	Krantz,	vojni	kurat,	s.	d.,	1	ks.	(š.	38,	Album	1,	str.	
31)

•	Cerklje	ob	Krki	1917	(snemanje	zvonov),	1	ks.	(š.	47,	Al-
bum 1, str. 10)

•	zaledje	med	1.	sv.	vojno	v	Logatcu	1916–1918	(vojna	
bolnica, ruski vojni ujetniki, nova železniška proga Lo-
gatec–Godovič, klavnica, ogrski vojaki, napeljava tele-
fona, kopanje vodnjaka, prisega vojakov), 22 ks. (š. 47)

•	zaledje	med	1.	sv.	vojno	v	Godoviču	1916–1918	(slovo	
od zvonov župnijske cerkve, vojaka s purani na župnij-
skem vrtu v Godoviču, gradnja in blagoslov vojaškega 
pokopališča v Godoviču (govori kurat Nikolaj Gligo), 
gradnja nove železnice v Godoviču, italijanski ujetniki, 
italijanski ujetnik si ubira uši, vojaške barake, vlak vozi 
strelivo za 11. ofenzivo, panorama Godoviča, odhod 
skupine madžarskih vojakov v Idrijo, župan Ivan Pagon 
oznanja vojaške ukaze, vojaki (verjetno ruski ujetniki) 
pred cerkvijo v Godoviču z duhovnikom vzhodnega 
obreda in župnikom Janezom Jelencem), 32 ks. (š. 47)

•	»Vojska	 v	 slikah«	 –	 Ilustrirane	 kartice	 s	 podobami	 1.	
sv. vojne, oštevilčene od 1 do 130, 1914–1918, 140 ks.  
(š. 47)

•	Ilustrirane	kartice	s	podobami	1.	sv.	vojne	1914–1918,	
30 ks. (š. 47)

•	»Naši	 Orli	 topničarji«	 (fotografska	 razglednica),	 s.	 d.,	 
2 ks. (š. 47)

•	Slovenska	dekleta	v	službi	»Rdečega	križa«	 (fotograf-
ska razglednica), s. d., 1 ks. (š. 47)

•	ranjenci	v	velik	deželnozborski	dvorani	v	Ljubljani pri 
zabavi (fotografska razglednica), s. d., 2 ks. (š. 47)

•	Rešilna	 postaja	 ljubljanskega	prostovoljnega	društva	
v službi Rdečega križa (fotografska razglednica), s. d.,  
3 ks. (š. 47)

•	avstro-ogrska	 vojaška	 enota	 v	 srbskih	 gorah	 1917	
(razglednica), s. d., 1 ks. (š. 47)

•	Anton	Bonaventura	Jeglič	 (skupaj	s	Karlom	Čerinom)	
v vojaški bolnišnici v uršulinskem samostanu v Škofji 
Loki, s. d., 2 ks. (š. 67, Jegličev album, št. 102, 103)

•	blagoslov	spomenika	padlim	vojakom	v	1.	sv.	vojni	 in	
evharističnega svetilnika v Komendi 1935, 17 ks. (š. 98)

•	Zbirka	fotografij	na	steklu	1914–1918	(1.	Schütz,	vrtnar	
– vojak, oskrbnik vojaških nasadov, odhaja na fronto 
1916, 2. Čeh, vojak – vrtnar, si pozimi krpa obleko v hle-
vu 1917, 3. Češki vrtnarji v Šebalku oskrbujejo vojaške
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nasade 1914, 4. Odmor ob bajerju – ribniku v Šebalku 
1916, 5. Italijanski ujetnik napravlja tovariša za osla za 
igro in nogometno zabavo 1918, 6. Podpolkovnik Freu-
nd v pisarni 1917, 7. Odbiranje živine v Godoviču 1915, 
8. Slovaki in Poljaki ob božičnem drevescu, narejenem 
iz razglednic, ki so jim jih poslali domači 1917, 9. Major 
Schwarz v Godoviču 1915, 10. Podpolkovnik Freund 
opazuje vojaške vaje v Godoviču 1917, 11. Napajanje 
konj v Šebalku 1916, 12. Častniški obed v Godoviču (ma-
jor Schwarz) 1915, 13. Odbiranje klavne živine v Šebalku 
1917, 14. Italijanski ujetniki berejo za razvedrilo sloven-
ske časopise 1918, 15. Vizitacija konjev v Šebalku 1916, 
16. Nedelja popoldan, italijanski ujetniki se igrajo »osla« 
z godbo in nogometno igro 1918, 17. Italijanski ujetniki 
se zabavajo s plesom 1918, 18. Podpolkovnik na oddi-
hu bere časopise v Šebalku 1917, 19. Terenska kolona 
v Šebalku 1916, 20. Vojaške ovce na pašniku v Šebalku 
1917, 21. Čeh, vojak – vrtnar, na vojaških nasadih bere 
Slovenca na oddihu 1917, 22. Podpolkovnik Freund 
zida vojaško pokopališče s piramidnim spomenikom, 
23. Postavljanje barak za živino v Šebalku 1916, 24. Ma-
jor Schwarz 1915, 25. Vojaki kuhajo, Godovič 1916, 26. 
Italijanski ujetniki igrajo nogomet v Godoviču 1918, 27. 
Klavna vojaška živina gre s paše v svoje staje 1917, 28. 
Čehi – vojaki, Godovič 1917, 29. Vojaki si kuhajo večerjo 
1917, 30. Požarna bramba v Godoviču 1914, 31. Sluge in 
kuharji igrajo v častniški sobi častnike pri polni mizi pi-
jače in jedil, ko so častniki odšli na veselico pred pustom 
v Idrijo 1917, 32. Božično drevo Čehov, s kartami si kraj-
šajo čas, 1917, 33. Ciganke napovedujejo častnikom sre-
čo, konec vojske čez dve leti, Šebalk 1915, 34. Vojaki na 
odmoru v Šebalku 1915, 35. Oskrbovalni vozovi), 35 ks.

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 331
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA ANTON BONAVENTURA JEGLIČ
Čas gradiva (1856–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (24 š.; 2,5 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton Bonaventura Jeglič
Historiat ustvarjalca Anton Bonaventura Jeglič (1850–1937), ljubljanski škof 

v letih od 1898 do 1930.



Nadškofijski arhiv Ljubljana

532

Opis vsebine •	pastirska	pisma	duhovnikom	in	vernikom	v	času	vojne	
1914–1918, 1 m. (š. 3)

•	dopis	 Državnega	 tajništva	 Svetega	 sedeža	 in	 arma-
de Avstro-Ogrske glede italijanskih vojnih ujetnikov 
1915/16, 3 ks. (š. 4)

•	vojna	posojila	A.	B.	Jegliča	1915–1917,	1	m.	(š.	5)
•	Jegličev	dnevnik,	Zvezki	VIII–X	1913–1919	(škof	v	dnev-

niku natančno opisuje vojne dogodke, stanje morale v 
vojski, krepitev nemškega nacionalizma, preganjanje 
Slovencev, socialno in moralno stanje na župnijah in 
analizira vzroke za propad monarhije), 3 k. (š. 13)

•	Jegličeve	pripombe	na	osnutek	knjižice	za	pridige	voj-
nih kuratov 1916, dopisovanje med Jegličem in vojnim 
ministrstvom glede vojaških plesov, poletje 1917, 6 ks. 
(š. 18)

•	prezidialni	 arhiv	 1917	 (vojno	 posojilo,	 prošnji	 za	 op-
rostitev vpoklica v vojsko, vojski sovražna pridiga žu-
pnika v Železnikih Valentina Marčiča, prošnja za obisk 
vojakov na fronti), 6 ks. (š. 24)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012
Bibliografija Jegličev dnevnik, str. 592–765

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 451
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA ANTON KOBLAR
Čas gradiva (1772–1928) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton Koblar
Historiat ustvarjalca Anton Koblar (1854–1928), duhovnik, politik, zgodovi-

nar. Med letoma 1900 in 1928 je bil župnik in dekan v 
Kranju.

Opis vsebine •	pisma,	 razglednice	 in	 dopisnice	 raznih	 oseb	 iz	 fron-
te, bolnišnic ter glede jugoslovanskega vprašanja, 
cenzure, aprovizacije, atentata v Sarajevu 1914–1918 
(Franc Gorjanc 1917, 2 ks. (š. 22), Evgen Jarc 1914, 1 
ks. (š. 22), Franc Kos 1914, 1 ks. (š. 22), Franc Komatar 
1915, 1 ks. (š. 22), s. Berti Koželnik 1918, 1 ks. (š. 22), 
Janez Mikš 1918, 1 ks. (š. 23), Franc Ksaver Meško 1916, 
1 ks. (š. 23), Leopold Novak 1917/18, 6 ks. (š. 23), Matija 
Rihtarić 1917/18, 3 ks. (š. 23), Ivan Šušteršič 1915, 1 ks. 
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(š. 23), Srečko Žumer, vključno z dvema fotografijama 
njega in njegove topniške enote 1915–1918, 13 ks. 
(š. 24)), 31 ks. (š. 22–24)

•	razglednici	 z	 motivom	 vojne	 leta	 1915,	 1917	 (dopi-
snica z značko Isonzo Armee 1915 (v: Kotnik Jakob), 
1 ks. (š. 22), razglednica patrulje avstro-ogrske armade, 
ki opazuje postavitev sovražne topovske baterije 1917 
(v: Regen Jožef ), 1 ks. (š. 23)), 2 ks. (š. 22, 23)

Jezik gradiva hrvaščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2017

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 461
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA GREGORIJ PEČJAK
Čas gradiva (1879–1961) 1914–1918
Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Gregorij Pečjak
Historiat ustvarjalca Gregorij Pečjak (1867–1961), duhovnik. Med letoma 

1900 in 1932 je bil učitelj verouka na II. državni (realni) 
gimnaziji v Ljubljani.

Opis vsebine •	dopisnice	 vojakov	 1914–1918	 (v	 glavnem	 njegovih	
nekdanjih dijakov z bojišč in raznih krajev po Evropi, 
različni pošiljatelji), 130 ks. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2006

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 468
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA VIKTOR STESKA
Čas gradiva (1887–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Viktor Steska
Historiat ustvarjalca Viktor Steska (1877–1946), duhovnik, umetnostni zgo-

dovinar, ravnatelj škofijske pisarne (1906–1918).
Opis vsebine •	dopisnice	in	razglednice	iz	bojišč	in	zaledja	1914–1918	

(različni pošiljatelji), 120 ks. (š. 1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 478
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA EVGEN LAMPE
Čas gradiva (1912–1918) 1914–1917
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Evgen Lampe
Historiat ustvarjalca Evgen Lampe (1874–1918), duhovnik, politik, gospo-

darstvenik. Med 1. sv. vojno je bil član urada za prehra-
no na Dunaju, prizadeval si je za zaščito Kranjske pred 
pretirano rekvizacijo itd.

Opis vsebine •	dnevnik	1915–1917	(spremlja	vojno	dogajanje,	opisu-
je stanje na Kranjskem v času vojne, politično doga-
janje, rekvizicija, aprovizacija, begunska problematika, 
ranjenci v zaledju itd.), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Bibliografija Ambrožič: Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta, str. 37–161

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 481
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA JANEZ EVANGELIST ZORE
Čas gradiva (1898–1944) 1915
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Janez Evangelist Zore
Historiat ustvarjalca Janez Evangelist Zore (1875–1944), duhovnik, zgodovi-

nar, pravnik.
Opis vsebine •	črnovojni	legitimacijski	list	1915,	1	ks.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 505
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA ANTON MODER
Čas gradiva (1910–1980) 1915–1920
Obseg gradiva (1. š.; 0,1 t.m.) 1. š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton Moder
Historiat ustvarjalca Anton Moder (1895–1979), duhovnik, biolog, botanik. 

Leta 1915 je maturiral, nato je bil vpoklican v vojsko. Bo-
jeval se je na soški fronti, od 8. 11. 1918 do 24. 1. 1920 je 
bil v italijanskem ujetništvu.
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Opis vsebine •	vojaški	dnevnik	od	20.	6.	1915	do	26.	12.	1915	(nekaj	
pesmi Doberdobski ciklus), 1 k. (š. 1)

•	vojaški	dnevnik	od	26.	12.	1915	do	28.	7.	1916	(soška	
fronta), 1 k. (š. 1)

•	vojaški	dnevnik	od	20.	4.	1917	do	28.	10.	1918	in	razni	
zapiski, 1 k. (š. 1)

•	koledarček	 avstrijskega	mornariškega	 društva	 iz	 leta	
1918 z dnevniškimi in drugimi zapiski ter naslovi, 1 k. 
(š. 1)

•	blokec	z	vojaškimi	in	drugimi	zapiski	1918,	1	k.	(š.	1)
•	blokec	iz	ujetništva Vtisi od 9. 11. 1918 do 5. 2. 1919, 

1 k. (š. 1)
•	zvezek	iz	ujetništva	Vtisi	II	od	5.	2.	1919	do	19.	5.	1919,	

1 k. (š. 1)
•	zvezek	 iz	ujetništva	Vtisi	 (dnevnik)	od	23.	5.	1919	do	

27. 1. 1920, 1 k. (š. 1)
•	zvezek	Dnevnik	prof.	Antona	Modra	od	20.	6.	1915	do	

28. 10. 1918 (prepis), 1 k. (š. 1)
•	dopisnica	brata	Janeza	z	dne	27.	5.	1918	v	ujetništvo, 

1 ks. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 527
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA ANDREJ AŽMAN
Čas gradiva (1909–1918) 1914–1918
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Andrej Ažman
Historiat ustvarjalca Andrej Ažman (1874–1936), duhovnik. V času 1. sv. voj-

ne je služboval v župniji Postojna.
Opis vsebine •	zapiski	 za	 zgodovino	 Postojne 1914–1918 (seznam 

odlikovanih oseb iz Postojne, aprovizacija in begunci, 
seznam mobiliziranih iz Postojne), zapisniki sej geren-
tovstva Postojna), 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 542
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA IVAN PEČNIK
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Čas gradiva (1924–1984) 1941–1975

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m. 

Naziv ustvarjalca Ivan Pečnik

Historiat ustvarjalca Ivan Pečnik, duhovnik. V času 1. sv. vojne je bil dijak Ško-
fijske klasične gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano.

Opis vsebine •	avtobiografija	 in	 dnevnik	 (na	 str.	 17–29	 opisuje	 spo-
mine na vojne dogodke in dogajanje v Zavodu sv. 
Stanislava. V kroniki so fotografije: vojni ujetniki 1916, 
porušene sv. Višarje 1915, nemški vojaki na soški fronti 
1917, spominska plošča gojencev sv. Stanislava pad-
lim v 1. sv. vojni 1920 (str. 42), spomenik padlim voja-
kom na Breznici (str. 164.)), 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL 615

Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINA IVAN TRAVEN
Čas gradiva (1895–1918) 1915

Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Ivan Traven

Historiat ustvarjalca Ivan Traven (1874–1918), duhovnik, zadružni organi-
zator.

Opis vsebine •	črnovojni	legitimacijski	list	1915,	1	ks.	(š.	1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Adlešiči

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ADLEŠIČI
Čas gradiva (1754–1973) 1911–1921

Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Adlešiči

Opis vsebine •	kronike 1911–1916, 1916–1918, 1918–1921 (odlične 
kronike, ki natančno popisujejo življenje v Adlešičih v 
vojnem obdobju in usodo vpoklicanih vojakov. Vojno 
obdobje zajema nad 400 str.), 3 k. (Razne knjige, š. 1, 2)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d. 

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Ambrus
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV AMBRUS
Čas gradiva (1750–1997) 1913–1918
Obseg gradiva (30 š.; 3,0 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Ambrus
Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1913–1918	 (molitve	 za	 zmago,	mir,	

vojake, zbiranje sredstev, nabirke), 1 k. (Razne knjige, 
š. 8)

•	zvonovi,	vojno	posojilo	1917/18,	1	m.	(Spisi,	š.	2)
•	seznam	padlih	župljanov	v	vojni	s.	d.,	1	ks.	(Spisi,	š.	6)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Besnica
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV BESNICA
Čas gradiva (1744–1950) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š., 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Besnica
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1911–1915,	 1915–1924	 (obširna	 oz-

nanila o vojnih odlokih, javnem redu in miru, zbiranju 
sredstev za vojno, aprovizaciji, rekviziciji, molitve za 
zmago, mir, vojake), 2 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Bled
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV BLED
Čas gradiva (1517–1976) 1915–1918
Obseg gradiva (47 š.; 5,2 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Bled
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Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1915–1928	 (molitve	 za	 zmago,	mir,	
vojake, aprovizacija, nabirke), 1 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Črmošnjice
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ČRMOŠNJICE
Čas gradiva (1741–1961) 1916–1917
Obseg gradiva (11 š., 1,1 t.m.), 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Črmošnjice
Opis vsebine •	oddaja	zvonov	1916/17,	1	m.	(Spisi,	š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Dob
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOB
Čas gradiva (1606–1975) 1907–1920
Obseg gradiva (39 š.; 3,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m. 
Naziv ustvarjalca Župnija Dob
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1907–1917,	 1917–1920	 (razglasi,	 ob-

vestila, zbiranje sredstev, molitve za zmago, mir, voja-
ke), 2 k. (Razne knjige, š. 7)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Dobrova
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOBROVA
Čas gradiva (1636–1993) 1911–1940
Obseg gradiva (74 š.; 7,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Dobrova
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1911–1915,	 1915–1922	 (molitve	 za	

zmago, mir, vojake, razglasi, zbiranje sredstev za vojno, 
begunci, nabirke), 2 k. (Razne knjige, š. 5)
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•	odvzem	zvonov	1916–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	5)
•	Rdeči	križ	na	Dobrovi	1916	(seznam	darovalcev	po	va-

seh), 1 m. (Spisi, š. 12)
•	vojaki	iz	Dobrove,	padli	v	1.	sv.	vojni	1914–1918	(spo-

ročila vojaških oblasti), 1 m. (Spisi, š. 12)
•	razglasitve	pogrešanih	 vojakov	 za	mrtve	 1919–1940,	 

1 m. (Spisi, š. 12)
•	zapisnik škode, povzročene od vojaštva 1.–20. 11. 1918, 

1 ks. (Spisi, š. 12)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

Bibliografija Otrin: Župnija Dobrova v letih 1875–1940, str. 227–262

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Dol pri Ljubljani

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOL PRI LJUBLJANI
Čas gradiva (1627–1941) 1913–1936

Obseg gradiva (12 š.; 1,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Dol pri Ljubljani

Opis vsebine •	kronika	1913–1936	(ena	stran	notic	o	vojnem	dogaja-
nju v župniji), 1 k. (Razne knjige, š. 2)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Dolenja vas pri Ribnici

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOLENJA VAS PRI RIBNICI
Čas gradiva (1788–1940) 1912–1918

Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Dolenja vas pri Ribnici

Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1912–1918	 (molitve	 za	 zmago,	mir,	
vojake, razglasi, obvestila, zbiranje sredstev, nabirke, 
begunci), 1 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Domžale
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOMŽALE
Čas gradiva (1801–2003) 1911–1920
Obseg gradiva (52 š.; 5,3 t.m.) 5 š.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Domžale
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1911–1916,	 1916–1919	 (molitve	 za	

zmago, mir, vojake, obvestila o javnem redu in miru, o 
zbiranju sredstev, begunci, nabirke, aprovizacija), 2 k. 
(Razne knjige, š. 2)

•	kroniki	 1904–1915,	 1916–1918	 (odlične	 kronike,	 ki	
natančno popisujejo življenje v Domžalah v vojnem 
obdobju in usodo domačih vojakov. Vojno obdobje 
zajema več kot 530 str.), 2 k. (Razne knjige, š. 4)

•	dopisi	župnijskega	urada	(vsebuje	veliko	vojaških	za-
dev: razglasov, zbiranje sredstev, vojna posojila …),  
1 š. (Spisi, š. 3)

•	oddaja	zvonov	in	orgelskih	piščali	1917/18,	1	m.	(Spisi,	
š. 13)

•	odlikovanje	(diploma)	župnika	Bernika z zlatim zasluž-
nim križcem s krono na traku hrabrostne svetinje 1918, 
1 ks. (Spisi, š. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Dovje
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV DOVJE
Čas gradiva (1676–1925) 1914–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Dovje
Opis vsebine •	kronika	1889–1925	 (10	str.	opisa	dogajanja	v	župniji,	

seznam umrlih, pogrešanih in ujetih iz župnije), 1 k. 
(Razne knjige, š. 2)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Homec
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV HOMEC
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Čas gradiva (1620–1984) 1916
Obseg gradiva (29 š.; 2,9 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Homec
Opis vsebine •	kronika	 1929–1945	 (pred	 kroniko	 je	 35	 str.	 pričevanj	

vojakov iz Homca (1916–1919), od tega 28 str. Albina 
Peterlina), k. 1 (Razne knjige, š. 6) 

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012
Bibliografija Šimac: Zapiski vojaka Albina Peterlina, str. 355–378

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Kamnik
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KAMNIK
Čas gradiva (1622–1940) 1914–1918
Obseg gradiva (91 š.; 9,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Kamnik
Opis vsebine •	dopisi	župnijskega	urada	1914–1918	(vsebuje	tudi	vo-

jaške zadeve: razglasi, zbiranje sredstev, vojna posoji-
la, dopisi), 1 š. (Spisi, š. 21)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Kokra
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KOKRA
Čas gradiva (1788–1940) 1914–1918
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Kokra
Opis vsebine •	kronika	1907–1940	(18	str.	se	na	naša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Komenda
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KOMENDA

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1040580824365257&rec=-8338690&sid=1&fmt=11
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Čas gradiva (1555–2000) 1914–1921
Obseg gradiva (78 š.; 7,9 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Komenda
Opis vsebine •	vojno	posojilo	katoliških	organizacij	v	Komendi	1915–

1921, 1 m. (Spisi, š. 7)
•	vojska	1914–1918	 (okrožnice,	 razglasi	 in	drugi	dopisi	

glede vojne, uradni dopisi o padlih vojakih iz župnije 
Komenda, vojna posojila, oddaja zvonov), 1 m. (Spisi, 
š. 32)

•	vojaške	zadeve	s.	d.	(izkaz	padlih	vojakov	iz	Komende),	
1 m. (Spisi, š. 33)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Koroška Bela
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KOROŠKA BELA
Čas gradiva (1672–1940) 1914–1918
Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Koroška Bela
Opis vsebine •	kronika	1902–1939	(17	str.	se	na	naša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Kranj
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KRANJ
Čas gradiva (1310–1969) 1914–1918
Obseg gradiva (80 š.; 8,9 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Kranj
Opis vsebine •	oznanilna	knjiga	1913–1918	(razglasi,	obvestila,	zbira-

nje sredstev, molitve za zmago, mir, vojake, aprovizaci-
ja), 1 k. (Razne knjige, š. 15)

•	vojno	posojilo	1915/16,	1	m.	(Spisi,	š.	42)
•	odvzem	 zvonov	 1920	 (poročilo	 o	 odvzetih	 zvonovih	

leta 1916), 1 m. (Spisi, š. 47)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Križe
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KRIŽE
Čas gradiva (1526–1968) 1914–1919
Obseg gradiva (25 š.; 2,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Križe
Opis vsebine •	vojna	kronika	1914–1927	(59	str.	se	na	naša	na	vojno	

obdobje), 1 k. (Razne knjige, š. 9)
•	kronika	1914–1939	(44	str.	se	na	naša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 9)
•	v	vojski	umrli	(obvestila)	1915–1919,	1	m.	(Spis,	š.	6)
•	oddani	zvonov	in	kovinskih	predmetov	1916/17,	1	m.	

(Spisi, š. 6)
•	vojska	1914–1918	(razglasi	in	dopisi	deželnega	odbo-

ra, deželne vlade, okrajnega glavarstva Kranj, škofijske-
ga ordinariata, župnije glede vojne, zbiranje sredstev, 
vojna posojila …), 1 š. (Razni spisi, š. 6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Krka
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KRKA
Čas gradiva (1618–1987) 1914–1918
Obseg gradiva (38 š.; 4,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Krka
Opis vsebine •	oznanilna knjiga 1913–1918 (molitve za zmago, mir, vo-

jake, zbiranje sredstev, nabirke), 1 k. (Razne knjige, š. 6)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Krško
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV KRŠKO



Nadškofijski arhiv Ljubljana

544

Čas gradiva (1670–1938) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 1,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Krško
Opis vsebine •	kronika	1575–1938	(7	str.	se	na	naša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Ljubljana – sv. Nikolaj
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV LJUBLJANA – SV. NIKOLAJ
Čas gradiva (1514–1966) 1914–1918
Obseg gradiva (102 š.; 12,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Ljubljana – sv. Nikolaj
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1916–1918,	1	m.	(Spisi,	š.	26)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Ljubljana – sv. Peter
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV LJUBLJANA – SV. PETER
Čas gradiva (1497–1979) 1914–1926
Obseg gradiva (128 š.; 14,3 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Ljubljana – sv. Peter
Opis vsebine •	kronika	1822–1929	(22.	str.	se	na	naša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 17)
•	svetovna	 vojna	 1914–1918	 (odredbe,	 razglasi),	 1	 m.	

(Spisi, š. 53) 
•	svetovna	 vojna	 1914–1918	 (oddaja	 zvonov,	 vojna	

posojila, nabiranje sredstev, nabori, vojaški domovi, 
aprovizacija, begunci), 1 m. (Spisi, š. 53)

•	seznam	padlih	 in	 spomenik	1914–1926	 (uradna	spo-
ročila o padlih, seznami padlih, spominska plošča in 
spomenik padlim), 1 m. (Spisi, š. 53)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Mengeš
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV MENGEŠ
Čas gradiva (1543–1979) 1914–1918
Obseg gradiva (91 š.; 9,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Mengeš
Opis vsebine •	vojaške	in	vojne	zadeve	1914–1918	(dopisi,	obvestila,	

razglasi), š. 1 (Spisi, š. 21)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2007

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Mirna Peč
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV MIRNA PEČ
Čas gradiva (1619–1945) 1915–1917
Obseg gradiva (37 š.; 3,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Mirna Peč
Opis vsebine •	vojno	posojilo	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	8)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Mokronog
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV MOKRONOG
Čas gradiva (1721–1992) 1915–1917
Obseg gradiva (42 š.; 4.2 t.m.) 1 š.; 0, 1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Mokronog
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	8)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Moravče
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV MORAVČE
Čas gradiva (1438–1960) 1914–1918
Obseg gradiva (106 š.; 12,8 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
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Naziv ustvarjalca Župnija Moravče
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1911–1916,	 1916–1919	 (molitve	

za zmago, mir, vojake, obvestila, razglasi, nabiranje 
sredstev, aprovizacija), 2 k. (Razne knjige, š. 2)

•	vojna	posojila	1916–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	40)
•	spisi	 župnijske	 pisarne	 (razglasi,	 obvestila,	 zbiranje	

potrebščin, seznam beguncev v župniji itd.), 3 š. (Spisi, 
š. 40, 76, 77)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Naklo
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV NAKLO
Čas gradiva (1611–1966) 1914–1918
Obseg gradiva (41 š.; 4,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Naklo
Opis vsebine •	razglasi,	obvestila,	okrožnice	raznih	oblasti	glede	voj-

nih razmer 1914–1918, 1 š. (Spisi, š. 21)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Novo mesto – Šmihel
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV NOVO MESTO – ŠMIHEL
Čas gradiva (1707–1990) 1914–1941
Obseg gradiva (64 š.; 6,4 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Novo mesto – Šmihel
Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1914–1921	 (molitve	 za	 zmago,	mir,	

vojake, zbiranje sredstev, obvestila, razglasi), 1 k. (Ra-
zne knjige, š. 11)

•	postavitev	vojaškega	spomenika	1939	(načrt,	seznam	
umrlih, darovalci), 1 m. (Razne knjige, š. 5)

•	vojno	 posojilo	 1917	 (posojilo	 in	 seznam	 zbranih	
sredstev za vojne namene, begunce, Rdeči križ itd), 
1 m. (Spisi, š. 9)

•	odvzem	zvonov	1917,	1	m.	(Spisi,	š.	11)
•	žrtve	1.	 sv.	vojne	 in	proglasitve	za	mrtve	1917–1941, 

1 m. (Spisi, š. 23)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1995

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Ovsiše
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV OVSIŠE
Čas gradiva (1643–1966) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Ovsiše
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1912–1915,	 1915–1918	 (molitve	 za	

zmago, mir, vojake, nabiranje sredstev, aprovizacija),  
2 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Planina pri Rakeku
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV PLANINA PRI RAKEKU
Čas gradiva (1631–1988) 1914–1918
Obseg gradiva (42 š.; 4,2 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Planina pri Rakeku
Opis vsebine •	kronika	1859–1931	(16	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
•	vojno	 posojilo	 in	 odvzem	 zvonov	 1915–1917,	 1	 m.	

(Spisi, š. 22)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Podlipa
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV PODLIPA
Čas gradiva (1700–1972) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 0,9 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Podlipa
Opis vsebine •	spominska	knjiga	župnije	Podlipa	1790–1942	(9	str.	se	

nanaša na vojno obdobje, seznam udeleženih v vojni 
iz župnije), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Prečna
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV PREČNA
Čas gradiva (1716–1996) 1914–1918
Obseg gradiva (40 š.; 4,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Prečna
Opis vsebine •	kronika	1912–1947	(9	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 9)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Preloka
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV PRELOKA
Čas gradiva (1791–1958) 1914–1918
Obseg gradiva ( 3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Preloka
Opis vsebine •	kronika	1908–1920	(38	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-

je, seznam vojakov iz župnije), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Preserje
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV PRESERJE
Čas gradiva (1631–1980) 1914–1927
Obseg gradiva (22 š.; 2,2 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Preserje
Opis vsebine •	spomenik	padlim	v	vojni	1925,	1926	 (dopisi,	 seznam	

padlih), 1 m. (Spisi, š. 7)
•	umrli	v	vojni	 in	razglasitve	za	mrtve	1914–1927,	2	m.	

(Spisi, š. 7)
•	vojska	1914–1918	(aprovizacija,	nabirke,	razglasi,	voj-

na posojila, molitve), 1 š. (Spisi, š. 10)
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Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Radovljica

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV RADOVLJICA
Čas gradiva (1613–1973) 1915–1941

Obseg gradiva (74 š.; 7,8 t.m.) 3 š., 0,3 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Radovljica

Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	12)
•	razglasitve	za	mrtve	1922–1941,	1	m.	(Spisi,	š.	27)
•	vojaške	zadeve,	1914–1918	(razglas,	okrožnice,	obve-

stila), 1 m. (Spisi, š. 29)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Raka

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV RAKA
Čas gradiva (1632–1966) 1914–1918

Obseg gradiva (30 š.; 3,0 t.m.) 1 k.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Raka

Opis vsebine •	kronika	1886–1938	(1	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-
je), 1 k. (Razne knjige, š. 2)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Rakitna

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV RAKITNA
Čas gradiva (1766–1943) 1914–1918

Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Rakitna

Opis vsebine •	kronika	1875–1943	(14	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-
je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
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Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Ribno
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV RIBNO
Čas gradiva (1785–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Ribno
Opis vsebine •	kronika	1785–1941	(4	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Semič
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SEMIČ
Čas gradiva (1776–2004) 1914–1918
Obseg gradiva (70 š.; 7 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Semič
Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1913–1919	 (molitve	 za	 zmago,	mir,	

vojake, aprovizacija, zbiranje sredstev), 1 k. (Razne 
knjige, š. 12)

•	vojaške	zadeve	1914–1917	(vojaški	ujetniki,	spor	gle-
de oddaje vola, oddaja zvonov), 3 m. (Spisi, š. 7)

•	mrliški	listi	padlih	vojakov	iz	Semiča	1914–1918,	1	m.	
(Spisi, š. 8)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Sora
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SORA
Čas gradiva (1629–1931) 1914–1918
Obseg gradiva (9 š.; 1,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sora
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Opis vsebine •	kronika	1913–1945	(kopija)	(84	str.	se	nanaša	na	vojno	
obdobje), 1 m. (Spisi, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Sostro
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SOSTRO
Čas gradiva (1687–2008) 1914–1923
Obseg gradiva (45 š.; 4,7 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sostro
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1907–1914,	 1915–1920	 (molitve	 za	

zmago, mir, vojake, obvestila, nabirke), 1 k. (Razne knji-
ge, š. 2)

•	odvzem	zvonov	1916–1923,	1	m.	(Spisi,	š.	5)
•	spisi	glede	1.	sv.	vojne	(aprovizacija,	zbiranje	sredstev,	

vojna posojila, vojne sirote, okrožnice, razglasi, pro-
stovoljni strelci, poročilo o škodi v društvenem domu 
zaradi nastanitve vojakov, obvestila o padlih vojakih, 
seznam padlih in invalidov), 1 š. (Spisi, š. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2015

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Srednja vas v Bohinju
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SREDNJA VAS V BOHINJU
Čas gradiva (1628–1959) 1914–1918
Obseg gradiva (12 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Srednja vas v Bohinju
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1913–1916,	 1916–1920	 (molitve	 za	

zmago, mir, vojake, zbiranje sredstev, nabirke), 2 k. (Ra-
zne knjige, š. 3)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Stara Cerkev
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV STARA CERKEV
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Čas gradiva (1751–1949) 1914–1918
Obseg gradiva (15 š.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Stara Cerkev
Opis vsebine •	padli	vojaki,	oskrbovanje	vojske,	oddaja	zvonov	1914–

1918, 1 k. (Razne knjige, š. 4)
Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Stara Loka
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV STARA LOKA
Čas gradiva (1486–1957) 1914–1918
Obseg gradiva (95 š.; 9,5 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Stara Loka
Opis vsebine •	vojno	posojilo	1916–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	1)

•	spisi	župnijske	pisarne	1914–1918	(razglasi,	obvestila,	
zbiranje potrebščin), 1 m. (Spisi, š. 36)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Stranje
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV STRANJE
Čas gradiva (1789–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (5 š.; 0,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Stranje
Opis vsebine •	kronika	1891–1936	(4	str.	se	nanaša	na	vojno	obdob-

je), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Suhor
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SUHOR
Čas gradiva (1958–1946) 1946
Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
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Naziv ustvarjalca Župnija Suhor
Opis vsebine •	kronika	župnije	do	leta	1946,	1	k.	(4	str.	se	nanaša	na	

vojno obdobje), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Sv. Helena - Dolsko
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SV. HELENA – DOLSKO
Čas gradiva (1526–1937) 1914–1918
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Helena - Dolsko
Opis vsebine •	kronika	 1526–1938	 (seznam	vseh	 vojakov	 iz	 župnije,	

padlih, pogrešanih in invalidov, 36 str. se nanaša na 
vojno obdobje), 1 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Sv. Vid nad Cerknico
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV SV. VID NAD CERKNICO
Čas gradiva (1753–1976) 1917
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Vid nad Cerknico
Opis vsebine •	spisi	župnijske	pisarne	1917	(razglasi,	obvestila,	zbira-

nje potrebščin), 1 m. (Spisi, š. 2)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Šentvid pri Stični
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ŠENTVID PRI STIČNI
Čas gradiva (1623–1970) 1915–1917
Obseg gradiva (50 š.; 5,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Šentvid pri Stični
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	6)
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Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Škofja Loka

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ŠKOFJA LOKA
Čas gradiva (1486–1965) 1914–1933

Obseg gradiva (49 š.; 5,2 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Škofja Loka

Opis vsebine •	vojno	posojilo	1916–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	7)
•	vojaško	 pokopališče	 1915–1933	 (dopisi),	 1	 m.	 (Spisi,	 

š. 8)
•	oddaja	zvonov	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	8)
•	vojaške	 zadeve	1914–1917	 (okrožnice,	 razglasi),	 1	m.	

(Spisi, š. 25)
•	seznam	župljanov,	padlih	v	vojni	s.	d.,	1	ks.	(Spisi,	š.	25)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Šmihel pri Žužemberku

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
Čas gradiva (1790–1981) 1914–1918

Obseg gradiva (23 š.; 2,3 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Šmihel pri Žužemberku

Opis vsebine •	spisi	župnijske	pisarne	1914–1918	(obvestila,	razglasi,	
okrožnice), 1 m. (Spisi, š. 1)

•	odvzem	zvonov	1917,	1	m.	(Spisi,	š.	5)
•	seznam	v	vojni	padlih	vojakov	s.	d.,	1	ks.	(Spisi,	š.	13)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2014

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Št. Peter - Otočec

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ŠT. PETER – OTOČEC
Čas gradiva (1642–2007) 1914–1918

Obseg gradiva (17 š.; 1,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Št. Peter - Otočec

Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1913–1916,	 1916–1920	 (molitve	 za	
zmago, mir, vojake, zbiranje sredstev, obvestila, nabir-
ke), 2 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Unec

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV UNEC
Čas gradiva (1730–1974) 1914–1921

Obseg gradiva (18 š.; 1,9 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Unec

Opis vsebine •	vojno	posojilo	1921,	2	ks.	(Spisi,	š.	4)
•	dopisi	 1914–1917	 (o	 vojaških	 zadevah,	 Rdeči	 križ,	

razglasi), 1 m. (Spisi, š. 6)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Vrh – Sv. Trije Kralji

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV VRH – SV. TRIJE KRALJI
Čas gradiva (1760–1970) 1914–1918

Obseg gradiva (6 š.; 0,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Vrh – Sv. Trije Kralji

Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1914–1916,	 1916–1919	 (molitve	
za zmago, mir, vojake, obvestila, razglasi, zbiranje 
sredstev), 2 k. (Razne knjige, š. 1)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Vrhnika
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV VRHNIKA
Čas gradiva (1617–1960) 1914–1918
Obseg gradiva (58 š.; 6,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Vrhnika
Opis vsebine •	oznanilne	 knjige	 1912–1915,	 1915–1917,	 1918–1920	

(obvestila, zbiranje sredstev, molitve za zmago, mir, 
vojake), 3 k. (Razne knjige, š. 2)

•	dnevnik	zvonov	župne	cerkve	in	podružnic	1917	(od-
daja zvonov), 1 k. (Razne knjige, š. 4)

•	begunci	v	dekaniji	Vrhnika,	nabirka	za	Rutene	1914–
1918, 1 m. (Spisi, š. 18)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Zali Log
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ZALI LOG
Čas gradiva (1762–1916) 1914–1916
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Zali Log
Opis vsebine •	kronika	1861–1914	(seznam	vpoklicanih	vojakov	iz	žu-

pnije 1914–1916), 1 k. (Razne knjige, š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

BOt

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, ŽA Zapoge
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI ARHIV ZAPOGE
Čas gradiva (1730–1993) 1915–1917
Obseg gradiva (18 š.; 1,8 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Zapoge
Opis vsebine •	vojna	posojila	1915–1917,	1	m.	(Spisi,	š.	10)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

BOt
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAL, Choleraspital – Korytniki
Ime fonda oziroma zbirke CHOLERASPITAL – KORYTNIKI
Čas gradiva 1914
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Andrej Martinčič, vojni kurat
Historiat ustvarjalca Andrej Martinčič (1889–1958), duhovnik. Ob izbruhu 

vojne je postal vojni kurat. Najprej je služboval v Grad-
cu, nato v Galiciji, kjer je ob padcu Przemyśla 22. 3. 1915 
padel v rusko vojno ujetništvo. V domovino se je vrnil 
decembra 1918.

Historiat fonda oziroma zbirke Martinčič je kot vojni kurat vodil mrliško matično knji-
go bolnice. Po padcu Przemyśla je knjiga ostala tam. Po 
koncu vojne je šel Martinčič na potovanje v Przemyśl in 
tam našel knjigo, ki jo vzel s seboj. V NŠAL je verjetno 
prišla skupaj z ŽA Unec, kjer je Martinčič kasneje služ-
boval.

Opis vsebine •	mrliška	matična	knjiga	poljske	hiralnice	ali	bolnice	za	
kolero v Korytniki pri Przemyślu v Galiciji na Poljskem 
(17. 10.–7. 11. 1914). Bolnica je bila del III. armade 
vojske Avstro-Ogrske. Obsega 291 vpisov umrlih voja-
kov, 1 k. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina

BOt

Poleg tega so v župnijskih arhivih še nekatere oznanilne knjige iz časa 1914–1918, ki pa 
imajo komaj kakšno omembo podatka o vojni in niso posebej popisane. Podatki se na-
našajo le na molitve za mir in maše za pokojne vojake. Gre za oznanilne knjige župnij: 
Bela Cerkev, Blagovica, Bled, Bučka, Cerklje na Gorenjskem, Dob, Gozd, Ig, Kočevje, Kop-
rivnik pri Kočevju, Ljubljana - sv. Jakob, Ljubljana - sv. Nikolaj, Ljubljana - sv. Peter, Ljubno, 
Mengeš, Mokronog, Naklo, Planina pri Rakeku, Prečna, Radovljica, Ribnica, Rovte, Selca, 
Soteska, Stara Cerkev, Sv. Katarina - Topol, Sv. Vid nad Cerknico, Šmihel pri Žužemberku, 
Šentjurij - Podkum, Toplice, Trata - Gorenja vas, Trebelno, Velike Lašče.
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9. Nadškofijski 
 arhiv Maribor 
 (NŠAM)

Versko življenje med vojno, s. d.
(SI NŠAM 0180, šk. 43)
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0009
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, BRASLOVČE
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1914–1919
Obseg gradiva (36 š.; 3,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Braslovče
Opis vsebine •	oznanilne	knjige	1913–1915,	1915–1916,	1916–1917,	

1917–1919 (maše za posamezne padle vojake, maše 
za vse vojake, pobožnosti in molitve za mir, maše za 
domovino, vojsko, cesarja), 4 k. (š. 15)

Jezik gradiva slovenščina
LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0011
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, BREZNO
Čas gradiva (16. stol.–20. stol.) 1914–1918/19
Obseg gradiva (20 š.; 2,0 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Brezno
Opis vsebine •	oznanilni	knjigi	1913–1916	in	1917–1925	(maše	za	po-

samezne vojake, maše za vse vojake, molitve in pobož-
nosti za mir, vojno posojilo, obvestila o ljudeh v voja-
ških preiskovalnih zaporih), 2 k. (š. 4)

•	vojne	zadeve	1915–1918	(vojna	posojila,	saniteta,	po-
moč vdovam in sirotam padlih vojakov), 3 m. (š. 13)

•	vojna	 posojila	 in	 nakup	 spominskih	 medalj	 1915–
1918, 2 m. (š. 17)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0012
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, BREŽICE
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1916–1917
Obseg gradiva (6 š., 1 m.; 0,7 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Brežice
Opis vsebine •	prejeti	dopisi	in	normalije	glede	vojne	1916–1917	(voj-

na posojila, žetve, svarila pred možnostmi letalskih na-
padov, oddaja zvonov in kovin, aprovizacija in oddaja 
živil), 3 m. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0030
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, DOBRNA
Čas gradiva (1771–1940) 1916–1920
Obseg gradiva (31 š.; 3,1 t.m.) 3 š., 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Dobrna
Opis vsebine •	fotografski	album	župnika	Franca	Urleba	(kartice	voja-

ka Jakoba Urleba), 3 ks. (š. 8)
•	intencijska	knjiga	1916–1919	(maše	za	srečno	vrnitev	– 

tudi posameznih vojakov in ujetnikov), 1 k. (š. 24)
•	oznanilna	 knjiga	 1918–1920	 (maše	 za	 srečno	vrnitev	

vojakov), 1 k. (š. 30)
Jezik gradiva latinščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1998

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0040
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, FRANKOLOVO
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1915–1923
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Frankolovo
Opis vsebine •	župnijska	 kronika	 (omembe	 vojne	 in	 novih	 zvonov	

leta 1923), 1 k. (š. 3)
•	oznanilna	knjiga	1915–1920	(maše	za	posamezne	vo-

jake, maše za padle vojake, molitve za mir), 1 k. (š. 3)
Jezik gradiva slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0041
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, GALICIJA
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1918/21
Obseg gradiva (9 š., 28 k.; 1,5 t.m.) 2 k.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Galicija
Opis vsebine •	oznanilni knjigi 1915–1918 in 1918–1921 (maše za sreč-

no vrnitev vojakov, maše za padle vojake, pozivi za pod-
pis vojnih posojil, novice glede poteka vojne), 2 k. (k. 3, 4)

Jezik gradiva slovenščina

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0044

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, GORNJA PONIKVA
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1923

Obseg gradiva (4 š., 26 k.; 1,5 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Gornja Ponikva

Opis vsebine •	župnijska	 kronika	 (omembe	 vojne	 in	 novih	 zvonov	
leta 1923), 1 k. (š. 3)

•	oznanilna	knjiga	1915–1920	(maše	za	posamezne	vo-
jake, maše za padle vojake, molitve za mir), 1 k. (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0049

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, GOTOVLJE
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1918

Obseg gradiva (17 š.; 1,7 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Gotovlje

Opis vsebine •	uradni	 dopisi	 in	 normalije	 glede	 vojnih	 zadev	 1917	
(vojna posojila, zbiranje raznih stvari in pridelkov, zbi-
ralne akcije, oddaja zvonov in kovin, pridelava, akvi-
zacija in oddaja hrane, oddaja živine, predvsem volov, 
vpis v črno vojsko), c. 60 ks. (š. 5)

•	uradni	dopisi	 in	normalije	glede	 vojnih	 zadev	1915–
1918 (zbiranje raznih stvari in pridelkov, vojna posojila, 
begunci, seznami obveznikov), 25 ks.  (š. 15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0051

Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, GRIŽE
Čas gradiva ((18. stol.–20. stol.) 1914–1921

Obseg gradiva (23 š., 27 k.; 3,5 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Župnija Griže

Opis vsebine •	razglasitev	pogrešanega	vojaka	za	mrtvega	in	razveza	
zakona 1921, 1 ks. (š. 3)

•	župnijska	kronika	1914–1918	(potek	vojne,	vpoklic	čr-
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novojnikov, odvzem zvonov, pomanjkanje in draginja, 
prihod vojakov, oddaja živil, žrtve), 1 k. (š. kronika)

Jezik gradiva slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0062
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, KAMNICA
Čas gradiva (1617–1929) 1914–1918
Obseg gradiva (21 š.; 2,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Kamnica
Opis vsebine •	oznanilni	 knjigi	 1908–1914	 in	 1914–1920	 (maše	 za	

srečno vrnitev, obvestila glede vojne), 2 k. (š. 1)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis (delni) s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0090
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, LUČE OB SAVINJI
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1917–1918
Obseg gradiva (9 š., 31 k.; 1,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Luče ob Savinji
Opis vsebine •	vojne	zadeve	1917–1918	 (vojna	posojila,	popis	orgel	

v zvezi z odvzemom piščali, mrliški list z bojišča), 1 m.  
(š. 9)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0099
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, MARIBOR – SV. JANEZ KRSTNIK
Čas gradiva (1726–1948) 1914–1918
Obseg gradiva (100 š., 2 k.; 10,4 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Maribor – Sv. Janez Krstnik
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1916	in	odvzem	bakra	s	strehe	1915–

1916, 2 m. (š. VIII/1)
•	uradni	dopisi,	oznanila	in	normalije	1914–1918	(vojna	

posojila, zbiranje pridelkov in prispevkov za vojake, 
ravnanje z begunci in ranjenci, zvonjenje ob primeru
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letalskih napadov, odvzem zvonov in kovin, pobož-
nosti za mir), 1 m. (š. VIII/2)

•	personalije	Mihaela	Umka	1915–1918	 (dopisi	 v	 zvezi	
s službo vojaškega kurata, vojno posojilo), 10 ks. (š. 
VIII/21)

•	personalije	Mihaela	 Umka	 1916–1918	 (razglednice	 z	
vojno tematiko in vojaške plačilne liste), 2 m. (š. IX/4)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2011, 2016

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0106
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, MARIJA REKA
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1915–1916
Obseg gradiva (1 š., 14 k.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Marija Reka
Opis vsebine •	prejeti	dopisi	 in	normalije	glede	vojne	(oddaja	kovin,	

racionalno ravnanje z živili, vojna posojila, prizadeva-
nja za mir) 1915–1916, 2. m. (š. 1)

•	dopisa	glede	dveh	padlih	vojakov	1915,	2	ks.	(š.	1)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis (delni) s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0106
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, MOZIRJE
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1917
Obseg gradiva (20 š., 2,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Mozirje
Opis vsebine •	prejeti	 dopisi	 in	 normalije	 glede	 vojne	 1915–1917	

(razne oddaje, poroke vojakov, vojna posojila, oddaja 
zvonov in kovin, Rdeči križ in pomoč Rdečemu križu, 
oddaja kovin, racionalno ravnanje z živili, vojna posoji-
la, prizadevanja za mir), 2 m. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0139
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, POLZELA
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Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1918
Obseg gradiva (12 š., 30 k.; 1,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Polzela
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1918	(dva	dopisa	in	opis	zvonov),	3	ks.	

(š. 7)
•	prejeti	dopisi	in	normalije	glede	vojne	1915–1918	(pri-

delava in oddaja živil, Rdeči križ in pomoč Rdečemu 
križu, odvzem zvonov, vojne pobožnosti/pobožnosti 
za mir, slovesnosti ob cesarjevi smrti, oddaja kovin, 
prepoved proste prodaje živil, vojna posojila, živilske 
karte, pomoč vojnim invalidom, razne oddaje in zbira-
nja, črnovojništvo, prepoved črnega trga), 19 m. (š. 7)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0141
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, PREBOLD
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1914–1916
Obseg gradiva (12 š., 19 k.; 4,2 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Prebold
Opis vsebine •	oznanilna	 knjiga	 1912–1916	 (obvestila	 glede	 vojne,	

pobožnosti in molitve za mir, maše za srečno vrnitev 
posameznih vojakov), 1 k. (š. 10)

Jezik gradiva slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0152
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, RADMIRJE
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1914–1918
Obseg gradiva (24 š., 4 k.; 2,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Radmirje
Opis vsebine •	uradni	 dopisi	 in	 normalije	 glede	 vojne	 1914–1918	

(oddaja kovin in zvonov, vojna posojila, praznovanje 
cesarjevega rojstnega dneva, pobožnosti in molitve za 
mir, nabiranje prispevkov za vdove in sirote padlih vo-
jakov, oddaja živil, Rdeči križ in pomoč Rdečemu križu, 
pozivi k žrtvovanju za vojno), 2 m. (š. 23)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0157
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, REČICA
Čas gradiva (18. st.–20. st.) 1915–1917
Obseg gradiva (28 š., 66 k.; 4,6 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Rečica
Opis vsebine •	dopisi in razglasi glede odvzema zvonov 1917, 7 ks. (š. 5)

•	uradni	dopisi,	 razglasi	 in	uredbe	civilnih	 in	cerkvenih	
oblasti glede vojne 1915–1917 (vojna posojila, Rdeči 
križ, zbiranje živil, oddaja kovin, prepoved črnoborz-
ništva), 2 m. (š. 10)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0172
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, SLOVENJ GRADEC
Čas gradiva (1523–1940) 1915–1917
Obseg gradiva (33 š., 46 k.; 4,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Slovenj Gradec
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1915,	1917,	2	ks.	(š.	14)

•	opis	orgel	v	zvezi	z	odvzemom	piščali	1917,	1	ks.	(š.	14)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1994

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0180
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU
Čas gradiva (16. stol.–20. stol.) 1914–1918
Obseg gradiva (98 š.; 9,8 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Stari trg pri Slovenj Gradcu
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1915–1916,	13	ks.	(š.	19)

•	osnutki	za	pridige	1914–1918	(omembe	vojne	in	voj-
nih dogodkov), 9 ks. (š. 25)

•	fotografija	ob	odvzemu	zvona,	1	ks.,	fotografiji	vojakov	
pri obhajanju verskih obredov, 2 ks. (š. 43)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 1984, 1985 (delni)

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0200
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, SV. JOŠT NA KOZJAKU
Čas gradiva (1792–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (6 š., 21 k.; 0,8 t.m.) 1 š., 2 k.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Jošt na Kozjaku
Opis vsebine •	odvzem	zvonov	1917,	1	m.	(šk.	6)

•	oznanilna	knjiga	za	Šentjur	pri	Celju	1915–1917	(maše	
za srečno vrnitev vojakov in maše za posamezne padle 
vojake), 1 k. (knjige)

•	spominska	oz.	 oznanilna	 knjiga	1906–1921	 (maše	 za	
srečno vrnitev vojakov in zmage), 1 k. (knjige)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0203
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, SV. JURIJ OB TABORU
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1917
Obseg gradiva (20 š., 22 k.; 2,4 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Jurij ob Taboru
Opis vsebine •	opis	orgel	v	župnijski	cerkvi	sv.	Jurija	v	zvezi	z	odvze-

mom piščali 1917, 1 ks. (š. 7)
•	opis	orgel	v	podružnični	cerkvi	sv.	Radegunde	v	zvezi	z	

odvzemom piščali 1917, 1 ks. (š. 10)
Jezik gradiva nemščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0230
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, SV. PETER PRI MARIBORU – 

MALEČNIK
Čas gradiva (1545–1941) 1914–1919
Obseg gradiva (100 š., 2 k.; 10,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Peter pri Mariboru – Malečnik
Opis vsebine •	odvzem	orgelskih	piščali	1917–1918,	7	ks.	(š.	47)

•	vojne	 beležke	 in	 vojne	 zadeve	 1914–1919	 (obvestila	
o vojni, begunci, sestavljanje seznamov obveznikov, 
vojna posojila, oddaja in zbiranje pomoči), 3 k. in 4 m.  
(š. 55)
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•	vojne	 zadeve	1914–1919	 (cepljenja,	odvzem	zvonov,	
zbiranje potrebščin za vojake, skrb za vdove in sirote 
padlih vojakov, oddaja kovinskih predmetov, vojna 
posojila), 3 m. (š. 76)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008, 2016

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0239
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, SV. VENČESL
Čas gradiva (1817–1981) 1914–1918/19
Obseg gradiva (14 š.; 1,4 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Sv. Venčesl
Opis vsebine •	intencijska	 knjiga	 1909–1918	 (maše	 za	 posamezne	

vpoklicane in padle vojake, maše za srečno vrnitev vo-
jakov), 1 k. (š. 1)

•	župnijska	kronika	1914–1918	(novice	o	poteku	vojne,	
popisovanje zalog, odvzem zvonov), 1 k. (š. 2)

•	odvzem	zvonov	1917,	3	ks.	(š.	9)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0252
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, ŠMARTNO OB DRETI
Čas gradiva (1798–1940) 1915–1917
Obseg gradiva (6 š., 25 k.; 1,0 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Šmartno ob Dreti
Opis vsebine •	obvestilo	lavantinskega	škofa	Napotnika	v	zvezi	z	obe-

leženjem ponovne pridobitve Lvova 1915, 1 ks., dopis 
štajerskega deželnega namestništva z zvezi z vojnim 
posojilom 1915, 1 ks. (š. 1)

•	opis	orgel	v	zvezi	z	odvzemom	piščali	in	odvzem	pišča-
li 1917, 3 ks. (š. 5)

•	opis	 orgel	 v	 podružnični	 cerkvi	 sv.	 Jošta	 v	 zvezi	 z	
odvzemom piščali 1917, 1 ks. (š. 6)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0253
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, ŠMARTNO OB PAKI
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1914–1916
Obseg gradiva (19 š., 32 k.; 2,4 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Šmartno ob Paki
Opis vsebine •	oznanilna	knjiga	1912–1916	(maše	z	posamezne	voja-

ke, maše za srečno vrnitev vojakov), 1 k. (š. 1)
•	uradni	dopisi	 in	oznanila	civilnih	 in	cerkvenih	oblasti	

glede vojne in vojnih zadev 1916 (organizacija žetve, 
zbiranje in oddaja pomoči za vojsko), 1 m. (š. 5)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0255
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1918
Obseg gradiva (15 š., 26 k.; 2,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Šmartno v Rožni dolini
Opis vsebine •	oznanilna	knjiga	1918–1921	(maše	z	blagoslovi	za	po-

samezne vojake, mirovne pobožnosti, obvestila glede 
vojne), 1 k. (š. 10)

Jezik gradiva slovenščina
LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0256
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, ŠMIHEL NAD MOZIRJEM
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1914–1918
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Šmihel nad Mozirjem
Opis vsebine •	uradni	 dopisi	 in	 razglasi	 civilnih	 in	 cerkvenih	 oblasti	

glede vojne 1914–1918 (oddaja živil, razne prepovedi, 
dezertacije, vojna posojila, oddaja zvonov), 3 m. (š. 5)

•	oddaja	zvonov	1916,	2	ks.	(š.	7)
•	uradni	dopisi	in	normalije	civilnih	in	cerkvenih	oblasti	

glede vojne 1916 (vojno posojilo, utaje, Rdeči križ in 
pomoč Rdečemu križu), 1 m. (š. 7)

Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina
LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0265
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, TEHARJE
Čas gradiva (1786–1941) 1914–1918
Obseg gradiva (16š., 29 k.; 3,8 t.m.) 2 š., 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Teharje
Opis vsebine •	oznanilne	 knjige	 1914–1915,	 1915–1917,	 1917–1919	

(maše za vojake in konec vojne), 3 k. (š. 5)
•	opis	orgel	v	zvezi	z	odvzemom	piščali	1917,	3	ks.	(š.	11)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0278
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, VERŽEJ
Čas gradiva (1667–1991) 1914–1919
Obseg gradiva (21 š.; 2,1 t.m.) 3 š.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Beneficij, kuracija in župnija Veržej
Opis vsebine •	kronika	župnijske	cerkve	1702–1956	 (omemba	vojne	

in vojnih dogodkov), 1 k. (š. 2)
•	oznanilna	knjiga	1915–1917	(maše	za	vojake),	1	k.	(š.	7)
•	prejeti	 uradni	 dopisi	 in	 normalije	 1914–1919	 (rekvi-

zicija, pridelava hrane, oskrba, oddaja kovin, odvzem 
zvonov, vojna posojila, razne zbiralna akcije, nabor vo-
jakov, pomoč beguncem), 130 ks. (š. 11)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2013

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0280
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, VITANJE
Čas gradiva (1730–1938) 1914–1923
Obseg gradiva (33 š., 80 k.; 5,4 t.m.) 2 š., 1 k.; 0,3 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Vitanje
Opis vsebine •	razglasitve pogrešanih vojakov za mrtve 1922–1923, 3 

ks., seznami vojnih odlikovancev 1914–1918, 1 ks. (š. 13)
•	odvzem zvonov 1916–1917, 1 m., opis orgel v zvezi z 

odvzemom piščali 1917–1918, 1 m. (š. 16)
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•	oznanilna	knjiga	1911–1920	(maše	za	vojake,	zahvalne	
maše ob zmagah, molitve za mir, obvestila glede vojne 
podpore), 1 k. (knjige, k. 76)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0281
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, VOJNIK
Čas gradiva (1617–1922) 1914–1918
Obseg gradiva (26 š.; 108 k.; 4,6 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Vojnik
Opis vsebine •	uradni	dopisi	 in	normalije	1914–1918	(molitve	in	po-

božnosti za mir, humanitarne akcije, zbiranje pomoči 
za vojsko, pomoč vdovam in sirotam), 14 ks. (š. 18)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski inventar 2000, Ilaria Montanar

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0285
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, VUZENICA
Čas gradiva (1617–1922) 1914–1918
Obseg gradiva (135 š., 1 m.; 13,7 t.m.) 6 š.; 0,6 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Vuzenica
Opis vsebine •	deželni	zakonik	in	ukazni	list	vojvodine	Štajerske	1915	

(pridelava in prodaja živil, prevozi vojaštva in zalog), 1 
m. (š. XX/15)

•	odredbe	in	okrožnice	civilnih	in	cerkvenih	oblasti	gle-
de vojne 1914 (začetek vojne, vpoklic vojakov, poziv k 
primernemu obnašanju), 1 m. (š. XXII/VII)

•	odredbe	in	okrožnice	civilnih	in	cerkvenih	oblasti	gle-
de vojne 1915 in 1917–1918 (pridelava živil in popiso-
vanje zalog, vojna posojila, oskrba, praznovanje pra-
znikov, oddaja kovin), 3 m. (š. XXII/VIII)

•	spisi	 in	 normalije	 glede	 vojne	 1916	 (določila	 glede	
odkupa živine, poziv k vpisu vojnega posojila, poziv k 
varčnosti, zaloge, oddaja kovin, zbiranje tekstilij, po-
greb cesarja), 1 m. (š. XXIII/XVII)

•	osnutki	pridig	1891–1946	(omembe	vojne	v	pridigah	
ter posamezne pridige o vojni), 10 ks. (š. LV in LVI)
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Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis s. d.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 0294
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJSKI FONDI, ŽALEC
Čas gradiva (18. stol.–20. stol.) 1915–1919
Obseg gradiva (28 š., 66 k.; 4,8 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Žalec
Opis vsebine •	normalije	oz.	uradni	ukazi,	 razglasi	 in	uredbe	civilnih	

ter cerkvenih oblasti glede vojne 1916–1919 (vojna 
posojila, loterija, pridelava hrane oz. živil, oskrba voja-
ških enot med transportom, oddaja zvonov, vračanje 
vojakov, akcije Rdečega križa, razne oddaje, konstitu-
iranje in delovanje raznih komisij), 1 m. (š. 21)

•	uradni	 razglasi	 in	 uredbe	 glede	 vojne	 1915	 (skrb	 za	
prehrano, organizacija žetve, prepoved pretiranih po-
jedin, zbiranje dobrin, prehrana), 1 m. (š. 23)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 1000
Ime fonda oziroma zbirke ŠKOFIJSKA PISARNA
Čas gradiva (1529–2005) 1914–1928
Obseg gradiva (1860 š., 270 k.; 250,0 t.m.) 110 š.; 11,0 t.m.
Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-

fije
Opis vsebine •	D	1	–	Dekanija	Stari	trg	1914–1919	(splošni	dekanijski	

spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in verou-
čiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, orga-
nizacija verske oskrbe v času vojne, duhovniki begunci 
iz tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, vojna posojila, 
postavljanje kapelic in križev zaradi zaobljub v vojni), 
2 š. (š. 21–22)
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•	D	 2	 –	 Dekanija	 Kozje	 1914–1919	 (splošni	 dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici voja-
ških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, za-
konske zadeve vojakov: poroke in posebni spregledi, 
legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, kondu-
itne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna poroči-
la z opombami o morebitnem manjšem obisku zaradi 
vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in veroučite-
ljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, duhov-
niki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, 
vojna posojila), 3 š. (š. 18–20)

•	D	3	–	Dekanija	Slovenska	Bistrica	1914–1919	(splošni	
dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzo-
rovalna poročila z opombami o morebitnem manjšem 
obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in 
veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, 
organizacija verske oskrbe, duhovniki begunci iz tujih 
škofij, vojna posojila, vračanje vojaških kuratov, pos-
tavljanje kapelic in križev zaradi zaobljub v vojni), 2 š.  
(š. 18–19)

•	D	4	–	Dekanija	Braslovče 1914–1919 (splošni dekanij-
ski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici 
vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času voj-
ne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in ve-
roučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, 
duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških 
kuratov, postavljanje kapelic in križev zaradi zaobljub 
v vojni, vojna posojila), 2 š. (š. 12–13)

•	D	5	–	Dekanija	Slovenske	Konjice	1914–1919	(splošni	
dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nad-
zorovalna poročila z opombami o morebitnem manj-
šem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu uči-
teljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje
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vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna po-
sojila), 3 š. (š. 19–21)

•	D	6	–	Dekanija	Šmarje	1914–1919	(splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici voja-
ških kuratov, bogoslužje v času vojne, zakonske zade-
ve vojakov: poroke in posebni spregledi, legitimacije 
duhovnikov, vizitacijska poročila, konduitne liste, šol-
ska in/oz. veroučna nadzorovalna poročila z opomba-
mi o morebitnem manjšem obisku zaradi vojne, zapr-
tju šol ter vpoklicu učiteljev in veroučiteljev, duhovna 
oskrba prebivalstva in vojakov, duhovniki begunci iz 
tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, organizacija ver-
ske oskrbe, zaobljube v času vojne, vojna posojila), 4 š. 
(š. 19–22)

•	D	7	–	Dekanija	Nova	Cerkev	1914–1919	(splošni	deka-
nijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpokli-
ci vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času 
vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni 
spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poro-
čila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzoro-
valna poročila z opombami o morebitnem manjšem 
obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev 
in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in voja-
kov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških 
kuratov, organizacija verske oskrbe, zaobljube v času 
vojne, vojna posojila), 2 š. (š. 14–15)

•	D	8	–	Dekanija	Gornji	Grad	1914–1919	(splošni	deka-
nijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpokli-
ci vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času 
vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni 
spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poro-
čila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzoro-
valna poročila z opombami o morebitnem manjšem 
obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev 
in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in voja-
kov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških 
kuratov, organizacija verske oskrbe, zaobljube v času 
vojne, vojna posojila), 2 š. (š. 18–19)

•	D	9	–	Dekanija	Rogatec	1914–1919	(splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici voja-
ških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, za-
konske zadeve vojakov: poroke in posebni spregledi, 
legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, kondu-
itne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna poroči-
la z opombami o morebitnem manjšem obisku zaradi 
vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in veroučiteljev,
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duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, duhovniki 
begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, orga-
nizacija verske oskrbe, vojna posojila), 2 š. (š. 15–16)

•	D	10	–	Dekanija	Vuzenica	1914–1919	(splošni	dekanij-
ski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici 
vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času voj-
ne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in vero-
učiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, du-
hovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kura-
tov, organizacija verske oskrbe), 2 š. (š. 13–14)

•	D	 11	 –	 Dekanija	 Šaleška	 dolina	 1914–1919	 (splošni	
dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nad-
zorovalna poročila z opombami o morebitnem manj-
šem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu uči-
teljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna po-
sojila), 3 š. (š. 15–17)

•	D	12	–	Dekanija	Laško	1914–1919	(splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici voja-
ških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, za-
konske zadeve vojakov: poroke in posebni spregledi, 
legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, kondu-
itne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna poroči-
la z opombami o morebitnem manjšem obisku zaradi 
vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in veroučite-
ljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, duhov-
niki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, 
organizacija verske oskrbe, verska oskrba vojakov oz. 
vojaških transportov po železnici, vojna posojila), 4 š. 
(š. 21–24)

•	D	13	–	Dekanija	Videm	1914–1919	(splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku
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zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in ve-
roučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, 
duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških 
kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila),  
3 š. (š. 23–25)

•	D	14	–	Dekanija	Celje,	1914–1919	 (splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in ve-
roučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, 
duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških 
kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila),  
3 š. (š.19–21)

•	D	15	–	Dekanija	Maribor	–	levi	breg	1914–1919	(splo-
šni dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja 
oz. vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovni-
ki v času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in 
posebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacij-
ska poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna 
nadzorovalna poročila z opombami o morebitnem 
manjšem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu 
učiteljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, bolnišni-
ca v Mariboru, vojna posojila), 6 š. (š. 41–46)

•	D	16	–	Dekanija	Radlje	1914–1919	(splošni	dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in vero-
učiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, du-
hovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kura-
tov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila), 2 š.  
(š. 14–15)

•	D	17	–	Dekanija	Lenart	v	Slovenskih	goricah	1914–1919	
(splošni dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenova-
nja oz. vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhov-
niki v času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in 
posebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacij-
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ska poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna 
nadzorovalna poročila z opombami o morebitnem 
manjšem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu 
učiteljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, zaoblju-
be v času vojne, vojna posojila), 2 š. (11–12)

•	D	18	–	Dekanija	Jarenina	1914–1919	(splošni	dekanij-
ski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici 
vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času voj-
ne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in vero-
učiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, du-
hovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kura-
tov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila), 2 š.  
(š. 10–11)

•	D	19	–	Dekanija	Maribor	–	desni	breg	1914–1919	(splo-
šni dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nad-
zorovalna poročila z opombami o morebitnem manj-
šem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu uči-
teljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna po-
sojila), 2 š. (š. 5–6)

•	D	 20	 –	 Dekanija	 Dravsko	 polje	 1914–1919	 (splošni	
dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nad-
zorovalna poročila z opombami o morebitnem manj-
šem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu uči-
teljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna po-
sojila), 2 š. (š. 17–18)

•	D	21	–	Dekanija	Ljutomer	1914–1919	(splošni	dekanij-
ski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici 
vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času voj-
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ne, zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in vero-
učiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, du-
hovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kura-
tov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila), 3 š.  
(š. 16–18)

•	D	 22	 –	 Dekanija	 Ptuj	 1914–1919	 (splošni	 dekanijski	
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spre-
gledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, 
konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna 
poročila z opombami o morebitnem manjšem obisku 
zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in vero-
učiteljev, duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, du-
hovniki begunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kura-
tov, organizacija verske oskrbe, vojna posojila), 3 š.  
(š. 26–28)

•	D	 23	 –	Dekanija Zavrč 1914–1919 (splošni dekanijski 
spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. vpoklici vo-
jaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v času vojne, 
zakonske zadeve vojakov: poroke in posebni spregledi, 
legitimacije duhovnikov, vizitacijska poročila, kondu-
itne liste, šolska in/oz. veroučna nadzorovalna poroči-
la z opombami o morebitnem manjšem obisku zaradi 
vojne, zaprtju šol ter vpoklicu učiteljev in veroučiteljev, 
duhovna oskrba prebivalstva in vojakov, duhovniki be-
gunci iz tujih škofij, vračanje vojaških kuratov, organi-
zacija verske oskrbe, vojna posojila), 2 š. (š. 9–10)

•	D	 24	 –	 Dekanija	 Velika	 Nedelja	 1914–1919	 (splošni	
dekanijski spisi, dopisi glede vojne, imenovanja oz. 
vpoklici vojaških kuratov, bogoslužje in duhovniki v 
času vojne, zakonske zadeve vojakov: poroke in po-
sebni spregledi, legitimacije duhovnikov, vizitacijska 
poročila, konduitne liste, šolska in/oz. veroučna nad-
zorovalna poročila z opombami o morebitnem manj-
šem obisku zaradi vojne, zaprtju šol ter vpoklicu uči-
teljev in veroučiteljev, duhovna oskrba prebivalstva 
in vojakov, duhovniki begunci iz tujih škofij, vračanje 
vojaških kuratov, organizacija verske oskrbe, vojna po-
sojila), 2 š. (š. 11–12)

•	F	 3	 –	 Konzistorij	 1915–1919	 (šolska	 in/oz.	 veroučna	
nadzorovalna poročila z omembami manjšega obiska
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šolarjev zaradi vojne, izostankov od pouka, zaprtja šol 
in vpoklica učiteljev oz. katehetov v letu 1915 in 1916 
ter v šolskem letu 1918/1919), 4 m./2 š. (š. 3 in 16)

•	F	 9	 –	 Bratovščine,	 redovnice	 1914–1921	 (splošni	 do-
pisi, prejeti dopisi in normalije glede beguncev, pred-
vsem iz Galicije, poljedelstva, preskrbe in delovanja 
dobrodelnih ustanov, življenje in delovanje redovnic, 
predvsem šolskih sester, doma in po svetu v času voj-
ne, pripadnost redovnim provincam po koncu vojne, 
sprejem redovnic iz tujine, uradni vojni album oz. knji-
žica), 3 š. (š. 5, 9, 10)

•	F	19	–	Zakonske	zadeve	1915–1922	(zakonske	zadeve	
vojakov, razglasitve pogrešanih vojakov za mrtve, po-
ročne zadeve vojakov in posebni spregledi, sklepanje 
zakonov v taborišču v Strnišču, poveljavitve zakonov, 
sklenjenih v Rusiji), 6 m. in 5 ks./2 š. (š. 16 in 24)

•	F	 61	 –	 Vizitacije	 1914–1928	 (vizitacijski	 zapisniki	 in	
rešitve z omembami vojne in vojnih dogodkov), 2 š.  
(š. 15–16)

•	F	62	–	Ordinacije	1919–1924	 (ordinacije	 in	podelitve	
redov z omembami duhovnikov beguncev), 1 š. (š. 5)

•	F	63	–	Inkardinacije	1919–1923	(inkardinacije	duhov-
nikov iz krške, tržaško-koprske, goriške in drugih škofij, 
litterae testimoniales in dimisoriae z omembami do-
godkov v času vojne, dopisi v zvezi z duhovniki begun-
ci iz tujih škofij), 2 š. (š. 4, 8)

•	F 111 – Miscellanea 1914–1919 (dobrodelnost in 
dobrodelno udejstvovanje, zbiranje pomoči, razna 
dobrodelna društva, dejavnost Rdečega križa, po-
zivi za pomoč, zvonovi ter odvzem zvonov, dovolje-
nja/imprimaturi za objavo del z vojnimi pridigami in 
pobožnostmi, oblastne uredbe in razglasi, zbiranje 
in oddaja pomoči, duhovna oskrba ranjencev in na 
fronto premikajočih se vojakov, goriški begunci, du-
hovna oskrba goriških beguncev, vstopi in izstopi iz 
bogoslovja zaradi vojne, jurisdikcije, vojni ujetniki, 
duhovna oskrba vojnih ujetnikov, skrb za družine 
vpoklicanih vojakov, spominska cerkev sv. Magdalene 
v Mariboru, bolnišnica pri šolskih sestrah v Mariboru, 
razni spregledi pri porokah vpoklicanih vojakov, spre-
jem »italijanskih« klerikov v semenišče, maše za padle 
vojake, vojaški kurati, oddaja orgelskih piščali), 11 š.  
(š. 20, 23–32)

•	F	 112	 –	 Miscellanea	 1914–1922/23	 (vojna	 posojila,	
organizacije prireditev v korist dobrodelnih ustanov, 
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darovi Rdečemu križu in ostalim dobrodelnim usta-
novam, spremembe v cerkvenem premoženju za-
radi vpisa vojnih posojil in dobrodelnih prispevkov, 
finančni darovi za vojake in vojsko, pozivi za pomoč, 
oddaja kovin, pridelava in aprovizacija hrane, komisi-
je za žetve, razglasi in pozivi za oddajo živil, skrb za 
družine vpoklicanih in padlih vojakov, knjižice in mo-
litveniki za vojake, pošiljanje knjig na fronto, poročne 
zadeve vojakov: razni spregledi, duhovniki begunci, 
sprejem ranjencev v oskrbo, skrb za begunce, duhov-
na oskrba beguncev, zbiranje pomoči in hrane za vo-
jake in uboge, oblastne okrožnice, mašna ustanova za 
padle vojake, postavljanje spomenikov za padle voja-
ke, vpoklic semeniščnikov k vojakom, pospeševanje 
poljedelstva, dopisi vojnega superiorata, oskrba pre-
bivalstva, draginjske doklade in pomoč duhovnikom 
v času vojne, poraba sveč in olja, vojne pobožnosti oz. 
pobožnosti za mir, vračanje vojakov in njihovih novih 
družin iz Rusije, popis orgel in odvzem piščali, imeno-
vanja za vojaške kurate, sprejem duhovnikov iz trža-
ške v lavantinsko škofijo, duhovna oskrba beguncev 
v taborišču Strnišče, podatki o grobovih avstrijskih, 
nemških, ogrskih, ruskih, bolgarskih, italijanskih itd. 
vojakov po posameznih župnijah, seznami vojaških 
grobov oz. padlih po župnijah s skicami, poizvedova-
nja za posameznimi vojaki, vojni ujetniki (predvsem 
kurati) in repatriacija, vračanje posameznih vojaških 
kuratov iz ujetništva, iskanje podatkov o smrti posa-
meznih vojakov, seznam pokopanih v vojaškem ta-
borišču v Strnišču in načrt grobov, skrb za begunske 
otroke), 16 š. (š. 2–17)

•	F	113	–	Vojne	zadeve	1914–1919	(dopisi	in	navodila	za	
župnije, politična preganjanja duhovnikov ob začetku 
vojne, vojna posojila, kapela in pokopališče v Strnišču), 
4 š. (š. 1–4)

•	P	6	–	Zakonske	zadeve	1914–1930	(zakonske	in	poroč-
ne zadeve vojakov, posebna dovoljenja in spregledi, 
razglasitve pogrešanih vojakov za mrtve in razveljavi-
tve zakonov), 4 š. (š. 1–3, 12)

Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina, srbohrvaščina

Pripomočki za uporabo gradiva delovodniki 1914–1930, arhivski popisi posameznih 
podfondov

Bibliografija Šimac: Vojaški kurati

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 2007
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE DUHOVNIKOV, BOGOVIČ JANEZ
Čas gradiva (1897–1958) 1916–1920
Obseg gradiva (4 š.; 0,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Janez Bogovič
Historiat ustvarjalca Janez Bogovič (1882–1965), lavantinski duhovnik in gi-

mnazijski profesor. Med letoma 1916 in 1918 je službo-
val kot avstrijski vojaški kurat.

Opis vsebine •	vojaška služba 1916–1920 (imenovanja, odlikovanja, 
službeni listi, prestop v vojsko Kraljevine SHS), 6 ks. (š. 3)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2004

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 2013
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE DUHOVNIKOV, GOLEC JANUŠ
Čas gradiva (1900–1945) 1914–1918
Obseg gradiva (3 š.; 0,3 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Januš Golec
Historiat ustvarjalca Januš Golec (1888–1965), lavantinski duhovnik, časo- 

pisni urednik in pisatelj. Med letoma 1914 in 1917 je 
služboval kot vojaški kurat in bil večkrat ranjen. 1917 je 
bil upokojen.

Opis vsebine •	peti	 del	 spominov	 oz.	 spomini	 na	 vojno	 1914–1918	
(zapiranje slovenskih duhovnikov in civilistov ob iz-
bruhu vojne, politično življenje in dogodki v času voj-
ne), 1 m. (š. 1)

Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva indeks

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 2020
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE DUHOVNIKOV, JEHART ANTON
Čas gradiva (1901–1940) 1914
Obseg gradiva (1 š.; 0,1 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Anton Jehart
Historiat ustvarjalca Anton Jehart (1881–1948), lavantinski duhovnik in bo-

goslovni profesor. Po imenovanju za vojaškega kurata
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1914 je bil poslan na bojišče, kjer je bil še istega leta za-
jet. Po štiriletnem ujetništvu se je 1918 vrnil v domovino.

Opis vsebine •	imenovanje	 za	 vojaškega	 kurata	 za	 rezervni	 sestav	
vojske z dne 19. 9. 1914, 1 ks. (š. 1)

Jezik gradiva nemščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 3003

Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE ŠKOFOV, KARLIN ANDREJ
Čas gradiva (1911–1934) 1914–1915

Obseg gradiva (7 š.; 0,7 t.m.) 2 š.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Andrej Karlin, lavantinski škof

Opis vsebine •	nagovor	krščanskim	vojakom	1914	(zvestoba	cesarju,	
vera v Boga, služenje domovini, upanje za srečno vrni-
tev), 1 ks., nagovor vojakom ob vojaški prisegi (pomen 
služenje domovini), 1 ks. (š. 5)

•	osnutki	pridig	v	 tržaški	 stolnici	1916–1918	 (omembe	
vojne in vojnih dogodkov), 3 ks. (š. 6)

Jezik gradiva italijanščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 3004
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE ŠKOFOV, NAPOTNIK MIHAEL
Čas gradiva (1868–1922) 1914–1919
Obseg gradiva (47 š.; 4,7 t.m.) 9 š.; 0,9 t.m.
Naziv ustvarjalca Mihael Napotnik, lavantinski škof
Opis vsebine •	časopisni	 članek	 o	 vojakih	 in	 vojskovanju	 v	 Albaniji 

1915, 1 ks. (š. 4, m. 6)
•	vojne	pobožnosti	oz.	pobožnosti	za	mir,	pridige	in	ra-

zna obvestila 1914 in 1918 (pridige za vojake in prebi-
valstvo, časopisni članki o poteku vojne, razni pozivi 
ter obvestila glede vojne), 4 m. (š. 39, m. 2–5)

•	vojne	 pobožnosti	 oz.	 pobožnosti	 za	 mir	 1915–1917	
(pridige, nagovori), 14 m. (š. 40)

•	zvonovi	 in	 odvzem	 zvonov	 1917	 (odvzem	 zvonov	 s	
primeri, časopisni članki o odvzemih zvonov, navodila 
za popis zvonov), 1 m. (š. 41)



Nadškofijski arhiv Maribor

582

•	pastirska	pisma	glede	vojne	1915	in	1917,	5	ks.	(š.	43)
•	časopisni	članki	o	poteku	vojne	in	odlomki	pastirskih	

pisem raznih škofov o vojni 1915–1919 (določila glede 
prejemanja zakramentov in upoštevanja posta), 1 m., 
dopisi glede bogoslužja in pridig na bojnem polju ter 
primeri pridig 1916, 1 m., razni časopisni članki 1914–
1916 (vojaški kurati, politično in vojaško dogajanje, 
postavljanje vojnih obeležij), 1 m. (š. 44)

•	marijanska	vojna	pridiga	1915,	1	k.,	postavljanje	spo-
minkih obeležij in cerkva 1916, 1 m., vojne pobožnosti 
oz. pobožnosti za mir 1916 in 1918, 1 m., prošnja za 
sestavo vojnih pridig 1916, 2 ks. (š. 45)

•	pridiga	ob	blagoslovitvi	novih	zvonov	1921	z	opisom	
medvojnega odvzema zvonov, 1 ks. (š. 46)

•	vojne	pridige	in	nagovori	1914–1917,	5	m.	(š.	47)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2010 (delni)

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 3008
Ime fonda oziroma zbirke ZAPUŠČINE ŠKOFOV, TOMAŽIČ IVAN JOŽEF
Čas gradiva (1876–1949) 1914–1919
Obseg gradiva (39 š.; 3,9 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Ivan Jožef Tomažič, lavantinski škof
Opis vsebine •	črnovojniški	legitimacijski	listi	1914–1917,	4	ks.	(š.	1)

•	dnevnik	takratnega	tržaškega	in	kasnejšega	lavantin-
skega škofa Andreja Karlina z omembami vojne in voj-
nih dogodkov 1918–1919, 1 k. (š. 13/2, m. 8)

•	osnutki	 dopisov	 in	 odgovorov	 na	 različne	 prošnje	
1914–1917 (omembe vojne, vojnih pobožnosti, vpo-
klica vojaških kuratov, knjižic z vojno tematiko), 1 m.  
(š. 14/2)

•	dopisovanje	z	družbo	Rdečega	križa	na	Dunaju	glede	
podpore vojakom 1915, 1 m. (š. 14/2)

•	razglednice	 z	 vojno	 tematiko	 (poveljniki	 in	 vojaki,	
odvzem zvonov v Malečniku oz. Sv. Petru pri Maribo-
ru), 16 ks. (š. 27)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4002

Ime fonda oziroma zbirke ALBUMI
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1914–1918

Obseg gradiva (10 š.; 1,0 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Opis vsebine •	album s fotografijami vojnih prizorov (balkansko boji-
šče), 1 k. (š. 1)

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4026

Ime fonda oziroma zbirke IMAGO
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1914–1918

Obseg gradiva (8000 ks.; ok. 4,0 t.m.) 80 ks.; 0,05 t.m.

Opis vsebine •	razglednice in kartice z vojaško tematiko in vsebino 
1914–1918 (poveljniki, prizori iz bojišč, opustošeni 
kraji, cesar moli za armado) in razglednice, ki so jih vo-
jaki ali vojaški kurati pošiljali v domovino, 80 ks.

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4034

Ime fonda oziroma zbirke KRONIKE
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1917–1921

Obseg gradiva (4 š.; 0, 4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.

Opis vsebine •	kronika vaške kapele v Berkovcih z omembo odvzema 
zvonov in nabavo novih zvonov 1917–1921, 1 k. (š. 3)

Jezik gradiva slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4050

Ime fonda oziroma zbirke MILITÄRSEELSORGE
Čas gradiva (1900–1931) 1914–1919

Obseg gradiva (2 š.; 0,2 t.m.) 2 š. oz. 5 k.; 0,2 t.m.

Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-
fije

Opis vsebine •	delovodniki	vojaško	kuratske	oskrbe	v	kadetnici	v	Ma-
riboru 1900–1920 (maše in pridige za vojake, poročne 
zadeve vojakov, obvestila o smrti vojakov), 4 k. (š. 1 in 2)
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•	delovodniki	 vojaško	 kuratske	 oskrbe	 27.	 pehotnega	
polka v Ljubljani 1917–1918 (maše in pridige za voja-
ke, duhovna oskrba vojakov, obvestila o smrti vojakov),  
1 k. (š. 2)

Jezik gradiva nemščina

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4057

Ime fonda oziroma zbirke OGLASNIK LAVANTINSKE ŠKOFIJE
Čas gradiva (1847–1940) 1914–1920

Obseg gradiva (23 š., 2 k.; 2,5 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.

Opis vsebine •	oglasnik oz. uradni list lavantinske škofije 1914–1920 
(obvestila o vojni, vojakih, vojnih posojilih, ujetnikih, 
vojnih pobožnostih, vojaških grobovih, zbiranju in od-
daji živil, posebnih slovesnostih, prizadevanjih za mir), 
4 š. (š. 6, 16–18)

Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina

Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005, 2012

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4062
Ime fonda oziroma zbirke PASTORALNE KONFERENCE
Čas gradiva (1889–1940) 1915–1919
Obseg gradiva (32 š.; 3,2 t.m.) 4 š.; 0,4 t.m.
Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-

fije
Opis vsebine •	pastoralna vprašanja za leta 1915 (vpliv vojne na 

versko življenje in statistika vpoklicanih, ujetih, ranje-
nih ter padlih vojakov), 1916 (dvig verskega življenja 
po koncu vojne), 1917 (krščanska dobrodelnost ter 
dobrodelna društva v času vojne in po njej) in 1919 
(sodelovanje cerkvenih družb in društev pri obnovi 
verskega življenja po končani vojni), 4 š. (š. 12–15)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008
Bibliografija Kolar: Posledice prve svetovne vojne, str. 214–266

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4063
Ime fonda oziroma zbirke PRAESIDIALIA
Čas gradiva (1870–1940) 1915–1919
Obseg gradiva (45 š.; 4,5 t.m.) 5 š., 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-

fije
Opis vsebine •	praesidialia 1915–1919 (dopisovanje z vojaškim su-

perioratom, razni dopisi glede vojne, seznami vojnih 
posojil), 5 š. (š. 38–41, 43)

Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2009

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4064
Ime fonda oziroma zbirke POPIS ŽUPNIJ IN CERKVA
Čas gradiva (1956–1957) 1914–1956
Obseg gradiva (5. f.; 0,5 t.m.) 5 f.; 0,5 t.m.
Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-

fije
Opis vsebine •	zgodovinski in umetnostnozgodovinski popis cerkva 

1956 (odvzem in ponovna nabava zvonov), 5 f. (f. 1–5)
Jezik gradiva slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2003

LU

Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4081
Ime fonda oziroma zbirke SLUŽBENI LISTI DUHOVNIKOV
Čas gradiva (1800–1940) 1914–1920
Obseg gradiva (8 š.; 0,8 t.m.) 7 š.; 0,7 t.m.
Naziv ustvarjalca Škofijska pisarna lavantinske oz. mariborske (nad)ško-

fije
Opis vsebine •	službeni listi duhovnikov, ki so med vojno delovali kot 

vojaški kurati 1900–1920, c. 40 ks. (š. 1–7)
Jezik gradiva nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2005
Bibliografija Šimac: Vojaški kurati, str. 407–542

LU
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Signatura fonda oziroma zbirke NŠAM 4085
Ime fonda oziroma zbirke ŠEMATIZMI
Čas gradiva (19. stol.–20. stol.) 1915–1918
Obseg gradiva (68 š.; 6,8 t.m.) c. 70 ks.
Opis vsebine •	šematizmi raznih škofij in redovnih skupnosti 1915–

1918, c. 70 ks.
Jezik gradiva češčina, latinščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popisi 2003 (delni)

LU
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10. Škofijski
 arhiv Koper
 (ŠAK)

Načrt vojaškega  
pokopališča v Črnem 
Vrhu nad Idrijo, 
s. d. (ok. 1917)
(SI ŠAK Ž Črn MKU 6)
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Signatura fonda oziroma zbirke ŠAK Ž Kronike
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJE – KRONIKE
Čas gradiva (1627–1996) 1914–1918
Obseg gradiva (77 k.; 1,53 t.m.) 26 k.; 0,77 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Batuje

Župnija Črni Vrh nad Idrijo
Župnija Divača
Vikariat Erzelj
Župnija Grgar
Župnija Hrušica
Župnija Idrija
Župnija Ilirska Bistrica
Župnija Jelšane
Župnija Knežak
Župnija Lokev
Župnija Lozice
Župnija Most na Soči (Sv. Lucija na Mostu)
Župnija Novaki
Župnija Podkraj
Župnija Podgrad
Župnija Podnanos (Šentvid nad Vipavo)
Vikariat Pregara
Župnija Rut (Nemški Rut)
Župnija Senožeče
Župnija Tolmin
Župnija Tomaj
Župnija Volče

Historiat ustvarjalca Skrb za duhovni blagor prebivalcev župnije.
Historiat fonda oziroma zbirke Župniki so zapisovali dogajanje in svoj pogled na 

dogodke na ozemlju svojih župnij in povzemali po-
membne dogodke izven njih.

Opis vsebine •	kronike 1914–1917 (pomembni dogodki, gmotno 
in duhovno stanje v župnijah, nastanitev, premiki in 
preskrba vojske), 26 k.

Jezik gradiva hrvaščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2012

LT

Signatura fonda oziroma zbirke ŠAK Sveta Marta
Ime fonda oziroma zbirke SVETA MARTA
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Čas gradiva (1770–1942) 1914–1918
Obseg gradiva (34 š.; 3,4 t.m.) 1 š.; 0,1 t.m.
Naziv ustvarjalca Komisija za begunce z Juga (Comitato per i fuggiaschi 

meridionali – Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem 
Süden)

Historiat ustvarjalca Preskrba z materialno in denarno pomočjo beguncev.
Historiat fonda oziroma zbirke Gradivo je nastalo v času delovanja Komisije za begun-

ce z Juga v Kopru. Zaradi prostorske stiske je bilo gra-
divo shranjeno v prostorih nekdanjega kapucinskega 
samostana pri cerkvi sv. Marte. Od tam je bilo gradivo 
preneseno v Škofijski arhiv.

Opis vsebine •	okrožnice	županstvom	1917,	3	ks.	(š.	18)
•	prošnje	za	dodelitev	pomoči	1915–1918,	3	m.	(š.	18)
•	seznami	prosilcev	in	prejemnikov	pomoči	1915–1918,	

3 m. (š. 18)
Jezik gradiva italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2008

LT

Signatura fonda oziroma zbirke ŠAK Ž
Ime fonda oziroma zbirke ŽUPNIJE (MATIČNE KNJIGE)*

Čas gradiva (1506–2004) 1914–1918
Obseg gradiva (2667 k.; 67,25 t.m.) 6 k.; 0,08 t.m.
Naziv ustvarjalca Župnija Čepovan

Župnija Črni Vrh nad Idrijo
Župnija Šturje
Župnija Vipava

Historiat ustvarjalca Skrb za duhovni blagor prebivalcev župnije.
Historiat fonda oziroma zbirke Župniki so v matične knjige umrlih kronološko vpisova-

li pogrebe na ozemlju oskrbovanih župnij. Iz župnij so 
knjige prišle v Škofijski arhiv.

Opis vsebine •	podatki	 o	 pokopanih	 osebah	 1914–1918	 (ime,	 prii-
mek, kraj izvora, datum smrti in pokopa, razlog smrti, 
prejeti zakramenti za umirajoče, pokopovalec), 6 k.

Jezik gradiva latinščina, nemščina, slovenščina
Pripomočki za uporabo gradiva arhivski popis 2016

1LT

* Mrliške matične knjige hranita tudi NŠAL in NŠAM, vendar pri popisih obeh arhivov niso pose-
bej navedene.



590

World War I that took place a hundred years ago was really the first global war since it in-
volved all major world empires of that time and their allies. The devastating effect of this 
horrific manslaughter was acutely felt also by our ancestors, not only by men, who fought 
for the emperor in various fronts across Europe, but also by women and children, who 
stayed at home and single-handedly took care of their homes and businesses, suffered 
shortage of food and other necessities and did their best to relieve the increasingly diffi-
cult conditions in the country. Many were forced to leave their homes as refugees, while 
the lives of others sadly and tragically ended much too soon.
Slovenians	most	vividly	 remember	our	“home”	 Isonzo	Front,	which	 lasted	 from	May	23,	
1915, when the Kingdom of Italy entered the war, until October 27, 1917, when the so-cal-
led Miracle at Kobarid took place. The centenary of the end of the Isonzo Front is comme-
morated also by the Slovenian public and church archives - Archives of the Republic of 
Slovenia or the Slovenian national archives (ARS), six regional and historical archives (Re-
gional Archives of Maribor (PAM), Regional Archives of Koper (PAK), Regional Archives 
of Nova Gorica (PANG), Historical Archives of Ljubljana (ZAL), Historical Archives of Celje 
(ZAC), and Historical Archives of Ptuj (ZAP), as well as three Catholic Church archives (Ar-
chdiocesan Archives in Ljubljana (NŠAL), Archdiocesan Archives in Maribor (NŠAM), and 
Diocesan Archives in Koper (ŠAK)) – by publishing a paper and online version of a thematic 
Guide to World War I Archival Records. The guide is published under the auspices of the 
Slovenian National Committee for the 100th Anniversary of World War I (2014–2018).
The compilation of the guide was entrusted to the Coordination Board which consisted 
of 10 members. Its task was to supervise description of archival material in individual 
archives and to prepare and compile a guide to WWI archival documents that are kept 
in the ten Slovenian public and church archives. By doing so, we hope to assist our re-
searchers and other members of the interested public in their search for WWI related 
documents and in their research of this interesting but sadly often overlooked period of 
the Slovenian history.
Divided into 10 chapters, one for each participating archive, the guide is a joint effort of 74 
archivists, who for the purpose of compiling the guide recorded 899 fonds and collections. 
Fonds and collections are described in a uniform manner and according to the following 
elements.
The first two elements of description for every fonds or collection are its reference code 
and title. Each entry includes a time frame, which is described in two ways; the time period 
in brackets indicates the time of records creation for the entire fonds and collection or 
it indicates a time span during which a certain authority, which is being described, was 
operating, while the time period that follows outside the brackets refers strictly to WWI 
records. The extent of the described material is entered in a similar manner. The data in 

Summary
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brackets refers to the entire fonds or collection, and the data that follows outside the brac-
kets refers to WWI documents only.
Records creator’s name is provided as well and is entered in the Slovenian language. If, 
however, a creator also had a foreign name, such version of a name is included as well.
Short administrative/biographical and archival histories are provided only for the fonds 
and collections that were created during WWI and for personal fonds. In all other cases 
these histories are omitted, since users can access the latest versions of such histories on-
line, or can find them in other sources. By doing so, we hope to avoid any duplication of 
data and make the guide as clear and user-friendly as possible.
The most important element is of course content description. The content is described 
using short and unambiguous key words. When enabled by the existing inventories, the 
time and extent of the content are also defined.
Other elements of description include the information about the language of the archival 
material, information about finding aids and relevant bibliography, and in some cases also 
the notes about the condition of the material described.
Due to the specific nature of archival material, of WWI period in general and of its after-
math, the guide is not strictly limited by the years 1914 and 1918, i. e. by the start and the 
end of WWI, but covers the time before and after the war as well. Thus, one might find 
in it a diversity of data, such as records about the assassination of the Austro-Hungarian 
Crown Prince Franz Ferdinand in Sarajevo, about military operations and their outcome, 
records about prisoners-of-war, military hospitals, records about civilians (in relation to 
food provisions, censorship, criminal files, probate matters, etc.), records about military 
service (memoirs of soldiers, military records, monuments, cemeteries, ossuaries, reburial 
of soldiers, etc.). The guide also brings archival material of the central land authorities that 
operated during the time of the Habsburg Monarchy, during the State of Slovenians, Cro-
ats and Serbs, and during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians or the Kingdom 
of Yugoslavia. Also included are documents created by local administration and courts, as 
well as military fonds, business fonds, fonds from the field of education, science and health 
care, personal fonds, a variety of collections (such as maps, plans, photographs), and films.
Archival material kept by the three church archives is of great value as well. Included 
among their collections are records describing church bells being given away for military 
purposes, records on visitations to individual parishes, diaries of priests, their official certi-
ficates, reports of parish offices about the sick, killed and missing soldiers, etc. Particularly 
important are death registers, parish chronicles, and parish announcement books.
The guide ends with a bibliography and there is also an index of names and places for a 
more efficient search.
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 a. e. – arhivska enota
 akc. – akcesijski
 ARS – Arhiv Republike Slovenije  
   (del signature le AS)
 čb – črnobeli
 f. – fascikel
 IDR – enota v Idriji (del signature ZAL)
 k. – knjiga
 KRA – enota v Kranju (del signature ZAL)
 ks. – kos
 LJU – enota v Ljubljani (del signature ZAL)
 m. – meter, mapa
 mf. – mikrofilm
 min – minut
 mm – milimeter
 NME – enota v Novem mestu  
  (del signature ZAL)
 NŠAL – Nadškofijski arhiv Ljubljana
 NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor
 ok. – okoli
 ov. – ovoj
 p. e. – popisna enota
 PAK – Pokrajinski arhiv Koper
 PAM – Pokrajinski arhiv Maribor
 PANG – Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
 s. d. – sine dato (brez datuma)
 SI – Slovenija (kot del signature)
 s. l. – sine loco (brez kraja)
 stol. – stoletje
 str. – stran(i)
 š. – škatla
 ŠAK – Škofijski arhiv Koper
 ŠKL – enota v Škofji Loki (del signature ZAL)
 št. – številka

 t. e. – tehnična enota
 ur. – uredil(i), urednik(i)
 ZAC – Zgodovinski arhiv Celje
 ZAL – Zgodovinski arhiv Ljubljana
 ZAP – Zgodovinski arhiv na Ptuju
 zv. – zvezek
 Ž – župnije (del signature ŠAK)
 ŽA – župnijski arhiv (del signature NŠAL)
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Adelsberg. gl. Postojna
Adlešiči, 536
Admont, 259
Afriach. gl. Javorje nad Škofjo Loko
Ahačič Mimi, 504
Aiba. gl. Ajba
Aichholzer Franc/Emerik, 100
Aidussina. gl. Ajdovščina
Ajba, 214, 268
Ajdovščina, 214, 215, 232, 233, 245, 254, 257, 
261, 266, 268, 269
Ajševica, 266
Albanija, 252, 324, 581
Alessandria, 257
Alič Janez, 119
Alsolendva. gl. Dolnja Lendava
Altenlack. gl. Stara Loka
Ambrus, 72, 79, 537
Amerika, 330, 331
Ancona, 253
Angeli Karl, 257
Anglija, 84, 263
Ankele, 378
Ankon Alojz, 114, 115
Aquileia. gl. Oglej
Argentina, 127
Arko Ivan, 500
Arnež Peter, 54
Arschische. gl. Ržiše
Asitago, 111
Aspern, 509
Asling. gl. Jesenice
Attems Henrik, 35
Auersperg Herward, 499
Auza. gl. Avče
Auzza. gl. Avče
Avač, 112
Avber, 172

Avče, 112, 215, 268
Avstrija, 328, 336, 337, 340, 345, 497, 524
Avstro-Ogrska, 12, 105, 111, 114, 130, 132, 141, 
149, 162, 218, 227, 243, 357, 394, 400, 401, 406, 
408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 426, 427, 433, 
437, 438, 439, 455, 456, 461, 462, 469, 492, 499, 
513, 514, 515, 532, 557
Avšček, 255
Ažman Andrej, 535
Babno polje, 393
Bača pri Modreju, 268
Bad Radkersburg. gl. Radgona
Bagnoli della Rosandra. gl. Boljunec
Bajželj Franc, 120
Balant, 379
Banat, 98
Banja Loka, 81
Banjščice, 256
Banjšice, 219, 268
Barbana, 246
Bardejov, 201
Bardolff Freiherr Karl von, 318
Baš Franc, 315
Baš Jakob, 315
Baš Janez, 315
Baš Jera, 315
Baš Jurij, 315
Baš Margerita, 315
Baš Marija, 315
Baš Martin, 315
Baš Tomaž, 315
Baš Uršula, 315
Batuje, 588
Bavdež Kristjan, 257
Bavšica, 230
Begunje na Gorenjskem, 32
Begunje pri Cerknici, 325
Bejek Štefan, 124
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Bela Cerkev, 557
Beljak, 254, 265
Belluno, 113, 265
Beltinci, 207
Benedikt, 80
Benetke, 168, 266
Beograd, 101, 104–107, 110, 124, 343, 362, 483, 
510
Berčič Janez, 492
Berčič Marija, roj. Plešnar, 492
Berghaus Leopold, 184
Berkovci, 210, 583
Berlin, 100, 106
Bern, 180
Bernik, 540
Bernot Zvonimir, 100
Besnica, 367, 537
Bevk France, 251
Bevk Stanislav, 107
Bevke, 438
Bilje, 268
Billek Josef, 475
Billichgraz. gl. Polhov Gradec
Bischoflack. gl. Škofja Loka
Bistrica ob Sotli, 79
Bitenc Ivan, 119
Blagovica, 72, 399, 557
Bled, 60, 61, 81, 104, 106, 243, 266, 368, 537, 557
Blegoš, 459
Bočna, 72
Bodonci, 207
Bogojina, 207
Bogovič Janez, 580
Bohinj, 78
Bohinjska Bistrica, 368
Bohm pl. Bohmerscheim Avgust, 107
Bohm-Ermolli Eduard Freiherr von, 318
Bohova, 26
Bojno polje, 261
Boka Kotorska, 114, 119, 120
Boljunec, 250
Borojević von Bojna Svetozar, 57, 65, 115, 180, 
266, 356, 358, 382, 500

Borovlje, 42, 79
Borovnica, 72, 80, 363, 438
Bosna in Hercegovina, 20, 21, 24, 68, 70, 188, 330, 
331, 499
Bouzov, 529
Bovec, 213, 216, 217, 227, 229, 230, 246, 259, 268
Božakovo, 447
Božič Isaia, 263
Božič Jernej, 247
Braslovče, 71, 80, 97, 117, 315, 559, 572
Bratonci, 207
Bratož Janez, 242
Brauenseifen. gl. Ryžoviště
Brdo pri Lukovici, 104, 107, 387
Breg pri Ptuju, 514
Breginj, 213
Brejc Janko, 83
Brenčič Alojz, 511
Brestanica, 26, 72, 274, 293, 305
Brestje, 252
Brest-Litovsk, 332
Brestovica, 265
Breth. gl. Log pod Mangrtom
Bretto. gl. Log pod Mangartom
Brezigar Milko, 105
Brezje, 341, 368, 369, 529
Breznica, 80, 536
Brezno, 559
Brezovica pri Ljubljani, 72, 79, 339, 424
Brezovo, 215
Brezovo polje, 266
Breže, 529
Brežice, 25, 26, 33, 272, 280, 287, 309, 502, 559
Brioni, 41
Brno, 92
Brody, 201
Bródy	Sándor,	210
Bruck an der Leith. gl. Bruck ob Litvi
Bruck ob Litvi, 249, 270
Brunner, 200
Buchberg. gl. Zabukovica
Buče, 287
Bučka, 557
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Budanje, 267
Budimpešta, 105, 211
Bukarešta, 161, 164, 446, 447, 449–451, 453
Bukovica, 267
Bukovina, 323, 331, 334, 371, 383, 385
Bukovščica, 456
Burdych Ervin, 497
Burdych Evgen Alfred, 320, 496, 497
Busau. gl. Bouzov
Calceranica al Lago. gl. Kaldonaško jezero
Caldonazzo, 112
Camerloher Ludwig von, 319
Camplengo, 111
Campo Formido, 112
Campo Mulo, 112, 113
Canale. gl. Kanal
Canale d’Isonzo. gl. Kanal
Cankar Ivan, 21
Cankova, 177, 207
Capodistria. gl. Koper
Caporetto. gl. Kobarid
Caricin. gl. Volgograd
Carpen, 113
Casarsa della Delizia, 114
Casarse, 112
Castel Nuovo na Tirolah. gl. Castelnuovo del Garda
Castelnuovo. gl. Podgrad
Castelnuovo del Garda, 112
Castelnuovo d’Istria. gl. Podgrad
Catinelli	Edler	von	Obradich-Bevilacqua	Arthur,	
319
Catinelli Wilhelm Freiherr von, 319
Cava Romana, 112
Cavareno, 496
Cavorame, potok, 113
Celje, 19, 21–23, 26, 27, 30, 33, 47, 72, 77, 80, 95, 
96, 109, 120, 121, 170, 205, 253, 271–273, 276, 
278–281, 285, 288, 289, 301, 302, 304, 308–311, 
313, 315, 317, 575
Celovec, 32, 70, 98, 101
Ceneda, 113
Cerklje na Gorenjskem, 367, 557
Cerklje ob Krki, 530

Cerknica, 71, 72, 94, 257, 394
Cerkno, 215, 231, 249, 254
Cerkvenjak, 80, 193
Cernjšek Mihael, 509
Cetinje, 20
Cezsozha. gl. Čezsoča
Chmelarž von Eugen, 318
Cholm, 529
Cilli. gl. Celje
Cima Vezzena, 113
Cirkulane, 79
Codelli baron Anton, 91, 352
Codroipo, 113, 124, 500
Col, 240
Collalto, 113
Collalto, grof, 113
Combai, 113
Compolongo, 111
Conegliano, 113
Conrad von Hotzendorf Franz, 112, 529
Copriva. gl. Kopriva
Coroliano Gnesutto, 270
Cost’ Alta, 113
Costa, 113
Costesin, 111
Cra Campolago, 113
Cra la Madielle, 111
Creda. gl. Kred
Csoban Dragutin, 319
Csorna	Jenőne,	177
Culemborg, 529
Culenburg. gl. Culemborg
Custozza, 334, 340
Cven, 193
Cvirn Franc, 124
Czibulka von Buchland Freiherr Claudius, 318
Čabar, 495
Čabranka, reka, 26
Čatež pri Veliki Loki, 79
Čatežu ob Savi, 171
Čaven, 260
Čekovnik, 382
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Čepovan, 589
Čerin Karel, 530
Čermelj Lavo, 83, 85
Černe Amalia, 244
Černe Amalia, roj. Černe, 244
Černe Amalija ml., 244
Černe Anton, 244
Černe Emil, 244
Černe Franc, 244
Černe Paula, 244
Černovice, 106, 165
Červinka Vincenc, 100
Češka, 123, 258
Češnjevek pri Cerkljah na Gorenjskem, 105
Češnjica, 72
Čezsoča, 213, 217
Čop Joža, 121
Črenšovci, 207
Črešnjevec, 79
Črešnjice, 79, 295
Črmošnjice, 538
Črna gora, 44, 84, 98, 200, 337
Črni vrh, 215
Črni Vrh nad Idrijo, 587–589
Črniče, 256, 267
Črnomelj, 390
Črnuče. gl. Ljubljana – Črnuče
Dalmacija, 20, 21, 24, 123, 263
Debevc Ivan, 124
Debrecen, 205
Děčin, 258
Dekani, 174
Delago Alojz, 90
Delles Alojzija, roj. Černe, 244
Demus-Moran Ferdinand, 319
Dermota Anton, 107
Destrnik, 79
Devica Marija v Polju. gl. Ljubljana – Polje
Devin, 112, 104
Diano Marina, 249
Diaz Armando, 149
Divača, 26, 117, 588

Djakovo, 495
Dob, 73, 112, 538, 557
Dob na Retablisingi, 112
Doberdob, 18, 111, 256, 266
Doberić, 111
Dobje pri Planini, 314, 316
Dobračeva, 73
Dobrad pri Podragi, 267
Dobrava pri Kropi, 444
Dobravlje, 234
Dobrepolje, 73, 79, 401
Dobrije pri Guštanju, 101
Dobrla vas, 184, 491
Dobrna, 46, 560
Dobrova pri Dravogradu, 171
Dobrova pri Ljubljani, 73, 79, 426, 427, 490, 538, 
539
Dobruca, 264
Dobrudža, 492
Dobrunje. gl. Ljubljana – Dobrunje
Dodič Anton, 119
Dol, 215
Dol (Valone), 255
Dol pri Hrastniku, 273, 313
Dol pri Ljubljani, 73, 539
Dol. Lendava. gl. Lendava
Dole, 383
Dolenja vas pri Ribnici, 539
Dolenji Logatec. gl. Logatec
Dolenjska, 102, 250, 260
Dolenjske Toplice, 322, 448, 557
Dolje, 213, 214, 226, 231
Dolnje Cerovo, 252
Dolnji Lakoš, 177
Dolomiti, 491
Dolsko, 73, 553
Dommes Wilhelm Ernst Justus von, 319
Domžale, 73, 108, 254, 398, 540
Donava, reka, 117
Dornava, 510, 517
Dornberk, 112
Dovje, 364, 540
Drachenburg. gl. Kozje
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Drage, 109
Drašiči, 447
Drava, reka, 26, 510
Dravlje. gl. Ljubljana – Dravlje
Dravograd, 102, 255
Dravsko polje, 576
Drenov Grič, 438, 439
Dresenza. gl. Drežnica
Dreta, reka, 24
Drežnica, 213, 217, 218, 268
Drobnič Ivan, 252
Dunaj, 12, 20, 25, 40, 84, 89, 93–95, 97, 99, 100, 
104–106, 108, 110, 116, 139, 205, 243, 249, 251, 
253, 262, 493, 500, 501, 511, 534, 582
Duplica, 108
Duži, 503
Dvorjane, 80, 197
Ebenthal in Karnten. gl. Žrelec
Eberndorf. gl. Dobrla vas
Edšid Janez, 124
Egg. gl. Brdo pri Lukovici
Endlicher, 120
Erjavec Fran, 107
Erjavec Miha, 124
Erzelj, 267, 588
Eržen Jože, 119
Eržen Jožef, 392
Escherich pl. Gustav, 107
Ettler Karl, 513
Evgen Avstrijski, 112, 142, 146, 266
Fabčič Štefan, 243
Faber Georg, 107
Fabris de Felice, 233
Falkhausen Richard von, 319
Falze di Piave, 113
Fara, 408
Felaher Julij, 99
Feldhof bei Graz. gl. Feldhof pri Gradcu
Feldhof pri Gradcu, 103
Feltre, 113
Ferlach. gl. Borovlje
Fiedler Paul, 318
Fiesa, 147

Fischer, 112
Fischer von Ledenice Eduard Ritter, 319
Flego Peter, 148
Flitsch. gl. Bovec
Foerster Jaroslav, 108
Fokovci, 207
Follina, 113
Fon Emilija, 487
Fon Franc, 115
Fontina, 113
Formin, 33
Forni di Sopra, 265
Forster-Streffleur Felix Ritter von, 319
Fox Vinzenz Josef Hugo Freiherr von, 318
Fram, 26, 79, 197
Franc Ferdinand, 12, 35, 130, 203, 287, 345, 355, 
416, 454, 529
Franc Jožef I., 36, 162, 203, 209, 345, 355, 446, 
447, 449–460, 504, 529
Francija, 136, 151
Frankolovo, 79, 80, 294, 560
Franz. gl. Vransko
Freudenthal, 529
Freund, 531
Freund Johann, 8, 266
Friderik Avstrijsko-Tešinski, 98, 529
Fridl Jože, 119
Friedau. gl. Ormož
Friesach. gl. Breže
Frimm Zsigmond, 178
Funk Gustav, 319
Furlan Josip, 105
Furlanija, 165, 246, 266
Fursager Leopold, 491
Gaberje, 207, 249
Gabrielis	q.	Bernardes	de	Iustinopoli,	168
Gabrielli Italo, 168
Gabrielli Lodovico G., 168
Gabrielli Pietro, 168
Gabrje, 213, 214, 226, 231
Gabrovka, 80
Gačnik Janko, 117
Gaj nad Mariborom, 79, 193
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Galicija, 79, 560
Galicija, pokrajina, 115, 123, 131, 132, 135, 136, 
150, 180, 200, 204, 205, 243, 244, 249, 254, 260, 
323, 331, 334, 349, 350, 363, 371, 383, 385, 459, 
472, 499, 517, 529, 557, 578
Galijola, 169
Galli Carl, 84
Gambini Emma, roj. Tamaro, 170
Gambini Pier’ Antonio, 170
Gambini Pio Regio, 170
Gameljne, 80
Gariboldi Otto, 201
Gariboldi Robert, 201
Gariboldi vitez Ferdinand, 201
Garlatti Ladislava (Slava), roj. Angeli, 256
Garlatti Miljutin, 256, 257
Gärtner Viktor, 92
Geiger, 177
Genova, 105, 249
Gerbec Amalija, 249
Gerbec Ana, 249
Gerbec Anton, 249
Gerbec Franc, 249
Gerbec Janez, 249, 250
Gerbec Jože, 249
Gerbec Marija, 249
Gerbec Mihael, 249
Gerhaus, 332
Gerok Karl Christof Friedrich von, 318
Gligo Nikolaj, 530
Glinšek Ivan, 488
Globelnik Ivan, 169
Gnirs Anton, 40
Goče pri Vipavi, 117
Godešič, 79
Godina J., 124
Godovič, 526, 530, 531
Goecken Herman, 477
Goglia Ritter von Zlota Lipa Ferdinand, 318
Gojače, 248
Golec Januš, 580
Golia Adolf, 54
Golja Antonija, 248

Golnik, 52, 85
Golob Franc, 524
Golouh Rudolf, 91, 92
Gomila, 523
Gomilsko, 80
Gonobitz. gl. Slovenske Konjice
Gora, 357, 434
Gorenja vas, 73, 232, 377, 378, 453, 454, 455, 557
Gorenje pri Zrečah, 79
Gorenje Sušice, 449, 450
Gorenji Logatec. gl. Logatec
Gorenjska, 102
Gorica, 31, 36, 43, 91, 102, 111, 160, 165, 172, 
201, 219, 227, 229, 232, 233, 235, 236, 243, 246, 
251–253, 255, 260, 261, 265–268, 324, 334, 370, 
498, 502, 504, 524
Goričane, 478
Goriče, 442
Goriška, 41, 54, 96, 132, 219, 246, 253, 370
Goriška Brda, 264
Gorišnica, 32, 517
Gorizia. gl. Gorica
Gorjanc Franc, 532
Gorjansko, 162
Gorje, 78
Gorlice, 201
Gornja Ponikva, 80, 561
Gornja Radgona, 32, 104, 119, 185
Gornje Cerovo, 264
Gornje Pirniče. gl. Zgornje Pirniče
Gornji Grad, 281, 573
Gornji Petrovci, 207
Gorz. gl. Gorica
Gosar Ivan, 504
Gotna vas, 502
Gotovlje pri Celju, 169, 300, 561
Gottsche. gl. Kočevje
Gozd, 73, 327, 557
Grabrijan Genovefa, 246
Grabrijan Hinko, 246
Grabrijan Karol Viktor – Tine, 246
Grabrijan Marija Ana – Anda, 246
Grabrijan Stanislav Stanko, 246
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Grad, 177, 207
Gradac, 448
Gradec, 31–33, 63, 90, 94, 95, 101, 103, 120, 183, 
184, 243, 252, 254, 309, 310, 448, 495, 497, 501, 
522, 524, 557
Gradež, 524
Gradišče, 123
Gradiše, 79
Gradiška, 132, 246, 253
Gradnik Vladimir, 255
Grado. gl. Gradež
Grafenauer Franc, 100
Grahovo ob Bači, 214, 231
Grahovo pri Cerknici, 398
Grajena, 523
Grajena, potok, 512
Grajska vas, 273
Gran, 350
Grasselli Anica, 489
Grasseli Peter, 489
Grasselli Marija, roj. Krisper, 489
Grasselli Leon, 489
Grasselli Mirko, 489
Graz. gl. Gradec
Grbec Ivan, 258
Grdina Igor, 316
Gregorčič Simon, 501
Grejenščak, 523
Grgar, 239, 588
Griže, 561
Grosuplje, 229, 400
Guietta, 113
Gurkfeld. gl. Krško
Guštanj. gl. Ravne na Koroškem
Hacin Janko, 105
Hafner Anton, 376
Hafner Vinko, 119
Haidenschaft. gl. Ajdovščina
Hajdina, 518
Haller Edler von Hallenburg Stanislaus, 319
Hallerstein. gl. Koča vas
Hammerl Leopoldina, 171
Haus Anton, 318

Hefelle Georg, 318
Heidelberg, 95
Helena, 113
Heltai	Jenő,	210
Hemmer Hans, 319
Henina, 298
Herberstein grof Jožef, 522
Herceg Novi, 200
Heyssler Erich, 319
Hindenburg von Paul, 318, 529
Hodoš, 178
Hofmann Peter, 318
Hoher Sonnblick, 102
Hoisel Josef, 275
Holchaker Franc, 491
Holchaker Jelca, roj. Mayr, 491
Holldorf. gl. Pekel
Holub Franz von, 318
Homec, 73, 540, 541
Honigschmid Franz, 319
Horjul, 73, 78, 79, 427, 428
Horodenka, 111, 201
Horvat Pavle, 124
Horváth	Ádám,	210
Hotedršica, 73, 355–357, 433
Hotič, 80, 408
Hrastnigg. gl. Hrastnik
Hrastnik, 26, 86, 273, 306, 307, 313
Hrastovec, 522
Hribar Ivan (Janez), 396, 464
Hribar Jože, 83
Hrušica, 342, 364
Hrušica pri Podgradu, 119, 588
Hrvaška, 24, 499
Huller Edler von Hullenried Karl, 511
Hulsenbeck-Georgiević Natalija, 95
Hummel Karl, 319
Idersca. gl. Idrsko
Idresca d’Isonzo. gl. Idrsko
Idria. gl. Idrija
Idrija, 31, 38, 59, 94, 96, 99, 107, 256, 383, 467, 470, 
471, 475, 484, 485, 491, 492, 497, 530, 531, 588
Idrija pri Bači, 224, 242
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Idrsko, 213, 218, 238
Ig, 73, 557
Iga vas, 394
Iglič Matevž, 376
Ihan, 399
Ilirska Bistrica, 137, 153, 588
Illirysch Feistriz. gl. Ilirska Bistrica
Ipavec, 316, 312
Isola d’Istria. gl. Izola
Istra, 41, 139, 148, 150, 174, 263
Italija, 8, 20, 25, 54, 84, 85, 113, 128, 141, 149, 
150, 152, 164, 165, 168, 173, 174, 201, 203, 213, 
217, 223, 229, 232, 234, 249, 250, 256, 263, 266, 
318, 321, 328, 331, 340, 353, 362, 373, 378, 380, 
409, 412, 437, 440, 454, 455, 457, 529
Ivanetič Fran, 496
Ivanetič Mimčka, 496
Ivje, 78
Izlake, 80
Izola, 137, 138, 140, 164
Jager, 341
Jagodic Jože, 93
Jagodič Antonija, 270
Jagodič Karel, 270
Jalen Janez, 83
Jamlje, 111, 113
Janežič, 255
Janežič Konrad, 93
Jankó	Zsigmond,	206
Jarc Evgen, 532
Jarenina, 190, 576
Jaroslau. gl. Jarosław
Jarosław, 499
Jasło, 201
Javorca, 257
Javorje nad Škofjo Loko, 376, 381, 458, 459
Javornik, 365
Jeglič Anton Bonaventura, 325, 530, 531, 532
Jehart Anton, 580
Jeklič, 490
Jelenc Janez, 530
Jelšane, 588
Jernej. gl. Sveti Jernej

Jesenice, 87, 115, 121, 323, 364, 365, 440
Ježica. gl. Ljubljana – Ježica
Jožef Franc Avstrijski, 318
Judenberg, 351
Judenburg, 96, 114, 119, 496, 497, 500
Julijska krajina, 138, 139, 149, 150, 151, 253
Julijske Alpe, 266
Jurklošter, 26
Južna Amerika, 20
Kačar, 488
Kaiser Julius, 318
Kal, 215, 230
Kaldonaško jezero, 113
Kambreško, 249
Kamna Gorica, 71, 444
Kamnica, 194, 562
Kamnik, 54, 57, 93, 249, 254, 329, 330, 387, 388, 
406, 478, 495, 499, 501, 541
Kamnitnik, 377, 379
Kamnje, 267
Kanal, 218, 219, 229, 237, 255, 256, 257, 266, 268
Kanalski Vrh, 219
Kandija, 330, 345
Kapele, 80
Kapele na Štajerskem. gl. Kapele
Karađorđević I. Aleksander, 44, 337
Karakau. gl. Krakov
Karel, 246
Karel I., 36, 115, 243, 261, 265, 266, 455, 456, 457, 
458, 529
Karfreit. gl. Kobarid
Karlin Andrej, 171, 581, 582
Karlsbrunn, 529
Karpati, 105, 115, 488
Karstgebiet. gl. Kras
Kartin Franc, 312
Kartin Herbert, 312
Kartin Maria, roj. Pauer, 312
Kaschau. gl. Košice
Kastav, 171
Kavčič Helena, 379
Kazlje, 244
Kenda Ferdinand, 244
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Kenda Julijan, 267
Keszler	József,	210
Kicar, 515
Kikinda, 101, 466
Kirhmajer Jakob, 83
Kislinger Juro, 315
Kitajska, 256
Kitek Ivan, 124
Kladje, 453
Klančič Peter, 252
Klekl Jože (Jožef ), 124, 210
Klemenčič Milan, 254
Klemenčič Savo, 254
Kmecl Jožef, 313
Knez Aleksander Sašo, 120
Kneža, 248
Knežak, 588
Knin, 55
Kobarid, 8, 213, 217, 220, 230, 255, 263, 266, 268, 
269, 590
Kobilje, 206
Koblar Anton, 532
Koch, 180
Kocijan Jožefa, roj. Černe, 244
Koča vas, 90
Kočevje, 27, 30, 71, 80, 321, 338, 359, 360–362, 
388, 557
Kočevska Reka, 74
Kodeljevo. gl. Ljubljana – Kodeljevo
Kofol, 256
Kog, 80
Koge Jakob, 33, 35
Kögeler Emil, 511
Kogovšek Ivan, 115
Kojsko, 268
Kokarje, 32
Kokra, 541
Kolomyja, 201
Kolovrat, 80
Komatar Franc, 532
Komel Franc, 525
Komen, 26, 132
Komenda, 74, 79, 405, 530, 541, 542

Konjice. gl. Slovenske Konjice
Kontovel pri Trstu, 112
Kopanj, 401
Koper, 92, 123, 126, 138–142, 152–154, 158, 163, 
168, 171, 587, 589, 590
Kopriva, 142
Koprivnik pri Kočevju, 482, 557
Korbar Franc, 341
Korda Ignaz Edler von, 318
Korena, 181
Koritnica, 230
Korošec Anton, 89, 100, 253, 325
Koroška, 20, 32, 40, 42–44, 47, 48, 70, 79, 83–85, 
96, 98, 100, 102, 110, 118, 184, 255, 265, 341, 
352, 492, 513
Koroška Bela, 115, 266, 335, 361, 365, 441, 542
Korun Milan, 97
Korytniki, 557
Kos Franc, 532
Kosak Ferdinand, 318
Kosch Robert, 318
Koser Tugomer, 118
Kosovo, 120
Kostanjevica. gl. Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krasu, 112, 265, 268
Kostanjevica na Krki, 80, 280, 487
Kosztolányi	Dezső,	210
Košice, 105, 499
Košir Kristjan, 83
Kot, 79
Kotlje, 80
Kotlje na Koroškem. gl. Kotlje
Kotnik Jakob, 533
Kotnik Janko, 101
Kotor, 89
Kotredesch. gl. Kotredež
Kotredež, 274
Kovacs Matild, 206
Kovač Marija, roj. Žgank, 314
Kovačič Anton, 100
Kovačič Franc, 202, 203
Kovačič Lojze, 118
Kovel, 529
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Kovor, 79
Kowel. gl. Kovel
Kozak Jože, 494
Kozje, 33, 279, 289, 310, 572
Koželnik Berti, 532
Krain. gl. Kranj
Krain. gl. Kranjska
Krajec Janez (Ivan), 99
Krajec Janko, 99
Krakov, 499
Kraków. gl. Krakov
Kramar Karel, 100
Kranj, 23, 30, 31, 57, 94, 104, 105, 107, 119, 322, 
335, 350, 366, 375, 376, 378, 442, 443, 466, 477, 
489–491, 499, 501, 503, 532, 542, 543
Kranj – Primskovo, 80
Kranj – Stražišče, 71, 80, 443
Kranjska, 20–28, 30–35, 39, 42, 50, 54, 66, 70, 78, 
116, 123, 184, 249, 335, 340, 347, 359, 360, 370, 
374, 377, 495, 505, 534
Kranjska Gora, 25, 79, 216, 365, 442, 493
Krantz Jožef, 530
Kranz Moritz, 500
Kras, 8, 42, 122, 162, 244, 251, 266
Krasinec, 448
Krasovsky Anatol, 245
Krasovsky Hermina, roj. Dekleva, 245
Kraut Božidar, 118
Kraut Štefan, 486
Krčevina, 523
Kred, 213, 220
Kreda. gl. Kred
Krenner Alois, 378
Kresnice, 499
Kristan Anton, 100, 101
Križe pri Tržiču, 80, 96, 543
Križevci, 176, 207
Krk, 41
Krka, 401, 402, 543
Krka (Gurk), 41
Krn, 114, 244
Kromberk, 255, 257, 265, 268
Kropa, 109, 445

Krško, 71, 285, 301, 543, 544
Kühár	József,	178
Kuhnsdorf. gl. Sinča vas na Koroškem
Kukovec V., 124
Kumar Srečko, 258, 259
Kunej, 112
Kuriučič Franc, 119
Kustenland. gl. Primorska
Kuželj, 407
Kvarner, 41
Laas. gl. Lož
Laba, reka, 258
Laharnar Albina, roj. Černe, 244
Laibach. gl. Ljubljana
Lampe, 452
Lampe Evgen, 534
Landstrass. gl. Kostanjevica na Krki
Langendorf, 529
Lanthieri, 266
Lapanja Ivanka, roj. Kovačič, 247
Lapanja Jernej, 247
Lapanja Johana, 247
Lapanja Jožefa, 247
Lapanja Marjana, 247
Lapanja Martin, 247
Lapanja Miha, 247
Lapanja Valentin, 247
Larisch Julius, 319
Laschan, 499
Laško, 80, 96, 282, 286, 287, 316, 574
Laufen. gl. Ljubno
Laurenzago. gl. Lorenzago di Cadore
Lavrič Alfred, 98
Le Beau von Aurel, 318
Leban Ivan, 263
Lebring. gl. Lebring-Sankt Margarethen
Lebring-Sankt Margarethen, 249
Ledine, 460
Lembah, 72
Lemberg. gl. Lvov
Lemberg, 294
Lemovje, 216
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Lenart, 32
Lenart Franc, 511
Lenart v Slovenskih goricah, 185, 194, 575
Lendava, 79, 96, 179, 188, 207
Lendvai. gl. Lendava
Lentiai, 113
Leoben, 124
Leopoli. gl. Lvov
Lesično, 26
Leskovar Ferdo, 204
Leskovar Josip, 54
Leskovec pri Halozah, 79
Leskovica, 74
Leše pri Tržiču, 501
Leutschau. gl. Levoča
Levičnik Alfonz, 93
Levoča, 499
Libeliče, 102
Liboje, 26
Libussina. gl. Libušnje
Libušnje, 213, 221
Lichtenwald. gl. Sevnica
Ligojna, 439
Lilija Marija, roj. Globelnik, 169, 170
Lilija Vekoslav Alojzij, 169, 170
Limbuš, 80
Lipa, 210
Lipovšek Gašper, 203
Litija, 81, 388
Litoměřice, 522
Littai. gl. Litija
Livek, 213
Ljubečna, 300
Ljubija pri Mozirju, 307
Ljubljana, 9, 19–21, 23–28, 30, 31, 36–41, 43–46, 
49–58, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 76–80, 82–86, 
88, 91–94, 96, 97, 99–109, 115, 124, 131, 171, 
216, 219, 235, 241–243, 248, 249, 251–253, 
256–258, 313, 320, 323, 324, 325, 331, 363, 371, 
376, 384, 386, 389, 409, 411–419, 421, 461–465, 
468–474, 476, 479–481, 483–495, 498–501, 503, 
504, 526–530, 533, 544, 557, 584
Ljubljana – Barje, 98, 410
Ljubljana – Bežigrad, 52, 464

Ljubljana – Črnuče, 72, 340
Ljubljana – Dobrunje, 73, 340
Ljubljana – Dravlje, 79, 482
Ljubljana – Jarše, 431
Ljubljana – Ježica, 344, 411
Ljubljana – Kodeljevo, 350
Ljubljana – Moste, 344, 345, 346, 350, 417
Ljubljana – Polje, 353, 420, 481
Ljubljana – Prule, 418
Ljubljana – Rakovnik, 418
Ljubljana – Rudnik, 426
Ljubljana – Sostro, 80, 419, 551
Ljubljana – Stožice, 482
Ljubljana – Šentpeter, 431, 544
Ljubljana – Šentvid, 79, 97, 422, 423, 528, 536
Ljubljana – Šiška, 354, 386, 410, 421, 500
Ljubljana – Trnovo, 500
Ljubljana – Vevče, 478
Ljubljana – Vič, 76, 79, 80, 354, 421, 422, 479, 482
Ljubljana – Zalog, 416, 417
Ljubno, 77, 310, 557
Ljutomer, 182, 185, 192, 195, 249, 508, 576
Loče, 71, 296
Loče pri Poljčanah. gl. Loče
Lofler Franz, 318
Log pod Managrtom, 216, 221, 255
Logatec, 20, 58, 74, 79, 81, 357, 389, 432–434, 
529, 530
Loitch. gl. Logatec
Loka pri Zidanem mostu, 71
Lokar Artur, 233
Lokavec, 269
Loke, 266
Lokev pri Divači, 171, 588
Lokvice, 111
Lom pod Storžičem, 80
Lom pri Tržiču. gl. Lom pod Storžičem
Lončar Dragotin, 107
London, 105, 263
Lorenzago di Cadore, 265
Lorenzi Girolamo, 324
Loški Potok, 435, 493
Lovrenc na Pohorju, 79, 195
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Lozice, 248, 267, 588
Lož, 75, 387
Lubin, 529
Luckmann Anton, 39, 109
Luckmann Franc, 109
Luckmann Fritz, 109
Luckmann Jožef, 109
Luckmann Jurij, 109
Luckmann Karel, 109
Luckmann Lambert Karel, 109
Luckmann Ninka, 109
Luče ob Savinji, 562
Lukovica, 74
Lutman Ana (Anica), roj. Može, 245
Lutman Peter, 245
Lutrano, 113
Luttenberg. gl. Ljutomer
Lvov, 127, 201, 332, 567
Mačkovšek Janko, 84
Madžarska, 178
Magušar, 491
Magyar Geza, 178
Maister Rudolf, 118, 119, 124, 125
Majer Ivana, roj. Plemelj, 107
Majšperk, 80
Makedonija, 98
Mali Lošinj, 96
Mali Orehek pod Gorjanci, 260
Mali Ratitovec, 457
Mali rovt pri Crngrobu, 102
Mali St. Vid, 255
Malik Olga, 269
Mandžurija, 256
Mantuani Josip, 94
Marburg. gl. Maribor
Marčič Valentin, 532
Marenberg. gl. Radlje ob Dravi
Maribor, 9, 19, 26, 30–32, 43, 63, 64, 79, 82, 101, 
109, 118, 123–125, 171, 175, 179, 180, 183, 186, 
188–192, 195, 197–201, 203, 208, 230, 243, 251, 
258, 313, 558, 562, 575, 576, 578, 583
Maribor – Malečnik, 208, 566, 582
Maribor – Slivnica, 79, 190, 196, 291, 314

Maribor – Studenci, 191, 230
Mariborski otok, 24
Marija Reka, 563
Marindol, 109
Marjeta na Dravskem polju, 79
Markovci pri Ptuju, 520, 521
Markovič Gorup Milan, 117
Marter, 529
Martinčič Andrej, 529, 557
Martinčič Miroslav, 83
Martjanci, 207
Marušič Drago, 263
Matko I., 124
Matzun Jakob, 510
Mavčiče, 80
Mayr Mavrilij, 491
Mecenseffy Paul Edler von, 319
Medeazza. gl. Medjavas
Meden Marija, 248
Medjavas, 112
Medved Anton, 203
Medvode, 478
Medžimurje, 206
Mejač Anton, 33
Mekinje, 327
Melihen Andrej, 119
Melihen Ivan, 119
Mellweg. gl. Melviče
Melviče, 99
Memeggio, 113
Mengeš, 74, 326, 399, 400, 545, 557
Mengore, 256
Merizzi Erik Edler von, 319
Meško Franc Ksaver, 532
Metlika, 265, 369, 391
Metohija, 98
Mežica, 181
Miklavčič Polda, 257
Miklavž pri Ormožu, 518
Mikš Janez, 532
Milano, 217
Milje (Muggia), 249
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Millenkovich Benno Heinrich Stephan von, 319
Miramar pri Trstu, 84, 266
Miren, 262, 263, 267, 268
Mirna, 322
Mirna Peč, 448, 545
Misan pri Gorici, 111
Misdorf. gl. Mežica
Mlakar Maria, 184
Moder Anton, 534, 535
Moder Janez, 535
Modrej pri Tolminu, 265
Mohorič Anton, 511
Mojstrana, 364, 501
Mokronog, 27, 80, 391, 545, 557
Molnár Ferenc, 210
Molnár	Jenőj,	176,	177
Molo S. Carlo, 112
Monclassico, 529
Monfalcone. gl. Tržič
Monošter, 177, 178
Monte Agaro, 112
Monte Avene, 112
Monte Erio, 111
Monte Grappa, 265
Monte Nero. gl. Krn
Monte Sabotino. gl. Sabotin
Monte Santo. gl. Sveta Gora
Monte Sanvito. gl. Šentviška Gora
Monte Sulder, 113
Montello, 113
Moravče, 81, 545, 546
Moravska, 123, 501
Móricz	Zsigmond,	210
Most na Soči, 214, 224, 231, 255, 268, 588
Moste. gl. Ljubljana – Moste
Moste pri Komendi, 79, 405
Moste pri Ljubljani. gl. Ljubljana – Moste
Mostl Edler von Alpenhorst Anton, 256
Mošnje na Gorenjskem, 169, 368, 369
Motnik, 74, 405
Motvarjevci, 206
Mozirje, 80, 262, 319, 563
Može Ivan, 245

Možina Ivan, 115
Muggia. gl. Milje (Muggia)
Muha Amalija, roj. Udovič, 119
München, 106
Muraszombati. gl. Murska Sobota
Murau, 96, 119
Murska Sobota, 96, 124, 176, 177, 184, 186, 187, 
207
Muta, 79, 82, 83
Mutius von Albert Louis Hugo Max, 318
Nabrežina, 111, 112, 133, 265
Naklo, 367, 443, 546, 557
Napoli. gl. Neapelj
Neapelj, 104
Napotnik Mihael, 567, 581
Nazarje, 80, 262
Neapelj, 113
Nedelica, 79, 207
Nemčija, 134, 136, 150, 351, 524
Nemška Avstrija, 45
Nemec Rafael, 260
Nemški Rut. gl. Rut
Nesseltal. gl. Koprivnik pri Kočevju
Nevlje, 328
Nikola, 499
Nikolaj II. Romanov, 201
Njegovan Maximilian, 318
Notranje Gorice, 103, 424
Notranjska, 266
Nova Cerkev, 80, 292, 573
Nova Cerkev pri Celju. gl. Nova Cerkev
Nova Gorica, 9, 212, 252, 264, 267, 268
Nova Oselica. gl. Oselica
Nova vas (Miren), 266
Nova vas na Blokah, 395
Nova vas pri Rakeku. gl. Nova vas na Blokah
Novak Ferdinand, 54
Novak Janže, 103
Novak Leopold, 532
Novaki, 588
Novigrad, 128
Novo mesto, 31, 33, 71, 99, 169, 260, 322, 370, 
391, 393, 466, 485, 486, 496, 498, 500, 502
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Novo mesto – Šentpeter, 71
Novo mesto – Šmihel, 449, 546
Oberburg. gl. Gornji Grad
Oberhelp Enego, 112
Oberlaibach. gl. Vrhnika
Oberwurz. gl. Korena
Odesa, 101
Oglej, 41
Ogrska, 105, 350
Oizl Miha, 83
Ojstro, 87
Okorn Jože, 118
Okroglič Zdravko, 259
Olip Boštjan, 119
Oltresonzia. gl. Čezsoča
Omsk, 117
Oobit Caproni, 111
Opatje selo, 265
Opava, 452, 529
Opčine, 111
Oplotnica, 199, 200
Orehovica, 79
Ormož, 204, 508, 509, 516
Orožen Božena, 313
Orožen Janko, 313, 314
Osek, 268
Oselica, 376, 377, 453, 454
Oselli Ivan, 115
Oset Stanko, 315
Osilnica, 407
Oslavje, 215, 261
Osor, 41
Otlica, 215
Otočec, 555
Otoničar Ivan, 500
Ovsiše, 444, 445, 547
Ozeljan, 269
Padova, 222
Pagon Ivan, 530
Pahor Andrej, 243
Pahor Darinka, 243
Pahor Ivko, 243

Pahor Oskar, 243, 244
Pahor Rozina, roj. Gregorič, 243
Paloviče, 328
Paniqua. gl. Ponikve
Papp Daniel, 319
Pariz, 84, 92, 95, 105, 205, 263, 329, 340, 404
Pauer Johann, 312
Pavlica Stanislav, 252
Pavlović Draža, 343
Pécs, 119
Pečarovci, 207
Peče, 79
Pečjak Gregorij, 533
Pečnik Ivan, 535, 536
Pečuh. gl. Pécs
Pekel, 181
Pernica, 80
Pertoča, 207
Pesnica, 71
Pestotnik, 31
Petejani Josip, 100
Peterlin Albin, 529, 541
Peternel Franc, 376
Peternel Jožef, 376
Petrič Franc, 114, 500
Petrovo Brdo, 457
Pettau. gl. Ptuj
Pevma, 265, 266, 268
Pfeifer, 124
Pflanzer-Baltin Karl Freiherr von, 318
Piava, reka, 102, 113, 139, 243, 244, 394, 500
Pichler von Kletus, 318
Pichlik Karel, 119
Piciga Matej, 174
Pičman Edo, 98
Piemont, 257
Piere Tesino, 112
Pilon Veno, 255, 268
Pintbah Jože, 83
Piran, 127, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 157, 159, 
164, 165, 168, 174
Pirano. gl. Piran
Pirkmeier, 124
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Pirniče. gl. Zgornje Pirniče
Pitamic Leonid, 84
Pitreich Anton von, 319
Pitreich Max Freiherr von, 319
Piume. gl. Pevma
Pivk Josip, 497
Pivka, 162
Pivko Ljudevit, 264
Planica, 26
Planica pri Škofji Loki, 102
Planina, 144, 267
Planina pod Golico, 441
Planina pri Rakeku, 74, 93, 547, 557
Plave, 266, 268
Plečnik Jože, 487, 490
Plemelj Alojz, 107
Plemelj Josip, 106
Plezzo. gl. Bovec
Pliberk, 124
Pliskovica, 136, 161
Ploj Miroslav, 204, 205
Plužna, 213, 216
Plzeň, 246
Podbočje, 79
Podboj Štefan, 98
Podbrdo, 231, 254
Podbrezje, 443, 444
Podgora pri Gorici, 170, 265, 268
Podgora pri Ljubljani, 97
Podgorje pri Kamniku, 328
Podgorje pri Slovenj Gradcu, 295, 296
Podgornik Karel, 253
Podgrad, 142, 155, 167, 588
Podgrad pri Novem mestu, 450
Podkraj, 234, 267, 588
Podkum, 557
Podlipa, 79, 439, 547
Podmelec, 268
Podnanos, 169, 236, 242, 247, 267, 588
Podnart, 77, 81
Podraga, 267
Podrožca, 98

Podsreda, 289
Podtabor pri Grosupljem. gl. Št. Jurij pri Grosuplju
Podzemelj, 447, 448
Pokovec Jože, 115
Polenšak, 79
Polhov Gradec, 74, 90, 428, 429
Poljana. gl. Henina
Poljane nad Škofjo Loko, 376, 451
Poljčane, 79
Polje. gl. Ljubljana – Polje
Poljska, 115, 201, 557
Poljubinj, 267
Pollák Henrik, 176
Pollak Karol, 376
Polovnik, 255
Polstrau. gl. Središče ob Dravi
Polšnik, 169
Polzela, 290, 563, 564
Pölzl, 65
Ponikva, 80
Ponikva ob Juž. žel. gl. Ponikva
Ponikva pri Trebnjem, 80
Ponikve, 214, 221, 222, 231
Ponte d’ Oltra, 112
Ponte della Serra, 112
Pordenone, 112, 113, 500
Poreč, 41, 150, 151
Poreče, 247
Porto, 113
Portorož, 128
Poskovček Adolf, 124
Postojna, 20, 33, 35, 36, 59, 156, 159, 169, 243, 
264, 265, 270, 535
Postumia. gl. Postojna
Potočnik Matej, 365
Pour, 500
Poverio. gl. Povir
Povir, 143, 161
Pozzuoli, 113
Požar Jože, 119
Praga, 95, 100, 103, 105, 107, 119, 246, 252, 313
Pragwald. gl. Prebold
Prattes, 504
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Prebold, 80, 306, 564
Prečna, 548, 557
Preddvor, 501
Predmeja, 261, 266
Predoslje, 80
Pregara, 588
Prekmurje, 43, 44, 79, 104, 118, 124, 205, 206, 
209
Prekopa, 28, 79
Preloka, 77, 79, 81, 548
Premrou Miroslav, 263
Prepeluh Albin, 107, 121
Preserje ob Juž. žel. gl. Preserje pri Brezovici
Preserje pri Brezovici, 80, 353, 354, 429, 548
Preska, 79, 425
Prevoje, 72, 81
Prica Dragutin (Karl), 319
Prihova, 196
Prijedor, 55
Primolano, 113
Primorje, 20, 22, 40, 41, 43, 44, 98, 123, 263, 324
Primorska, 40, 41, 43, 70, 84, 95, 122, 138, 140, 
219, 226, 253, 298, 374, 472
Primožič Ludvik, 117, 118
Primskovo. gl. Kranj – Primskovo
Princip Gavrilo, 114
Prinčič Niko (Nikolaj) – Peter, 264
Prosenjakovci, 206
Prvačina, 243, 266
Przemyśl, 200, 201, 332, 499, 557
Ptuj, 9, 26, 30, 32, 33, 171, 506–516, 518–524, 
577
Ptujska Gora, 72, 525
Puconci, 177, 208
Puhallo von Brlog Paul Freiherr, 318
Pula. gl. Pulj
Pulj, 40, 41, 93, 168, 169, 171, 258, 261
Purgstall, 508
Pushnik Marko, 233
Pušnar Katarina, 249
Rab, 103
Radeče, 282
Radenci, 175, 208

Radenci ob Kolpi, 446
Radgona, 96, 114, 119, 249, 255
Radkersburg. gl. Gornja Radgona
Radlje ob Dravi, 26, 79, 186, 575
Radmannsdorf. gl. Radovljica
Radmirje, 564
Radmožanci, 211
Radomlje, 400
Radovljica, 60, 93, 216, 230, 247, 491, 501, 549, 
557
Radvanje, 182
Rainkovetz. gl. Rajnkovec
Rabelj, 266
Rajhenburg. gl. Brestanica
Rajnkovec, 274
Raka, 286, 549
Rakek, 71, 326, 396
Rakitna, 549
Rakovnik. gl. Ljubljana – Rakovnik
Rann. gl. Brežice
Rann in Steiermark. gl. Brežice
Rasin Alojz, 100
Ratschach. gl. Radeče
Ravne, 460
Ravne na Koroškem, 194
Rečica ob Savinji, 565
Rečica pri Laškem, 26
Redipuglia. gl. Sredipolje
Regen Jožef, 533
Regent Ivan, 100
Reifnitz. gl. Ribnica
Rejc Ivan, 171
Reka, 297
Remec Vladimir, 478
Renkovci, 205
Repentabor, 112
Repinc Jože, 119
Repnje, 432
Res Alojzij, 250, 251
Ribče, 80
Ribnica, 33, 122, 358, 359, 389, 435, 557
Ribno, 550
Riga, 115
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Rihemberk, 252
Rihtarić Matija, 532
Rim, 105, 110, 116, 165, 158, 245, 263
Rimske Toplice, 26, 298
Rob, 430
Robič, 266
Ročinj, 112
Rodler von Roithberg Josef, 318
Rogaška Slatina, 46, 47, 275, 302, 303, 500
Rogašovci, 208
Rogatec, 282, 283, 312, 573
Roglič Ivan, 124
Roglič Stanko, 500
Rogoznica, 515
Rohitsch. gl. Rogatec
Rohitsch Sauerbrunn. gl. Rogaška Slatina
Rohr von Denta Franz Freiherr, 318
Roiano. gl. Rojan
Rojan, 256
Rojc Ivan, 262
Rombon, 8, 216, 255, 261, 266
Romunija, 61, 136, 324, 437, 455
Rončini, 112
Ronzina. gl. Ročinj
Rosenbach. gl. Podrožca
Rotwein. gl. Radvanje
Rovereto, 113
Rovinj, 140, 148, 370
Rovte, 75, 433, 434, 557
Rožna Dolina, 265, 268
Rožnik, 344
Rudnik. gl. Ljubljana – Rudnik
Rupar Franc, 377
Rus Josip, 104
Rusija, 84, 101, 114, 115, 127, 138, 141, 145, 150, 
180, 202, 204, 211, 217, 218, 224, 227, 228, 245, 
256, 330, 342, 343, 349, 352, 371, 373, 437, 511, 
578, 579
Ruše, 80, 191
Rut, 588
Ruth Markič Helena, roj. Lutman, 245
Ryžoviště, 529
Ržiše, 275

S. Lucia. gl. Most na Soči
S. Lucia di Tolmino. gl. Most na Soči
S. Lucia d’Isonzo. gl. Most na Soči
Sabotin, 255, 261, 266, 268
Saga. gl. Žaga
Sagor. gl. Zagorje ob Savi
Sairach. gl. Žiri
Salcano. gl. Solkan
Salis-Samaden Heinrich Freiherr von, 319
Sallagar Hermann, 318
Salvatore Lucca, 28
San Fior, 113
San Martino, 113
San Vigilio, 113
Sankt Hermagoras. gl. Sveti Mohor
Sankt Lambrecht, 500
Sankt Marein bei Erlachstein. gl. Šmarje pri Jelšah
Sankt Peter im Sannthale. gl. Šempeter v Savinjski 
dolini
Sankt Stefan im Gailtal. gl. Štefan na Zilji
Sant’ Andrea. gl. Štandrež
Santa Lucia di Piave, 113
Santa Lucia ob Piavi. gl. Santa Lucia di Piave
Sarajevo, 246, 330, 383, 451, 452, 454–458, 460, 
467, 497, 532, 591
Saria Balduin, 509
Sauro Anna, roj. Depangher, 168
Sauro Giacomo, 168
Sauro Nazario, 138, 168, 169, 172, 174
Sava, 79
Sava ob Juž. žel. gl. Sava
Sava, reka, 323
Savinja, reka, 24
Schievenin, 113
Schilhawsky von Bahnbruck Joseph Ritter von, 
318
Schmiderer Johann, 183, 200
Schmidt von Georgenegg Albert, 318
Schnabl Franc, 100
Schneider Edler von Manns-Au Josef Maria Fer-
dinand Karl, 113
Schollmayer-Lichtemberg Henrik, 90
Schönauer Wenzel, 500
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Schonstein. gl. Šoštanj
Schütz, 530
Schwarz, 531
Schwentner Lavoslav, 91
Sclemba Vincenza, roj. Černe, 244
Scotti Karl, 318
Seckendorff Franz Adolf Freiherr von, 318
Sedlo, 213
Seidensacher Karl von, 318
Sela na Krasu, 111, 265
Sela pri Volčah, 265
Selca, 79, 376, 557
Selič Alojz, 314
Selič Ana, 314
Selič Franc, 314
Selič Lovrenc, 314
Selnica ob Muri, 79
Selška dolina, 457
Semenič Anton, 242
Semenič Frančiška, 242
Semenič Jožef, 242
Semenič Rozalija, 242
Semič, 79, 445, 550
Senekovič I., 124
Senosecchia. gl. Senožeče
Senovo, 305
Senožeče, 78, 143, 166, 588
Serda Alois, 189
Sermage grofica von Szomzedvar und Medved-
grad Alexandina (Sandra), 316
Sernaglia della Battaglia, 113
Serpenizza. gl. Srpenica
Serravalle, 113
Servigliano, 253
Sesana. gl. Sežana
Sesljan, 112, 113, 128
Sever Anton, 258
Sever Božidar, 124
Sever Franc, 258
Severna Amerika, 20
Sevigliano, 112
Sevnica, 79, 279, 283, 296
Sevnica ob Savi. gl. Sevnica

Sežana, 129–132, 143, 144, 156–158, 161, 265
Sibirija, 257, 494
Sicilija, 263
Simonyi Istvan, 177
Sinča vas na Koroškem, 32, 115
Sinji Vrh pri Vinici, 79
Sistiana. gl. Sesljan
Skadar, 171
Skaručna, 79
Skopice, 80
Skrilecz Mihalyo, 177
Skrilje, 239, 261
Skvarča Ciril, 118
Sladka Gora, 79, 294
Slap ob Idrijci, 224
Slap pri Vipavi, 267
Slaptinci, 80
Slatna, 248
Slavonija, 20, 499
Slejko Anton, 248
Slobodnik Josip, 118
Slobodnik Jože, 118
Slosarik Janos, 177
Slovaška, 201
Slovenj Gradec, 79, 81, 123, 180, 187, 276, 565
Slovenska Bistrica, 26, 32, 71, 187, 572
Slovenske Konjice, 72, 199, 200, 205, 283, 295, 
572
Sminz. gl. Zminec
Smlednik, 79, 420
Soča, 216, 222, 230
Soča, reka, 112, 210, 219, 266, 267, 456
Soči, 501
Sodražica, 78, 358, 436
Sokal, 529
Solighetto, 113
Solkan, 223, 237, 254, 265, 266, 268
Sonzia. gl. Soča
Sora, 80, 550
Sorica, 372, 376, 456
Sostro. gl. Ljubljana – Sostro
Soteska, 557
Sovodenj, 453, 455
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Sozha. gl. Soča
Sp. Voličina, 79
Spitzmüller von Tonalwehr Amadeo, 319
Split, 24
Spodnja Idrija, 381, 382
Spodnja Šiška. gl. Ljubljana – Šiška
Spodnje Sečovo, 275
Spodnji Jakobski Dol, 79
Sprachmann Ivan (Johann/Hanns), 170, 171
Spuhlja, 514
Srbija, 20, 44, 79, 133–135, 138, 140, 252, 264, 
303, 313, 337, 338, 344, 370, 475
Srebrnič Jože, 100
Sredipolje, 261, 268
Središče. gl. Središče ob Dravi
Središče ob Dravi, 507
Srednja vas v Bohinju, 79, 551
Srpenica, 213, 216, 223
St. Lamprecht. gl. Sankt Lambrecht
St. Leonhard in den Windischen Buheln. gl. Sv. Le-
nart v Slovenskih goricah
St. Luzia. gl. Most na Soči
St. Michael ob Bleiburg. gl. Šmihel pri Pliberku
St. Primmo, 112
St. Veitsberg. gl. Šentviška Gora
Stara Cerkev, 551, 552, 557
Stara Fužina, 79
Stara Fužina v Bohinju. gl. Stara Fužina
Stara Loka, 75, 79, 90, 376, 378, 552
Stara Lokev nad Kostanjevico, 112
Stara Oselica. gl. Oselica
Stara Sava, 75
Stari Log, 75
Stari trg. gl. Stari trg pri Ložu
Stari trg ob Kolpi, 446
Stari trg pri Črnomlju, 79
Stari trg pri Ložu, 75, 396, 397, 493
Stari trg pri Slovenj Gradcu, 565, 571
Stein. gl. Kamnik
Steinert Oskar, 511
Steinklamm, 248, 249
Sterntal. gl. Strnišče
Steska Viktor, 533

Stettin. gl. Szczecin
Sticher, 33
Stična, 76, 80, 250, 402, 403
Stogovci, 198
Stokholm, 105
Stolzmann von Paulus Alfred Wilhelm, 318
Stomaž, 162
Stoperce, 79
Stoprce. gl. Stoperce
Store. gl. Štore
Storie. gl. Štorje
Stožice. gl. Ljubljana – Stožice
Stranice, 26
Stranje, 552
Strassoldo, 246
Straža pri Cerknem, 249
Stražišče. gl. Kranj – Stražišče
Stres Franc, 266
Strigno, 112
Strmec, 292
Strmec nad Dobrno, 566
Strnad Peter, 111, 112
Strnišče, 55, 110, 513, 578, 579
Struge, 75, 338, 339, 408
Strunjan, 147
Stubel Josipina, 378
Studenci. gl. Maribor – Studenci
Studenec, 379
Studenice pri Poljčanah, 79
Stürgkh grof Karl, 203
Sueški kanal, 256
Suhadolc Anton, 489, 490
Suhi bajer pod Golovcem, 500
Suhor, 552, 553
Susegana, 113
Sužid, 266
Sv. Ana v Slovenskih Goricah, 80
Sv. Andraž v Slovenskih Goricah. gl. Vitomarci
Sv. Anton v Slovenskih Goricah. gl. Cerkvenjak
Sv. Barbara v Halozah. gl. Cirkulane
Sv. Benedikt v Slovenskih Goricah. gl. Benedikt
Sv. Bolfenk pri Središču. gl. Kog
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Sv. Duh na Ostrem Vrhu, 79
Sv. Gora, 79
Sv. Ivan, 265
Sv. Jakob v Slovenskih Goricah. gl. Spodnji Jako-
bski Dol
Sv. Jošt na Kozjaku. gl. Strmec nad Dobrno
Sv. Jurij ob Ščavnici, 79
Sv. Jurij pri Grosupljem. gl. Šent Jurij
Sv. Jurij v Slovenskih goricah, 79
Sv. Katarina, 79
Sv. Križ. gl. Vipavski Križ
Sv. Križ nad Mariborom. gl. Gaj nad Mariborom
Sv. Križ pri Kostanjevici. gl. Podbočje
Sv. Križ pri Litiji. gl. Gabrovka
Sv. Kunigunda na Pohorju. gl. Gorenje pri Zrečah
Sv. Kunigunda v Slovenskih goricah, 117
Sv. Lenart nad Veliko Nedeljo, 79
Sv. Lenart pri Laškem. gl. Vrh nad Laškim
Sv. Lenart v Slovenskih goricah. gl. Lenart v Slo-
venskih goricah
Sv. Lovrenc, 257
Sv. Lovrenc na Pohorju. gl. Lovrenc na Pohorju
Sv. Lucija. gl. Most na Soči
Sv. Lucija na Mostu. gl. Most na Soči
Sv. Lucija ob Soči. gl. Most na Soči
Sv. Lucija pri Tolminu. gl. Most na Soči
Sv. Marjeta na Dravskem polju. gl. Marjeta na Dra-
vskem polju
Sv. Martin na Krasu, 111
Sv. Martin ob Paki. gl. Šmartno ob Paki
Sv. Martin pri Vurbergu. gl. Dvorjane
Sv. Miklavž pri Ormožu. gl. Miklavž pri Ormožu
Sv. Pavel v Savinjski dolini. gl. Prebold
Sv. Peter. gl. Reka
Sv. Peter pod Sv. Gorami. gl. Bistrica ob Sotli
Sv. Peter v Ljubljani. gl. Ljubljana – Jarše
Sv. Peter v Savinjski dolini. gl. Šempeter v Savinjski 
dolini
Sv. Primož, 112
Sv. Rupert pri Laškem. gl. Šentrupert pri Laškem
Sv. Tomaž, 80, 519
Sv. Tomaž pri Ormožu. gl. Sv. Tomaž
Sv. Urban, 26

Sv. Urban pri Ptuju. gl. Destrnik
Sv. Venčesl. gl. Zgornja Ložnica
Sv. Vid. gl. Videm pri Ptuju
Sv. Vid nad Cerknico, 553, 557
Sveta Gora, 251, 255, 261, 265, 268, 529
Sveta Trojica, 397
Svete Višarje, 536
Sveti Anton v Slovenskih goricah. gl. Cerkvenjak
Sveti Florijan, 278
Sveti Gregor (Ribnica), 436, 437
Sveti Jernej, 297
Sveti Lenart nad Škofjo Loko, 455
Sveti Lovrenc na Pohorju. gl. Lovrenc na Pohorju
Sveti Marko, 261
Sveti Marko niže Ptuja. gl. Markovci pri Ptuju
Sveti Mohor, 276
Sveti Tomaž, 80, 519
Svetinje, 521
Svinjak, 216
Svino, 268
Szakszend, 178
Szczecin, 115
Szentgotthardi. gl. Monošter
Szurmay von Uzsok Alexander, 318
Šajn, 505
Šaleška dolina, 574
Šalovci, 507
Šanghaj, 256
Šček Virgil (Virgilij), 171, 172
Šebalk, 530, 531
Šefman Karel, 83
Šempas, 257, 268
Šempeter pri Gorici, 238, 240, 241, 252, 266–268
Šempeter v Savinjski dolini, 79, 276
Šenčur pri Kranju, 79
Šenkov Turn, 79
Šent Jurij, 80
Šentanel, 80
Šentilj v Slovenskih goricah, 79, 196
Šentjanž, 26, 78, 79
Šentjernej, 80, 449
Šentjur, 79, 80, 301, 312, 316, 566
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Šentlambert, 79
Šentpeter. gl. Ljubljana – Šentpeter
Šentpeter pri Novem mestu. gl. Novo mesto – Šen-
tpeter
Šentrupert pri Laškem, 79
Šentvid nad Ljubljano. gl. Ljubljana – Šentvid
Šentvid nad Vipavo. gl. Podnanos
Šentvid pri Grobelnem, 79, 292
Šentvid pri Stični, 76, 403, 553
Šentviška Gora, 225
Šeruga Vincenc, 124
Ševnica pri Trebnjem, 79
Šivče. gl. Sveta Trojica
Škabrijel, 245
Škafar Jožef, 124
Škedenj, 258
Škerlj Amat, 502
Škerlj Pija, 502
Škocjan, 79
Škocjan pri Dobravi, 169
Škocjan pri Sežani, 160
Škocjan pri Turjaku, 80
Škof Rudolf, 97
Škofja Loka, 75, 79, 102, 373–376, 378–380, 392, 
452, 484, 497, 502, 530
Škofja vas pri Celju, 80
Škol, 261
Škulj Karel, 361
Šlajmer Edvard/Edo, 495
Šlejmar, 499
Šmarca, 79
Šmarje pri Jelšah, 79, 80, 284, 293, 312, 573
Šmarje pri Ljubljani, 98, 326
Šmarjeta. gl. Rimske Toplice
Šmarjeta ob Pesnici. gl. Pernica
Šmartno na Pohorju, 79
Šmartno ob Dreti, 567
Šmartno ob Paki, 79, 568
Šmartno pod Šmarno goro, 423
Šmartno pri Litiji, 71, 81, 75, 339
Šmartno v Rožni dolini, 79, 80, 568
Šmartno v Rožni dolini pri Celju. gl. Šmartno v Ro-
žni dolini

Šmartno v Tuhinju, 79
Šmid Ana, 375
Šmihel. gl. Novo mesto – Šmihel
Šmihel nad Mozirjem, 568
Šmihel pri Pliberku, 71
Šmihel pri Žužemberku, 554, 557
Šmihelj, 80
Šoštanj, 79, 80, 276, 284
Šošter Franc, 316, 317
Špacapan, 269
Št. Danijel nad Prevaljami. gl. Šentanel
Št. Ilj v Slovenskih Goricah. gl. Šentilj v Slovenskih 
goricah
Št. Janž. gl. Šentjanž
Št. Jernej. gl. Šentjernej
Št. Jurij ob Juž. žel. gl. Šentjur
Št. Jurij ob Taboru. gl. Tabor
Št. Jurij pri Grosuplju, 402
Št. Lambert. gl. Šentlambert
Št. Peter pri Gorici. gl. Šempeter pri Gorici
Št. Rupert v Slovenskih Goricah. gl. Sp. Voličina
Št. Vid nad Ljubljano. gl. Ljubljana – Šentvid
Št. Vid pri Grobelnem. gl. Šentvid pri Grobelnem
Št. Vid pri Ptuju. gl. Videm pri Ptuju
Št. Vid pri Stični. gl. Šentvid pri Stični
Št. Vid pri Vipavi. gl. Podnanos
Št. Vid pri Zatičini. gl. Šentvid pri Stični
Štajerska, 20–23, 28, 32, 43, 70, 80, 98, 118, 123, 
124, 184, 203, 262, 275, 310, 570
Štandrež, 268
Štanjel, 134, 136, 245, 261
Štefan na Zilji, 71
Štefin Karel, 125
Štefin Matija, 83
Štekar Štefan (Stipe), 261
Števerjan, 252, 264
Štivan, 112
Štolfa Josip, 162
Štore, 308
Štorje, 144
Štrekljevac, 79
Štrukelj Ivan, 98
Šturje, 223, 589
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Šuligoj Danilo, 259
Šušteršič Ivan, 98, 325, 378, 532
Švica, 133, 250
Tabor, 79, 80, 566
Tacen, 79
Tagliamento. gl. Tilment, reka
Tarvisio. gl. Trbiž
Taškent, 115
Tavčar Franja, 324
Tavčar Ivan, 453, 500
Teharje, 80, 291, 569
Teharje pri Celju. gl. Teharje
Tekačevo, 277
Tellina, 113
Temljine, 247
Temnica, 268
Terlago, 113
Termez, 115
Ternovec Aleksander, 260
Ternovec Boleslav, 260
Ternovec Matej, 260
Ternovec Stanislav, 260
Ternovec Vladislav, 260
Thurn unter Laibach. gl. Turn ob Ljubljanici
Tičar Josip, 493
Tilment, reka, 112
Tirolska, 102, 119, 252, 496
Tišina, 177, 208
Tivoli, 265
Tolmein. gl. Tolmin
Tolmin, 213, 214, 226, 231, 233, 268, 588
Tolmino. gl. Tolmin
Tomadio. gl. Tomaj
Tomaj, 160, 161, 212, 244, 588
Tomaž pri Ormožu. gl. Sveti Tomaž
Tomažič Anton, 119
Tomažič Ivan Jožef, 582
Tomba di Virgilio, 113
Tombak, 33
Tomišelj, 76, 80
Tomsk, 256, 257
Toplak, 32

Toplak Karel, 124
Toplice. gl. Dolenjske Toplice
Topol, 557
Trata, 76, 372, 376, 454, 557
Tratnik Fran, 251, 257
Trauttweiller Edler von Sturmheg Josef, 318
Traven Ivan, 536, 534
Travlini, 113
Trbiž, 265, 323
Trboje pri Smledniku, 493
Trbovlje, 26, 27, 80, 87, 277, 293, 306
Trdkova, 178
Trebelno, 557
Trebija, 453, 455
Trebnje, 80, 392, 451
Trebše Gusta, roj. Res, 251
Trenta, 216, 226, 230
Trento. gl. Trident
Trident, 113, 529
Triest. gl. Trst
Trifail. gl. Trbovlje
Trifković Sima, 247
Triglav, 121
Trnovo. gl. Ljubljana – Trnovo
Trnovo (Il. Bistrica), 137
Trnovo ob Soči, 213, 266
Trnovo-Bistrica. gl. Ilirska Bistrica
Trobe Franc, 180
Trobe Johan, 180
Troppau. gl. Opava
Troylus Alexandra, 316
Trpin Terezija, 375
Trsat, 41
Trst, 23, 25, 26, 31, 33, 40, 41, 43, 63, 70, 83, 84, 
92, 93, 105, 112, 122, 123, 129, 132, 133, 135, 
138, 142, 149, 152, 165, 171, 172, 201, 236, 244, 
250, 251, 256, 261, 265–267, 362, 370, 378
Trstenjak Alojzij, 203, 204
Trumbić Ante, 263, 325, 345, 358
Trzin, 80
Tržič, 77, 80, 96, 369, 477, 504
Tržič (Monfalcone), 111, 112
Tscheligi Leopold, 202
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Tuffer. gl. Laško
Tuhinj. gl. Zgornji Tuhinj
Tuhinj-Šmartno. gl. Šmartno v Tuhinju
Tula, 245
Tunjice, 329, 406
Turjak, 431
Turje, 299
Turk Ernest, 492
Turn ob Ljubljanici, 91
Turnišče, 79, 208
Turno pri Slivnici, 314
Tušar Anton, 243
Tušar Olga, 243
Tušar Wencel, 254
Tušijak Milan, 247
Ude Lojze, 96, 118
Udine. gl. Videm
Ukovič Milan, 119
Ukovič Rudolf, 119
Ukrajina, 106, 150, 201, 255, 336, 512
Ulčar, 505
Umag, 140
Umek Mihael, 563
Unec, 397, 398, 555
Untersetschevo. gl. Spodnje Sečovo
Urban Cecil, 263
Urleb Franc, 560
Urleb Jakob, 560
Uršič Franc, 111
Urugvaj, 127
Ustia. gl. Ustje
Ustje, 227
Ute Crorch, 111
Uzbekistan, 115
Vače, 76, 77, 79
Vače pri Litiji. gl. Vače
Val Frenzela, 529
Valdobbiàdene, 113
Valle dei Ronchi, 529
Vallone, 112
Valsugana, 112
Valsunjana. gl. Valsugana

Vanganel, 166
Vanganello. gl. Vanganel
Vas – Fara, 408
Vas Varmegye. gl. Železna županija
Vattaro, 113
Vavpotič Ivan, 494, 495
Vavta vas, 450
Velenje, 27, 79
Velika Britanija, 127
Velika Loka, 79
Velika Nedelja, 519, 521, 522, 577
Velika Pirešica, 79
Velike Lašče, 76, 79, 270, 430, 557
Velike Poljane, 437
Velike Žablje, 261
Velikovec, 42, 43, 48, 171
Verovšek, 255
Verrena, 111
Veržej, 183, 230, 257, 569
Vesel Ivan, 505
Vevče. gl. Ljubljana – Vevče
Vic, 265
Vič. gl. Ljubljana – Vič
Vič pri Ljubljani. gl. Ljubljana – Vič
Vičanci, 26
Videčnik, 317
Videčnik Aleksander, 319
Videm, 112, 265, 500
Videm pri Ptuju, 79, 524, 574
Vidmar Jože, 118
Vidor, 113
Viktor Emanuel III., 113
Vilfan Josip, 83
Vilijem II. Nemški, 529
Viljem III. Nemški, 529
Villa del Nevoso. gl. Ilirska Bistrica
Villa Lagarina, 113
Villach. gl. Beljak
Vincarje, 375, 377
Vinica, 77
Vipacco. gl. Vipava
Vipava, 39, 60, 233, 234, 239–242, 245, 246, 256, 
267, 589
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Vipavska dolina, 246, 260, 266
Vipavski Križ, 256, 266
Vipolže, 264
Visočnik Andrej, 202
Visoko pri Kranju, 93
Višnja Gora, 81, 104
Vitanje, 79, 80, 292, 569
Vitomarci, 80
Vittorio, 113
Vittorio Veneto, 113
Vladivostok, 256, 257
Vodice, 76, 432
Vodil, 255
Vodopivec Vinko, 257, 270
Vogel, 78
Vogrinka, 249
Vojnik, 79, 303, 570
Vojnović Ivo, 21
Vojsko, 382
Vojščica, 111, 265
Vojvodina, 98, 499
Volano, 113
Volarje, 213, 214, 226, 231
Volče, 213, 228, 268, 588
Volčja Draga, 237
Volga, reka, 115
Volgograd, 115
Volkermarkt. gl. Velikovec
Volosko, 93
Volzana. gl. Volče
Vomer Ivan, 205
Vončina, 460
Vošnjak Bogumil, 95
Vošnjak Mihael, 95
Vransko, 28, 71, 80, 284, 285, 291, 315
Vrbno pod Pradědem, 529
Vrbovec, 262, 263
Vrh (Plave), 265
Vrh nad Laškim, 79, 298
Vrh pri Sveti Trojici, 397
Vrh Sv. Treh Kraljev, 555
Vrhnika, 78, 79, 80, 81, 265, 390, 440, 470, 474, 556

Vrhovlje, 252
Vrhovšek Simon, 252
Vrnjačka Banja, 53
Vrtoče pri Mirnu, 266
Vrtojba, 268
Vuk Anton, 262
Vumbah, 523
Vurberk, 522
Vuzenica, 79, 191, 570, 574
Wagna bei Leibnitz. gl. Wagna pri Lipnici
Wagna pri Lipnici, 131, 316
Waldstatten Alfred Georg Heinrich Maria Frei-
herr von, 319
Warto Karol, 95, 96
Washington, 95
Wejmelka Gottlieb, 319
Wien. gl. Dunaj
Wigele Ferdo, 493
Willenik Anton, 318
Wilson Thomas Woodrow, 345
Windisch Feistritz. gl. Slovenska Bistrica
Windischgrätz, 200
Windischgräz. gl. Slovenj Gradec
Wippach. gl. Vipava
Woltschach. gl. Volče
Würbenthal. gl. Vrbno pod Pradědem
Zabrdo, 457
Zabukovica, 27, 305
Zabukovje, 79
Zadar, 123
Zadravec Ivan, 205, 206
Zadravecz István, 210
Zadrečka dolina, 80
Zadrečka dolina v Gornjem gradu. gl. Zadrečka 
dolina
Zaga. gl. Žaga
Zagora (Plave), 265
Zagorje. gl. Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 79, 278, 286, 306
Zagorje pri Pivki, 162
Zagozdac, 446
Zagradec, 403
Zagreb, 99, 101, 103, 106
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Zagribovca, 247
Zahrastnik Vinko, 452
Zala, 177, 210
Zali Log, 458, 556
Zalog pri Ljubljani. gl. Ljubljana – Zalog
Zamazal Jožef, 100
Zapoge, 556
Zarli Therese, 254
Zarz. gl. Sorica
Zasip pri Bledu, 230
Zatičina. gl. Stična
Zavidović, 366
Zavrč, 80, 577
Zavrč pri Ptuju. gl. Zavrč
Zazula Jožef, 110
ZDA, 84, 95, 96, 340, 346, 358, 437
Zeidler-Daublebsky Freiher von Sterneck Egon, 
319
Zelenc Ivan, 475
Zemljič Malči, 119
Zemnica na Školu, 261
Zeynek Theodor Ritter von, 319
Zg. Kungota, 79
Zg. Leskovec. gl. Leskovec pri Halozah
Zg. Ponikva. gl. Gornja Ponikva
Zg. Sv. Kungota. gl. Zg. Kungota
Zg. Tuhinj, 76
Zgornja Ložnica, 567
Zgornja Polskava, 26, 79
Zgornja Radovna, 490
Zgornja Šiška. gl. Ljubljana – Šiška
Zgornje Pirniče, 425
Zgornje Sušice. gl. Gorenje Sušice
Zgornji Tuhinj, 76, 405, 406
Zita, 243, 266
Zminec, 371, 372, 376
Zore Janez Evangelist, 534
Zorjan, 118
Zorzoi, 112
Zugria Giuseppe, 173
Zupan Slavko, 243
Zürich, 105
Žabljek, 182

Žaga pri Bovcu, 102, 213, 228, 263, 268
Žagar Avgusta, roj. Uršič, 102
Žagar Ferdinand, 102
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